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Sammanfattning
Bakgrund och syfte

SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) planerar att bygga 
ut Spårväg City. Spårvägen kommer att få en 
väsentlig roll i att förse den planerade miljöstadsdelen 
Norra Djurgårdsstaden med en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik. Tanken är att skapa en kapacitetsstark 
förbindelse mellan Stockholms City, Norra 
Djurgårdsstaden och Lidingö.

Planering av spårväg regleras i Lagen om byggande 
av järnväg. En förstudie för Spårväg City 
genomfördes åren 2007 till 2010.  Förstudien 
resulterade i en förordad dragning mellan 
Djurgårdsbron och Ropsten via Frihamnen och 
Värtahamnen. En järnvägsplan för sträckan 
Djurgårdsbron – Frihamnen har nu upprättats.  För 
sträckan Frihamnen – Ropsten kommer en 
järnvägsplan att upprättas samordnat med 
Stockholms stads fortsatta planering av Norra 
Djurgårdsstaden. I arbetet med den järnvägsplanen 
kommer miljökonsekvenserna för sträckan Frihamnen 
– Ropsten att utvecklas.

Detta dokument är en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som tillhör järnvägsplanen för sträckan 
Djurgårdsbron – Frihamnen. Dokumentets syfte är att 
beskriva järnvägsplanens direkta och indirekta 
miljökonsekvenser och vara en del av 
beslutsunderlaget inför fastställande av 
järnvägsplanen.  Järnvägsplanen reglerar placering 
av spår och övriga spåranläggningar, samt vilken 
mark som får tas i anspråk i driftskedet liksom i 
byggskedet. Till följd av spårdragningen behöver 
gaturummets utformning förändras, exempelvis när 
det gäller placeringen av gång- och cykelvägar och 
utformningen av korsningar. Miljökonsekvens-
beskrivningen beskriver konsekvenserna av dessa 
förändringar, även då de orsakas av sådant som inte 

regleras i järnvägsplanen men som sker till följd av 
spårvägen. 

Spårväg City går idag mellan Sergels torg och 
Waldemarsudde på Södra Djurgården. 
Järnvägsplanen beskriver en förlängning av 
spårvägen från Djurgårdsbron längs Strandvägen, 
Oxenstiernsgatan och Lindarängsvägen fram till 
Frihamnen. Fullt utbyggd ska spårvägen dras vidare 
till Ropsten, där den ska kopplas ihop med 
Lidingöbanan. Miljökonsekvensbeskrivningen avser 
sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen år 2016. En 
översiktlig konsekvensbeskrivning görs även av en 
fullt utbyggd spårväg till Ropsten år 2030.

Avgränsning och alternativ

Länsstyrelsen har bedömt att den planerade 
spårvägen medför så kallad betydande miljöpåverkan, 
med anledning av åtgärdens omfattning, miljöns 
känslighet i vissa delar av det aktuella området (bland 
annat Nationalstadsparken), förväntad påverkan 
under byggskedet samt antalet berörda i området. I 
miljökonsekvensbeskrivningen hanteras följande 
miljöaspekter:  buller, stomljud och vibrationer, 
stads- och landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, 
friluftsliv och rekreation, luftkvalitet och klimat, risk 
och säkerhet samt miljökonsekvenser under 
byggskedet. Slutligen görs en samlad bedömning av 
projektets konsekvenser för människors hälsa och 
miljön, inklusive en bedömning av påverkan på 
riksintressen.

Längs sträckan finns många berörda intressen och 
flera olika utformningsalternativ har studerats i 
järnvägsplaneskedet. De övervägda men bortvalda 
utformningarna beskrivs kort i 

miljökonsekvensbeskrivningen, liksom de alternativa 
sträckningar som studerades i förstudieskedet. En 
utförligare beskrivning av avförda alternativ finns i ett 
separat dokument (AB Storstockholms Lokaltrafik 
2012a). 

För att spårvägen ska bli attraktiv krävs god 
framkomlighet, vilket i sin tur innebär att spårvägen 
behöver få ett eget utrymme i gatan. På större delen 
av sträckan kommer detta utrymme att delas med 
busstrafiken. Att kraftigt reducera biltrafikens utrymme 
har inte bedömts vara rimligt. Spårvägsdragningen 
medför att gatuutformningen längs sträckan kommer 
att förändras. Utmed delar av sträckan behöver 
park- eller naturmark tas i anspråk. Som mest uppgår 
markanspråket utanför befintligt gatuområde till 
omkring 10 meter, utmed Berwaldparken. Den 
förändrade gatuutformningen kan medföra 
exempelvis att träd måste tas bort eller att gång- och 
cykelvägar behöver flyttas. I vissa fall kan 
förändringen medföra att gaturummet rustas upp och 
ges en mer medveten gestaltning än idag. 

Samråd och dialog

Den föreslagna utformningen av spår och gator har 
tagits fram i dialog mellan SL, Stockholms stad 
(Trafikkontoret), Kungliga Djurgårdsförvaltningen, 
Kungliga Djurgårdens Intressenter med flera. Samråd 
har hållits med bland annat länsstyrelsen, 
organisationer, fastighetsägare och allmänhet. Många 
informella kontakter har också tagits.
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Miljökonsekvenser av nollalternativ

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs utbyggnaden 
av spårvägen med nollalternativet år 2016 och år 
2030. Nollalternativet avser en framtida situation utan 
spårvägen. I nollalternativet antas att nya bostäder 
och kontor i Norra Djurgårdsstaden försörjs med 
kollektivtrafik i form av bussar. 

Nollalternativ 2016

Ökad busstrafik ger en förbättrad tillgänglighet till 
Ladugårdsgärdet och Norra Djurgårdsstaden, vilket 
bedöms medföra positiva konsekvenser för 
miljöaspekten friluftsliv och rekreation. Den ökade 
buss- och biltrafiken kan ge upphov till ökade utsläpp 
till luft av klimatpåverkande gaser och luftföroreningar, 
inklusive partiklar. Utsläppens omfattning beror bland 
annat på vilka drivmedel som används. Ökad 
busstrafik medför också ökade bullerstörningar längs 
sträckan. Utförda bullerberäkningar visar att både 
maximala och ekvivalenta bullerriktvärden inomhus 
och utomhus riskerar att överskridas till följd av 
nollalternativets busstrafik.  Ökad busstrafik medför 
också risk för ökade vibrationsstörningar orsakade av 
busspassager. 

I nollalternativet uppstår inga konsekvenser för 
stads- och landskapsbild, kulturmiljö eller naturmiljö. 
Några nya eller ökade risker jämfört med idag väntas 
inte heller tillkomma. Risken för trafikolyckor kan öka 
då trafiken ökar, men denna fråga behandlas inte i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Nollalternativ fram till 2030

Nollalternativet fram till 2030 innebär i huvudsak 
samma konsekvenser som nollalternativet 2016. En 
omfattande förändring kommer dock att ske mellan 
Frihamnen och Ropsten då området omvandlas till 
den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. 
Bil- och kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden 
bedöms öka successivt, vilket leder till ökade buller- 

och vibrationsstörningar utmed sträckan. Den ökade 
trafiken kan också påverka luftkvaliteten negativt och 
orsakar utsläpp av klimatpåverkande gaser, så länge 
inte enbart koldioxidneutrala drivmedel används. 

Stadsbilden mellan Frihamnen och Ropsten kommer i 
och med Norra Djurgårdsstaden att förändras i 
betydande utsträckning. Då området är fullt utbyggt 
kommer oljehamnen vid Loudden och 
containerterminalen vid Frihamnen att ha flyttat, vilket 
innebär att de risker som är förknippade med 
transporter av farligt gods till dessa verksamheter 
utgår. Stora delar av hamnverksamheten vid 
Värtahamnen och Frihamnen kommer dock att finnas 
kvar. 

Miljökonsekvenser Spårväg City 

Spårväg City 2016

Spårväg City ska enligt nuvarande planering vara 
byggd och tagen i drift år 2016. Spårvägen försörjer 
då hamnområdet samt nya bostäder och kontor i 
Norra Djurgårdsstaden med kollektivtrafik.

För vissa fastigheter innebär spårvägen ökade 
maximala och ekvivalenta trafikbullernivåer jämfört 
med idag. Utförda bullerberäkningar visar att vissa 
fastigheter på Strandvägen och Oxenstiernsgatan 
riskerar överskridanden av riktvärden för maximala 
respektive ekvivalenta bullernivåer till följd av 
spårvägen. Om åtgärder krävs för att klara riktvärden 
eller ej kan i vissa fall inte avgöras förrän i driftskedet.    
Skälen är att dels är vissa av de berörda fastigheterna 
bulleråtgärdade redan idag, dels finns det idag inga 
bullerdata tillgängliga för den framtida spårvagnen 
(A35). 

Spårvägen medför nya ljud i stadsmiljön, både vid 
trafikering och vid underhåll av spåren. Risk finns för 
bullerstörningar till följd av kurvskrik. Även 
underhållsarbeten kan medföra risk för tillfälliga 

bullerstörningar. För ljudmiljön i Nationalstadsparken 
bedöms spårvägen få mycket liten betydelse.

Spårvägen medför ingen risk för störande vibrationer. 
När det gäller stomljud behöver åtgärder (i form av 
stomljudsmattor) vidtas på vissa platser för att 
störande stomljud inte ska uppstå. Under förutsättning 
att föreslagna åtgärder vidtas och att spårvagnar och 
spår hålls i god kondition, ska störande stomljud inte 
uppkomma under driftskedet.

Spårvägen medför en förändring av gaturummet och 
en förändrad stadsbild. Om föreslagna åtgärder vidtas 
bedöms de negativa konsekvenserna för stads- och 
landskapsbilden bli små. De viktigaste åtgärderna är 
hänsyn till befintliga träd, återplantering och 
nyplantering av träd samt en omsorgsfull gestaltning. 
Om föreslagna åtgärder inte vidtas medför spårvägen 
sammantaget stora negativa konsekvenser för 
stads- och landskapsbilden. Spårvägen kan i vissa 
avseenden medföra en upprustning av gaturummet 
som kan medföra positiva konsekvenser. 

Spår och kontaktledningsstolpar utmed 
Lindarängsvägen på Ladugårdsgärdet, som är en del 
av Nationalstadsparken, bedöms medföra en liten 
negativ konsekvens för Ladugårdsgärdets landskaps- 
och kulturmiljövärden. Förutsatt att skyddsåtgärder 
vidtas så att Strandsvägens allé kan behålla sin 
karaktär, bedöms projektet sammantaget medföra 
små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden. Vid 
Berwaldhallen medför spårvägen dock måttliga till 
stora negativa konsekvenser för upplevelsemässiga 
kulturmiljövärden, till följd av den omfattande 
förändring som planeras ske av markens gestaltning 
väster om Berwaldhallen (blåklassad fastighet). 

Spårvägen berör i första hand befintlig stadsmiljö med 
små naturvärden. Små ytor park-/naturmark tas i 
anspråk utmed delar av sträckan. De främsta 
naturmiljövärdena som bedöms beröras är vissa äldre 
bevarandevärda lövträd (lind, alm och ek). Förutsatt 
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att föreslagna åtgärder vidtas för att bevara eller flytta 
bevarandevärda träd bedöms spårvägen medföra 
små negativa konsekvenser för naturmiljövärden, 
ekosystem och biologisk mångfald. Om åtgärder inte 
vidtas bedöms den negativa konsekvensen för 
naturmiljövärden som måttlig.

När det gäller påverkan på Nationalstadsparkens 
naturmiljövärden bedöms projektet medföra små 
negativa konsekvenser för Nobelparken, Hakberget 
och Ladugårdsgärdet. Enstaka träd i norra delen av 
Nobelparken kan behöva beskäras och påverkan på 
trädrötter kan uppstå till följd av den flyttade gång- 
och cykelvägen vid korsningen vid Berwaldhallen. 

Några stora bevarandevärda almar vid Filminstitutet 
på Gärdet kan påverkas negativt av att Lindarängs-
vägen flyttas närmare träden. Uppvuxna lindar på 
fastigheten Tre Vapen 2 vid Hakberget kommer att 
behöva flyttas eller fällas för att ge plats för den 
flyttade gång- och cykelvägen. Skyddsåtgärder bör 
vidtas för att förhindra att träden påverkas negativt i 
byggskedet. De flyttbara lindarna som inte kan stå 
kvar i sitt nuvarande läge bör återplanteras i när-
området för att inte ytterligare försvaga det redan 
bristfälliga ekologiska spridningssambandet mellan 
Norra och Södra Djurgården. På Hakberget kan yngre 
träd (mestadels björk och asp) som bedömts som ej 
bevarandevärda behöva tas bort för att inrymma en 
plattform. Åtgärder för att bevara dessa träd bör 
övervägas eftersom träden står i Nationalstads-
parken. 

Mindre än 0,5 % av Ladugårdsgärdets gräsmark tas i 
anspråk av spårvägen. Den berörda gräsmarkens 
naturmiljövärde bedöms som lågt, eftersom 
Ladugårdsgärdets flora är utarmad och det berörda 
området redan är bullerstört till följd av vägtrafiken på 
Lindarängsvägen. 

Det är mycket begränsade områden som berörs och 
förutsatt att föreslagna åtgärder för träden vidtas, 

bedöms spårvägen sammantaget medföra obetydliga 
konsekvenser för Nationalstadsparkens naturvärden.

Spårvägen ger en förbättrad tillgänglighet till 
Nationalstadsparken vid Ladugårdsgärdet, vilket 
bedöms medföra en positiv konsekvens för friluftsliv 
och rekreation.

Spårvagnstrafiken orsakar inte utsläpp till luft, varken 
klimatpåverkande gaser eller luftföroreningar, och 
orsakar således inte några negativa konsekvenser för 
klimat eller luftkvalitet.

Spårvägen kräver kontaktledning och 
kontaktledningsstolpar. Placering och utformning av 
dessa kommer att ske i dialog med räddningstjänsten, 
för att säkerställa möjligheten att utrymma bebyggelse 
vid brand. Förutsatt att frågan hanteras innan 
spårvägen tas i drift bedöms risken som låg.

Lindarängsvägen öster om korsningen med 
Tegeluddsvägen kan inte ligga kvar i sitt nuvarande 
läge, eftersom delar av den befintliga gatan tas i 
anspråk av spårvägen. På Lindarängsvägen 
transporteras farligt gods från Loudden. En förändrad 
dragning av Lindarängsvägen eller en omledning av 
transporterna av farligt gods genom Frihamnen 
behöver utredas närmare. De alternativ som hittills 
föreslagits bedöms preliminärt medföra medelhöga 
risker, vilket innebär att riskreducerande åtgärder ska 
vidtas om kostnaderna bedöms stå i proportion till 
åtgärdernas riskreducerande effekt. Frågan kommer 
att utredas närmare i dialog med Stockholms stad och 
länsstyrelsen.

Byggskedets miljöpåverkan är påtaglig men av 
övergående karaktär. Bygget av sträckan 
Djurgårdsbron – Frihamnen bedöms ta omkring tre år, 
varav ungefär ett år åtgår för ledningsomläggningar. 
Under byggskedet kommer mark att tas i anspråk för 
tillfälliga etableringar och för byggnationer. 
Trafikomläggningar kommer att vara nödvändiga. 
Bygget kommer att ge upphov till buller och 

vibrationer som kan vara störande. Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller från byggplatser ska tillämpas. 
Ytor som tillfälligt nyttjas inom Nationalstadsparken, 
till exempel utmed Lindarängsvägen, ska återställas 
så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång 
eller obetydlig skada inom parken.

Spårväg City fram till 2030

På sträckan från Djurgårdsbron till Frihamnen innebär 
Spårväg City fram till 2030 i huvudsak samma 
konsekvenser som Spårväg City 2016. Eftersom 
Norra Djurgårdsstaden inte är planerad i detalj och 
spårsträckningen från Frihamnen till Ropsten inte är 
fastställd är det svårt att bedöma konsekvenserna av 
spårvägen från Frihamnen till Ropsten år 2030.

Spårvägen kommer att försörja den nya 
miljöstadsdelen med en attraktiv kollektivtrafik som 
inte ger upphov till någon klimatpåverkan. Spårvägen 
kan bidra till att skapa ett attraktivt och centralt stråk 
genom Norra Djurgårdsstaden, samt utgöra ett 
positivt urbant element som ger identitet till den nya 
miljöstadsdelen, vilket är positivt. Det är viktigt att 
planeringen av spårvägen sker integrerat med övrig 
planering av områdets stadsutveckling, så att 
området från början planeras för att klara riktvärden 
för buller, stomljud och vibrationer. Även närhet till 
verksamheter som hanterar brandfarlig vara eller 
transportleder för farligt gods behöver beaktas i den 
fortsatta planeringen. Områdets natur- och 
kulturmiljövärden behöver kartläggas närmare. 
Spårvägens konsekvenser kommer att bedömas i 
detalj i samband med att järnvägsplan för sträckan 
upprättas. 
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Samlad bedömning

Jämförelse med nollalternativet

En jämförelse mellan nollalternativet och en utbyggd 
Spårväg City år 2016 görs i tabell 6.1 i kap. 6 Samlad 
bedömning. 

En utbyggd spårväg innebär att Norra 
Djurgårdsstaden får en attraktiv och kapacitetsstark 
kollektivtrafikförbindelse. I nollalternativet skulle det 
istället krävas i snitt en ledbuss var 50:e sekund för 
att tillgodose resandebehovet då den nya stadsdelen 
är fullt utbyggd. 

Miljökonsekvenserna av busstrafik år 2030 beror på 
hur bussarna utvecklas fram tills dess, när det gäller 
till exempel drivmedel, utsläpp och buller. År 2016 
bedöms stora delar av dagens fordonspark vara i 
trafik, vilket innebär att bussarna delvis drivs med 
fossila bränslen som bidrar till utsläpp av 
klimatpåverkande gaser och luftföroreningar. 
Bussarna orsakar också lågfrekvent buller, som i 
större utsträckning än buller från spårvagnstrafik 
tränger igenom fasad och fönster och orsakar 
störande buller inomhus. Med spårvägen tillkommer å 
andra sidan nya ljud i stadsmiljön; risk finns för 
störande ljud främst vid kurvor (kurvskrik) och vid 
underhåll av spåren.

I nollalternativet består i stort sett nuvarande 
förhållanden mellan Djurgårdsbron och Frihamnen. 
De konsekvenser för stads- och landskapsbild, 
naturmiljö och kulturmiljö som beskrevs ovan uppstår 
därmed inte i nollalternativet. Området mellan 
Frihamnen och Ropsten kommer dock successivt att 
omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, 
kontor och verksamheter. Denna förändring sker 
oavsett om spårvägen byggs eller inte. Om 
spårvägen inte byggs behöver Norra Djurgårdsstaden 
istället planeras för en omfattande busstrafik.

Nationalstadsparken 

Placering och utformning av spårvägen har i 
möjligaste mån anpassats för att undvika att påverka 
Nationalstadsparken negativt. De små ingrepp som 
kommer att ske i park- eller naturmark vid 
Nobelparken, Hakberget och Ladugårdsgärdet 
bedöms medföra små konsekvenser för berörda 
områden och obetydliga konsekvenser sett till parken 
som helhet. Hänsyn bör tas till bevarandevärda träd 
enligt vad som framgår av 
miljökonsekvensbeskrivningen. Dels bör hänsyn tas i 
byggskedet till de träd som står nära planerade 
schakter. Dels handlar det om att flytta de 
bevarandevärda träd som inte kan stå kvar i sitt 
nuvarande läge. Bevarandevärda träd som inte är 
möjliga att skydda eller flytta till en rimlig kostnad bör 
ersättas med nya stora ädellövträd i närområdet. 
Förutsatt att så sker bedöms projektet inte påverka 
naturvärden eller den biologiska mångfalden i 
Nationalstadsparken på ett betydande sätt. Om 
åtgärder inte vidtas för bevarandevärda träd bedöms 
konsekvensen för Nationalstadsparkens 
naturmiljövärden och biologiska mångfald som liten till 
måttlig (värdena är mycket stora men de påverkas i 
liten utsträckning).

Hållplatsen vid Hakberget får en diskret placering för 
att inte påverka Ladugårdsgärdets öppna 
landskapsrum och hållplatsen bedöms stärka platsen 
som entré till parken, vilket är positivt för kulturmiljöns 
bruksvärde. Spårvägen ger en effektiv och attraktiv 
kollektivtrafik och förbättrar tillgängligheten till 
området, vilket är positivt eftersom det ökar områdets 
rekreationsvärde. Dragningen av spårvägen över 
Ladugårdsgärdet innebär små negativa konsekvenser 
för kulturmiljö- och landskapsvärden, till följd av den 
något ökade barriäreffekten samt 
kontaktledningsstolparnas påverkan på landskapet. 

Förutsatt att föreslagna åtgärder för bevarandevärda 
träd vidtas bedöms spårvägen sammantaget medföra 
obetydliga konsekvenser för Nationalstadsparken, 
sett till parken som helhet.

Övriga riksintressen 

Riksintresset för kulturmiljövården ”Stockholms 
innerstad med Djurgården” med kärnområdet 
”stenstadens esplanader” berörs av den planerade 
spårvägsutbyggnaden. En liten del av esplanaderna 
Strandvägen och Valhallavägen berörs. Förutsatt att 
föreslagna åtgärder genomförs så att Strandvägens 
allé kan återfå sin nuvarande karaktär när byggskedet 
genomförts, bedöms projektet inte medföra påtaglig 
skada på riksintressets kärnområde ”stenstadens 
esplanader”. 

Hamnverksamheten i Frihamnen och Värtahamnen är 
av riksintresse, liksom Värtabanan, Norra länken och 
vägkorridoren för Östlig förbindelse. Dessa 
riksintressen berörs inte av den aktuella 
järnvägsplanen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund 

SL (AB Storstockholms Lokaltrafik) planerar för att 
bygga ut Spårväg City, som sedan augusti 2010 går i 
reguljärtrafik mellan Sergels torg och Waldemarsudde 
(linje 7). I program Spårväg City ingår 
kapacitetshöjande åtgärder, upprustning samt 
tillgänglighetsanpassning och ihopkoppling med 
Lidingöbanan som trafikerar mellan Ropsten och 
Gåshaga brygga, se figur 1.1.

En förutsättning för ett sammanhållet och hållbart 
trafiksystem för Spårväg City – Lidingöbanan är att en 
ny Lidingödepå vid Aga byggs och renodlas för 
spårvagnstrafik. En ny bussdepå planeras till Stockby 
industriområde, för att ersätta dagens bussdepå vid 
Aga. 

Spårväg City kommer att få en väsentlig roll i att förse 
den planerade framtida stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden i Värtan och Frihamnsområdet med 
en effektiv kollektivtrafik. Spårväg City ihopkopplad 
med Lidingöbanan ger förutsättningar för en 
klimatsmart och kapacitetsstark förbindelse mellan 
Lidingö, Norra Djurgårdsstaden och Stockholm City.

För hela systemet kommer SL att anskaffa nya 
spårvagnar, modell A35.

Val av spårvagn som trafikslag motiveras med ett 
högt resandeunderlag i kombination med de 
grundläggande kraven om en tillgänglighetsanpassad 
stomtrafik med hög turtäthet och god komfort. 
Spårvagnarna rymmer mer än dubbelt så många 
passagerare som en vanlig innerstadsbuss.

 

1.2 Stomnätsstrategin

SL och Stockholms stad har tillsammans tagit fram en 
Spårvägs- och stomnätsstrategi, på uppdrag av SL:s 
styrelse och Trafik- och renhållningsnämnden i 
Stockholms stad. Stomnätsstrategin har skickats på 
remiss under hösten 2011 och syftar till att fastställa 
principer för stomtrafiken, identifiera lämpliga stråk för 
stomtrafik samt utgöra underlag för trafikering av 
stomnätet. 

Stomtrafiken (tåg, tunnelbana, spårväg och 
stombussar) utgör basen i SL:s linjenät. Stomnätet 
binder samman länets kommuner med Stockholms 
stad. Inom staden förbinder stomnätet de olika 
stadsdelarna sinsemellan och med viktiga 
knutpunkter. 

Stomtrafiken kännetecknas av hög turtäthet och 
snabbhet vilket innebär att den också är 
kapacitetsstark. För att utveckla stomtrafiken och öka 
marknadsandelen krävs en kollektivtrafik som är 
tillräckligt attraktiv för att både behålla dagens 
resenärer och attrahera nya. Stomtrafiken planeras 
utifrån följande tre huvudprinciper:

• God regional tillgänglighet. 

• Attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. 

• Integrerad planering för en attraktiv stadsmiljö. 

I remissversionen av stomnätsstrategin listas följande 
kriterier för att åstadkomma en attraktiv och 
ekonomiskt effektiv stomtrafik i den centrala delen av 
Stockholmsregionen:

• Minst 7,5-minuterstrafik och max 2-minuterstrafik.

• Mellan 20-40% av ståplatserna bör utnyttjas i 
genomsnitt under maxtimmen.

• Medelhastigheten bör helst vara 20 km/h, dock 
minst 18 km/h.

Stomnätsstrategin medger en successiv omvandling 
av hårt belastade stomlinjer från buss till spårvagn, 
för att öka kapaciteten. Reseunderlaget på den 
föreslagna sträckningen motiverar spårvagn av 
kapacitetsskäl. Kriteriet för medelhastighet kräver att 
stomlinjerna får eget utrymme och prioritering vid 
signaler. 



Figur 1.1 Hela den planerade sträckningen för Spårväg City, april 2012.
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1.3 Planering av spårväg

Från januari 2013 har större ändringar skett i lagen 
om byggande av järnväg med flera lagar för 
planering, i syfte att förenkla planeringsprocessen. 
Bland annat har kraven på förstudie och järnvägs-
utredning slopats. Enligt övergångsbestämmelserna i 
lagen om byggande av järnväg gäller dock äldre 
föreskrifter fortfarande för planärenden som vid 
ikraftträdandet innehöll en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) för en järnvägsplan som har överlämnats 
till länsstyrelsen för godkännande. För Spårväg City 
sträckan Djurgårdsbron-Frihamnen har en MKB 
inlämnats i maj 2012 och därför gäller den nedan 
beskrivna äldre planeringsprocessen.

Planering av spårväg regleras enligt Lagen om 
byggande av järnväg (SFS 1995:1649).

Förstudieskedet är det första steget i den formella 
planeringsprocessen för spår- och järnvägar. I 
förstudien prövas olika tänkbara lösningar och 
utformningar översiktligt, i syfte att finna lösningar 
som är rimliga med avseende på konsekvenser för 
bland annat miljö, ekonomi, övrig trafik och 
omkringliggande bebyggelse. 

Förstudien innehåller även en översiktlig 
miljöbeskrivning som ska ge tillräcklig information för 
att länsstyrelsen ska kunna bedöma om projektet 
kommer att innebära betydande miljöpåverkan eller 
ej. Under förstudien hålls även ett samråd med dem 
som kan anses berörda. 

När det finns flera tänkbara lokaliseringsalternativ 
(korridorer) behöver den efterfrågade järnvägsplanen 
föregås av en järnvägsutredning där de olika 
alternativen studeras och jämförs med syfte att finna 
den mest lämpliga lösningen. Om det efter förstudien 
endast finns ett lämpligt alternativ upprättas en 
järnvägsplan i nästa skede. 

För Spårväg City har det inte funnits motiv att göra 
någon järnvägsutredning eftersom tänkbara 
alternativa lokaliseringar/korridorer analyserats 
genom fördjupade analyser i förstudieskedet. 
Järnvägsplan upprättades därför direkt efter 
förstudien (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2012). Se 
vidare kap 1.4. 

I järnvägsplanen beskrivs i detalj hur den valda 
lösningen ska utformas. Syftet med järnvägsplanen är 
att precisera de markytor som behövs för den nya 
järnvägen och att beskriva anläggningens 
konsekvenser. I järnvägsplanen har enskilda 
intressen större inverkan än i tidigare skeden. Under 
tiden järnvägsplanen tas fram hålls samråd med 
berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser 
samt andra som kan bli påverkade av spårvägen.

Järnvägsplanen ska innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska 

godkännas av länsstyrelsen. Ett godkännande av 
MKB:n innebär att länsstyrelsen anser att den utgör 
ett tillräckligt bra underlag för en samlad bedömning 
av den planerade spårvägens inverkan på miljön. 
Godkännandet innebär endast att beskrivningens 
kvalitet och omfattning accepteras och innefattar inget 
ställningstagande till om projektet bör genomföras 
eller ej.

Därefter ställs järnvägsplanen ut. Myndigheter och 
allmänhet har då möjlighet att komma med 
synpunkter på det planerade projektet. Alla 
synpunkter som kommer in under utställelsen 
besvaras. Järnvägsplanen prövas och fastställs 
slutligen av Trafikverket. En fastställd järnvägsplan 
upphör att gälla om bygget inte påbörjas inom fem år 
från det att beslutet vunnit laga kraft. En spårväg får 
inte byggas i strid mot gällande detaljplaner eller 
områdesbestämmelser.

Figur 1.2 Planeringsprocessen enligt Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649).
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1.4 Tidigare utredningar och 
avfärdade alternativ

Flera olika utredningar har genomförts om ny spårväg 
i Stockholm. Utredningar som berör sträckan mellan 
Djurgårdsbron och Ropsten är:

• Spårväg Centralen - Djurgården, 2000, SL

• Spårvagn genom City, 2005, SL

• Spårväg Centralen - Djurgården, PLAN 2007:4, SL

• Förstudie ”Spårväg City - Ny stadsspårväg i 
Stockholm”, juli 2010

• Spårväg City genom Värtan, fördjupad utredning 
till Förstudie Spårväg City – Ny stadsspårväg i 
Stockholm, oktober 2010.

Nedan följer en kort beskrivning av studerade och 
bortvalda lokaliseringsalternativ/sträckningar/
korridorer mellan Djurgårdsbron och Ropsten.

PLAN 2007:4 

I idéstudien PLAN 2007:4 redovisades korridorer för 
spårvägens sträckning mot Frihamnen och Värtan 
samt det framtida exploateringsområdet Norra 
Djurgårdsstaden. De olika alternativ som hanterades 
framgår av figur 1.3.

Idéstudien visade att alternativen via Karlaplan, 
antingen via Styrmansgatan, Narvavägen eller 
Karlavägen, innebar problem att hitta tillräckligt 
utrymme för spårvägen, bland annat på grund av 
tvära kurvradier. Alternativen medförde också 
betydligt större risk för bullerstörningar till närliggande 
bebyggelse jämfört med alternativet via 
Oxenstiernsgatan. 

Alternativet via Oxenstiernsgatan medför också en 
genare och snabbare korridor till Norra 
Djurgårdsstaden, vilket är att föredra. I idéstudien 
konstaterades också att Karlaplan redan idag har en 
god kollektivtrafikförsörjning. Av dessa skäl valde SL 
att gå vidare med korridoren längs med Strandvägen 
och Oxenstiernsgatan.

Förstudie Spårväg City

I arbetet med förstudien var SL:s uppdrag, från dess 
ägare Stockholms läns landsting, att finna en korridor 
mellan nordvästra Kungsholmen via Stockholms 
Central/Citybanan/T-Centralen och befintliga 
Djurgårdslinjen för att sedan fortsätta genom 
exploateringsområdet Norra Djurgårdstaden och till 
Ropsten. 

Figur 1.3 Olika alternativ för förlängning av Djurgårdslinjen österut. Ur PLAN 2007:4.
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I förstudien inarbetades den valda korridoren från 
ovan beskrivna idéstudie. I samarbete med 
Stockholms stad studerades dock även andra och 
längre sträckor än de som studerats i idéstudien. 

Arbetet med förstudien bedrevs under cirka tre år och 
förstudien kom att gå betydligt djupare än 
konventionella korridorstudier, då den även omfattade 
olika spårplaceringar inom korridorerna för att bland 
annat finna gator med tillräckligt god framkomlighet. I 
detta syfte bedrevs ett omfattande arbete för att finna 
utrymme för spåren med, om möjligt, egna körfält och 
samtidigt bibehålla utrymmet för övriga trafikslag. 
Många av de framlagda alternativen valdes bort på 
grund av bristande framkomlighet. 

I förstudien klarlades att Hamngatan-Strandvägen-
Oxenstiernsgatan-Lindarängsvägen var den mest 
lämpliga dragningen för att uppfylla förutsättningen att 
spårvägen skulle vara huvudtransportmedel för Norra 
Djurgårdsstaden. Utifrån målet att maximera 
spårvägens framkomlighet och attraktionskraft 
gentemot privatbilismen bekräftades också att den 
genaste och därmed snabbaste vägen var via 
Lindarängsvägen.

På grund av de komplexa förutsättningar och många 
osäkerheter som förelåg för Spårväg Citys dragning 
genom den planerade Norra Djurgårdsstaden gjordes 
inom förstudiearbetet en separat, fördjupad utredning 
på sträckan mellan Lindarängsvägen och Ropsten. 
Utredningen syftade till att studera möjliga 
sträckningar genom det nuvarande hamnområdet och 
anpassa Spårväg Citys dragning till de många 
pågående och planerade stadsbyggnadsprojekten i 
området. Arbetet gick till stor del ut på att föra en 
konstruktiv dialog med övriga berörda parter, 
framförallt Stockholms stad, Trafikverket, Stockholms 
Hamnar och Fortum.

Inom utredningsarbetet studerades ett flertal olika 
korridorer genom hamnområdet, se figur 1.4. Den 

fördjupade studien landade till slut i en föredragen 
sträckning (”Huvudalternativ permanent” i figur 1.4) 
som bedömdes vara tekniskt genomförbar och som 
det fanns förståelse för hos de berörda 
intressenterna. Den då aktuella tidplanen för Spårväg 
Citys utbyggnad krävde provisoriska lösningar på 
delar av sträckan, vilka redovisas i figur 1.4. 
Provisoriska lösningar har bedömts som alltför 
kostsamma i förhållande till den korta tid de skulle 
användas. Av den anledningen har SL valt att avvakta 
stadens planering innan järnvägsplan för sträckan 
Frihamnen - Ropsten upprättas.

1.5 Beslut om betydande 
miljöpåverkan

Länsstyrelsen i Stockholms län har (2009-03-18) 
beslutat att utbyggnaden av Spårväg City kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet grundar 
sig på åtgärdens omfattning, miljöns känslighet i vissa 
delar av det aktuella området (bland annat 
Nationalstadsparken), förväntad påverkan under 
byggskedet samt antalet berörda i området. 

Figur 1.4 Val av sträckning samt avförda alternativ enligt rapporten 
”Spårväg City genom Värtan”.  Sträckan från Frihamnen till 
Ropsten ingår inte i den nu aktuella järnvägplanen.
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2 Syfte, avgränsning och alternativ

2.1 Syfte

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är 
att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekter som den planerade verksamheten eller 
åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, 
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 
dels på hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med 
material, råvaror och energi. Vidare är syftet att 
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter 
på människors hälsa och miljön. 

Syftet är också att integrera miljöhänsyn i projektet 
och att utgöra en del av beslutsunderlaget inför 
fastställande av järnvägsplanen. 

2.2 Metod 

Bedömningen av miljökonsekvenser utgår från den 
berörda platsens förutsättningar och värden, samt 
spårvägens förväntade påverkan på dessa. 
Platsförutsättningar och bedömningsgrunder beskrivs 
närmare under respektive avsnitt i kapitel 5 
Miljökonsekvenser. I de flesta fall baseras 
bedömningen av natur-, kultur- och landskapsvärden 
på fakta- och planeringsunderlag framtagna av 
Stockholms stad eller länsstyrelsen. 

Till grund för konsekvensbedömningen ligger även 
riktvärden, miljömål, miljökvalitetsnormer och övriga 

riktlinjer eller mål som är framtagna av myndigheter 
eller Stockholms stad. 

Vid bedömningen beskrivs konsekvensernas storlek 
enligt figur 2.1. Med obetydliga konsekvenser avses 
exempelvis en liten förändring på en plats som 
bedöms ha obetydliga värden, eller en obetydlig 
förändring av en plats med små värden. Med stora 
konsekvenser avses exempelvis ett stort ingrepp som 
medför en stor förändring på en plats med stort värde. 
Stor konsekvens kan också uppstå om mycket stora 
värden påverkas i måttlig utsträckning. 

Risker redovisas och bedöms med en tregradig skala 
(låg, medelhög eller hög risk). Med risk avses en 
sammanvägning av sannolikhet för att en negativ 
händelse ska inträffa och dess konsekvens, om den 
inträffar. Ordet konsekvens har alltså en annan 
betydelse i riskbedömningssammanhang än i MKB-
sammanhang i övrigt.

I vissa kapitel redovisas konsekvenser både med och 
utan föreslagna åtgärder. Om det inte uttryckligen 
framgår att åtgärder vägts in i bedömningen avser 
konsekvensbeskrivningen konsekvenser utan 
åtgärder. De åtgärder som SL åtar sig att utföra 
kommer att redovisas i järnvägsplanen. Under 
rubriken ”Förslag till åtgärder” beskrivs åtgärder som 
är möjliga och bedöms vara rimliga, men som i 
dagsläget inte är beslutade. Dessa förslag till åtgärder 
har alltså inte vägts in i konsekvensbedömningen och 
är inte bindande så länge de inte skrivs in i 
järnvägsplanen eller andra juridiskt bindande 
dokument. 

Figur 2.1 Konsekvenser bedöms utifrån en sammanvägning av 
intressets värde och ingreppets/störningens omfattning.
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2.3 Avgränsning 

Direkta och indirekta effekter

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar 
järnvägsplanens direkta och indirekta 
miljökonsekvenser. Direkta miljökonsekvenser 
orsakas av det som regleras i järnvägsplanen, 
exempelvis placering av spår, plattformar och övriga 
spårvägsanläggningar. Järnvägsplanen reglerar 
också vilken mark som får tas i anspråk i byggskedet. 

Till följd av järnvägsplanen uppstår också indirekta 
konsekvenser, till följd av förändringar som inte 
regleras i järnvägsplanen, men som uppstår till följd 
av denna. Det handlar till exempel om förändringar 
som behöver göras till följd av spårdragningen när det 
gäller gaturummens utformning, placeringen av 
gång- och cykelvägar och utformningen av 
korsningar. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs 
även konsekvenserna av dessa förändringar. 

När det gäller järnvägsplanens indirekta effekter finns 
i vissa fall en större grad av osäkerhet i 
konsekvensbeskrivningen än när det gäller de direkta 
effekterna, beroende på att detaljerna kring 
exempelvis dragning av gång- och cykelvägar inte 
alltid är avgjord och inte regleras i järnvägsplanen. 

Avgränsning i tid

Beskrivningen av miljökonsekvenser avser tiden fram 
till år 2016 och 2030. 

År 2016 planeras den sträcka som beskrivs i den nu 
aktuella järnvägsplanen (Djurgårdsbron – Frihamnen) 
ha byggts och tagits i drift. Konsekvenser under 
byggskedet beskrivs i ett separat avsnitt. Att bygga 
den sträcka som ingår i den nu aktuella järnvägspla-
nen bedöms ta upp till cirka tre år (ledningsomlägg-
ning ar cirka ett år och bygget cirka två år). 

Tidplanen för sträckan Frihamnen – Ropsten är 
avhängig Stockholms stads planering av Norra 
Djurgårdsstaden och Stockholms Hamnars planerade 
utbyggnad av Värtapiren. År 2030 ska Norra 
Djurgårdsstaden vara fullt utbyggd, enligt stadens 
nuvarande planering. Då bedöms också hela den 
planerade sträckan från Djurgårdsbron till Ropsten 
vara i full drift och trafikeras med turtäthet om ungefär 
tre avgångar per tio minuter. År 2030 används också 
som målår i Stockholms stads översiktsplan.

Geografisk avgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningen gäller den sträcka som 
omfattas av den nu aktuella järnvägsplanen, det vill 
säga sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen. Se figur 
1.1. 

I miljökonsekvensbeskrivningen finns även en 
översiktlig beskrivning av den framtida sträckningen 
från Frihamnen till Ropsten, i syfte att möjliggöra en 
samlad bedömning av hela den planerade 
sträckningens miljökonsekvenser. Beskrivningar och 
bedömningar för sträckan mellan Frihamnen och 
Ropsten är mycket översiktliga, eftersom det inte 
finns ett fastställt spårläge för denna sträcka, vilket 
hänger samman med att stadens planering för 
utvecklingen av området befinner sig i ett tidigt skede.

Spårvägens konsekvenser är i första hand lokala. 
Konsekvensbeskrivningen fokuserar därmed på 
gatumiljön och angränsande fastigheter. För vissa 
aspekter, till exempel när det gäller påverkan på 
Ladugårdsgärdets historiska landskap, påverkas även 
ett större område, som då inkluderas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. När det gäller effekter 
på klimatet är effekterna globala.

Spårvägen väntas även innebära indirekta effekter på 
trafikarbetet och människors resvanor både längs den 
berörda sträckan och utanför denna. 

Att man bygger spårväg för att kollektivtrafikförsörja 
Norra Djurgårdsstaden innebär att trafikeringen på 
den befintliga spårvägen mellan Djurgårdsbron och 
Sergels torg kommer att öka. Se avsnitt 4.7. Fler 
spårvagnspassager på sträckan Djurgårdsbron – 
Sergels torg medför indirekta miljöeffekter, som 
kortfattat beskrivs i avsnitt 5.1 Buller och 5.2 
Komfortvibrationer och stomljud. 

Avgränsning i sak

Avgränsningen i sak har utgått från de värden eller 
aspekter som förväntas påverkas i någon betydande 
omfattning. Följande sakområden behandlas; 

• Buller

• Komfortvibrationer och stomljud

• Stads- och landskapsbild

• Naturmiljö

• Kulturmiljö

• Friluftsliv och rekreation

• Risk- och säkerhetsfrågor

• Luftkvalitet och klimat 

• Byggskedets miljökonsekvenser (inklusive 
påverkan på mark och vatten, 
hushållningsaspekter m m.) av den nu aktuella 
järnvägsplanen (Djurgårdsbron-Frihamnen)

I den samlade bedömningen beskrivs de samlade 
konsekvenserna för Nationalstadsparken och övriga 
riksintressen, samt för människors hälsa. Där 
beskrivs också hur projektet påverkar nationella 
miljökvalitetsmål.
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Miljöaspekter som ej behandlas vidare

Nedan ges en kortfattad beskrivning av de 
miljöaspekter som inte är relevanta eller som inte 
bedöms medföra några betydande miljökonsekvenser 
och därför inte kommer hanteras i MKB:n.

• Magnetfält

Påverkan från magnetfält beror på om det är 
växelström eller likström i ledningen. Magnetfält från 
spårvägen bedömdes i förstudien inte utgöra något 
problem då spårvägen kommer att drivas med 
likström och det har därmed inte bedömts vara 
befogat att utreda frågan närmare. Eventuella 
likriktarstationer kommer att placeras på tillräckligt 
skyddsavstånd från bostäder för att magnetfälten inte 
ska överskrida miljöförvaltningens riktvärde. För den 
nu aktuella järnvägsplanen  behövs dock ingen 
likriktarstation. 

• Ljusstörningar

Ljusstörningar från exempelvis fordon, signalsystem 
och gatubelysning har inte bedömts påverka 
omgivningen i någon betydande omfattning då det 
redan är ett förekommande inslag i stadsmiljön. 
Ljusstörningar har därför inte utretts. 

• Klimatanpassning

Spårvägens anpassning till ett framtida klimat har 
utretts översiktligt, men bedömts vara av mycket liten 
betydelse och beskrivs därför endast kort nedan. 

Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet 
att innebära högre temperaturer, mer nederbörd och 
stigande havsnivåer, vilket kommer att påverka den 
fysiska miljön genom bland annat ökad risk för 
översvämningar och skred samt ökat slitage på 
konstruktioner. 

För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar har 
Spårväg Citys lokalisering jämförts med dagens och 

framtidens havsnivåer. Spårväg City ligger som lägst 
(enligt ritningar SPC-72-210-01,-02,-03 2011-06-20) 
på nivån 2,12 meter (RH 00). Detta är väl över 
Saltsjöns 100-årsnivå både idag och fram till slutet av 
seklet (0,65 respektive 1,25 meter). Spårväg City 
bedöms därmed klara ett stigande hav till följd av ett 
förändrat klimat. 

Klimatförändringarna bedöms inte påverka 
markstabiliteten i området i någon större omfattning. 
De geotekniska frågorna bedöms omhändertas på 
behövligt sätt i det fortsatta arbetet. 

Övriga klimatanpassningsaspekter som kan beröra 
Spårväg City kan vara konstruktionens beständighet 
mot ökad värme och nederbörd. Utformningen av 
anläggningen följer nuvarande rekommendationer 
och påverkan på anläggningen bedöms bli begränsad 
varför den inte utreds vidare. Även 
dagvattensystemens dimensionering kan beröras av 
ett förändrat klimat, men då spårvägen till största del 
kommer att använda befintliga dagvattensystem kan 
frågan inte hanteras inom projektet.

Andra konsekvensutredningar

Utöver miljökonsekvensbeskrivningen genomförs 
också andra konsekvensanalyser som, liksom 
miljökonsekvensbeskrivningen, kommer att utgöra 
underlag för ett genomförandebeslut. Frågor som 
analyseras och redovisas på annan plats än i MKB:n 
är exempelvis trafikanalyser rörande kollektivtrafik, 
biltrafik och gång- och cykeltrafik, analyser av 
trafiksäkerhet, tillgänglighetsfrågor och frågor om 
socialt ansvar, bland annat barnperspektivet. Vissa av 
dessa konsekvenser kommer att redovisas i 
järnvägsplanens planbeskrivning.

2.4 Nollalternativ
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om ett projekt eller en 
plan inte genomförs, ett så kallat nollalternativ. 
Nollalternativet används som jämförelsealternativ när 
man bedömer miljökonsekvenserna för ett 
utbyggnadsförslag. Nollalternativet ska inte förväxlas 
med nuläget, utan ska beskriva en trolig framtida 
utveckling om den planerade åtgärden inte 
genomförs. 

Med anledning av vad som beskrevs ovan under 
”Avgränsning i tid” beskrivs i denna MKB 
nollalternativet vid två olika tidpunkter, år 2016 och 
tiden fram till år 2030 (tiden 2017-2030).

2016

I nollalternativet antas den aktuella sträckan fortsätta 
att trafikeras med buss. Busstrafiken förväntas öka 
allteftersom fler kontor och bostäder etableras i 
Ropsten – Värtahamnen – Frihamnen. Byggstart för 
kontor och handel i södra Värtahamnen planeras ske 
2013.

Dagens tätaste trafik på linje 76 mot Frihamnen är 
cirka tre minuter. Prognoser visar att det med 
busstrafik istället för spårväg 2016 skulle krävas en 
turtäthet  mellan dagens tre minuter och 
Nollalternativet 2030:s 50 sekunder (Ramböll 2012).

En utveckling av fordonsflottan pågår och år 2016 
bedöms en större andel fordon än idag drivas med 
icke fossila bränslen. Hybrid- och elbussar är 
avsevärt tystare än dagens bussar. I beskrivningen av 
nollalternativet år 2016 antas dock att merparten av 
dagens bussar och övriga fordon fortfarande är i 
trafik.

Längs sträckan Djurgårdsbron till Hakbergets 
hållplats finns inte några pågående planprojekt och 
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där antas den fysiska miljön i nollalternativet kvarstå 
ungefär som idag. För kvarteret Stettin 7 i korsningen 
Lindarängsvägen – Sandhamnsgatan pågår ett 
detaljplanearbete. Därmed kan denna plats se 
annorlunda ut år 2016. Se även avsnitt 3.7 Pågående 
planering.

Norra länken beräknas öppna för trafik år 2015 och är 
således i drift år 2016.

Värtapiren beräknas vara färdigbyggd år 2016. 

Containerterminalen i Frihamnen flyttas tidigast 2016. 
Nollalternativet 2016 beskriver en situation år 2016 
innan terminalen flyttat.

Mer information om hamnens och stadens planer för 
hamnområdet finns på Stocksholms stads webbplats 
www.stockholm.se/norradjurgardsstaden och 
Stockholms Hamnars webbplats www.
stockholmshamnar.se

Tiden fram till 2030

Detta alternativ avser tiden 2017-2030. En utveckling 
av fordonsflottan pågår och år 2030 bedöms en 
avsevärt större andel fordon än idag drivas med icke 
fossila bränslen. Hybrid- och elbussar är avsevärt 
tystare än dagens bussar. 

Längs sträckan Djurgårdsbron till Valhallavägen antas 
den fysiska miljön i nollalternativet år 2030 kvarstå 
ungefär som idag. Ett detaljplanearbete pågår för 
kvarteret Stettin 7 i korsningen Lindarängsvägen – 
Sandhamnsgatan och därmed kan denna plats se 
annorlunda ut år 2030. 

Fram till 2030 kommer en omfattande förändring av 
området mellan Frihamnen och Ropsten att ske och 
år 2030 beräknas Norra Djurgårdsstaden vara fullt 
utbyggd med totalt cirka 10 000 nya bostäder och 30 
000 arbetsplatser. Se även avsnitt 3.7 Pågående 
planering. 

I nollalternativet 2030 antas att Norra Djurgårds-
staden kollektivtrafikförsörjs med buss istället för med 
spårväg. Busstrafiken i nollalternativet år 2030 
kommer därmed att vara avsevärt större än idag. 
Prognoser visar att det med busstrafik istället för 
spårväg skulle krävas en turtäthet med omkring 65 
avgångar per timme med ledbuss, dvs en avgång 
ungefär var 50:e sekund (Ramböll 2012). Detta 
medför att det blir väldigt svårt att upprätthålla en 
jämn turtäthet och framkomligheten för alla andra 
trafikslag skulle bli mycket nedsatt. Stomnätsstrategin 
anger att tätare trafik än två minuter inte är lämpligt 
(AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad 
2011b).

Biltrafiken längs den berörda sträckan väntas ha ökat 
med omkring 25-30 % jämfört med idag.

Fortums verksamhet i Energihamnen (dvs norra delen 
av Värtahamnen) kommer år 2030 att ha utvecklats. 
Ropstens värmepump kommer att flytta hit och 
utökade ytor för biobränslehantering kommer att 
ordnas. Cementas verksamhet bedöms även ha 
flyttat till Energihamnen. Detta leder till en ökad 
verksamhet i området, som leder till ökad trafik.

Frihamnen bedöms vara utbyggd enligt Stockholms 
Hamnars planer. 

Containerterminalen i Frihamnen kommer att vara 
flyttad år 2030. Godshanteringen på järnvägen 
kommer då att minska och huvudsakligen bestå av 
trafik från och till Värtahamnens tågfärjeförbindelse, 
samt transporter till och från Fortums och Cementas 
verksamheter i den norra delen av Värtahamnen 
(Energihamnen).

2.5 Utformningsalternativ

Alternativa spårsträckningar/korridorer som studerats 
i tidigare skeden beskrivs i avsnitt 1.4 Tidigare 
utredningar. 

Valet av spårväg som trafikslag motiveras, som 
tidigare nämnts, av ett högt resandeunderlag i 
kombination med de grundläggande kraven på en 
tillgänglighetsanpassad stomtrafik med hög turtäthet 
och god komfort. För att motivera de stora 
investeringar som spårtrafik innebär, behöver 
spårvägens potential som ett kapacitetsstarkt 
kollektivtrafiksystem tas tillvara. Detta innebär att 
spårvägen ska ges hög framkomlighet för att korta 
restiderna och höja kollektivtrafikens konkurrenskraft. 
I SL och Stockholms stads Spårvägs- och 
stomnätsstrategi (se avsnitt 1.2) anges som mål att 
stomtrafikens medelhastighet, inklusive 
hållplatsuppehåll, helst ska vara minst 20 km/h i 
Stockholms innerstad. Detta innebär att stomtrafiken 
på vissa stråk måste prioriteras framför biltrafiken, 
vilket den endast kan göra om den ges eget utrymme 
i gatan. Av den anledningen kommer kollektivtrafiken 
längs hela sträckan att ges ett eget körfält i gatan, 
som ska nyttjas både av spårvägen och av bussar 
(utom på Lindarängsvägen och vid passagen vid 
Israeliska ambassaden i Nobelparken, där spårvägen 
går på en egen bana medan bussarna samsas med 
bilarna). 

En blandtrafiklösning, där spårvagnarna går i samma 
körfält som övriga fordon, hade tagit mindre plats i 
gaturummet, men eftersom det skulle orsaka längre 
restider har en sådan utformning valts bort. 
Trafiksimuleringar har genomförts för sträckan 
Djurgårdsbron till Hakberget/Valhallavägen för ett 
blandtrafikscenario och för ett scenario där 
spårvagnen går på en egen bana. Snitthastigheten i 
blandtrafikscenariot blir omkring 15 km/h, vilket kan 
jämföras med 26 km/h då spårvägen går på en egen 



18 MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      2 Syfte, avgränsning och alternativ

bana. Även snitthastigheterna för biltrafiken blir 
avsevärt högre om spårvägen går på en egen bana. 
(Storstockholms Lokaltrafik, 2012b)

Spårvagnarna  kommer att strömförsörjas via en 
kontaktledning. Alternativa möjligheter att 
strömförsörja spårvagnarna har övervägts. Batteridrift 
har bedömts ge upphov till alltför tunga fordon för 
överdäckningen vid Sergels torg då spårvägen ska 
förlängas till T-Centralen och sträckan över 
Ladugårdsgärdet (Lindarängsvägen) har bedömts 
vara för lång för att batteridrift ska vara ett lämpligt 
alternativ. Strömförsörjning via en skena i marken 
bedöms inte fungera tillfredställande i svenska 
klimatförhållanden och induktion har bedömts vara en 
för osäker investering.

Hållplatsers placering har anpassats för att avståndet 
mellan dem ska bli lämpligt, för att de ska 
tillgängliggöra relevanta målpunkter och för att passa 
in i miljön. När det gäller hållplatsers utformning har 
ett sammanhållet hållplatsläge med plattformar på 
ömse sidor av spåret eftersträvats, eftersom detta 
generellt är att föredra ur trafikantperspektiv och ur 
stadsbildssynpunkt, jämfört med hållplatser där 
plattformarna ligger förskjutna från varandra. 

Ett gestaltningsprogram, som beskriver den tänkta 
utformningen, har tagits fram inom projektet. 
Gestaltningen beskrivs närmare i avsnitt 4.6.

Alternativa spårplaceringar och gatuutformningar 
redovisas närmare i ett separat PM (AB Stors-
tockholms Lokaltrafik, 2012a kompletterat 2013). En 
kort beskrivning av alternativa utformningar som 
studerats men avfärdats, samt motiven för detta, ges 
nedan. De plats- och gatunamn som nämns nedan 
finns i figur 3.1 samt i figurerna 4.1 till 4.6. 

Strandvägen – Nobelparken

Flera olika utformningar av korsningen vid Djurgårds-
bron har studerats. Utformningen av korsningen har 
ingen avgörande betydelse för miljökonsekvenserna 
och utformningsalternativen redovisas därför inte 
närmare här. Hur korsningen utformas har dock 
betydelse för spårplaceringen i Strandvägens allé och 
därmed för träden i allén, se vidare nedan.

Längs Strandvägen planeras den nya spårvägen löpa 
på eget utrymme i den befintliga spårvägens 
förlängning. Utformningen styrs av befintlig hållplats 
Djurgårdsbron, där östgående spår ligger inne i 
Strandvägens allé. En möjlighet som har diskuterats 
är att öster om Djurgårdsbron förlägga östgående 
spår söder om allén. En sådan sträckning innebär en 
sämre spårgeometri och har av den anledningen valts 
bort, i samråd med Stockholms stads trafikkontor.

Längs Strandvägen förbi Nobelparken, som är en del 
av Nationalstadsparken, har flera olika alternativ 
studerats. Passagen vid Israels ambassad där 
Strandvägen viker av norrut är mycket trång. Den 
föreslagna utformningen har anpassats för att undvika 
påverkan på Nobelparken. Ett alternativ som har 
studerats är leda cykeltrafiken genom Nobelparken 
eller längs Djurgårdsbrunnsviken. Eftersom detta 
skulle innebära ett längre och mindre tydligt 
cykelstråk är bedömningen att följden skulle bli att 
många cyklister skulle välja att cykla bland bilarna i 
körbanan. Alternativet har därför avförts av 
trafiksäkerhetsskäl. Ett annat utformningsalternativ 
som utretts men avförts är en blandtrafiklösning, där 
spårvägen skulle dela utrymme med biltrafiken. Den 
nu föreslagna utformningen innebär att spårvägen får 
ett eget utrymme i gatan men att bussarna av 
utrymmesskäl får dela körbana med biltrafiken vid 
passagen av Israeliska ambassaden. 

Oxenstiernsgatan

Flera olika utformningar av korsningen vid 
Berwaldhallen har studerats, bland annat 
cirkulationsplats och fyrvägskorsning. En 
cirkulationsplats skulle ta mindre mark i anspråk än 
den valda lösningen med en fyrvägskorsning. Fler 
träd skulle kunna sparas och i det avseendet skulle 
en cirkulationsplats därmed orsaka mindre negativa 
konsekvenser för stadsbilden. En fyrvägskorsning har 
valts i samråd med Stockholms stad, bland annat för 
att säkerställa en god framkomlighet för samtliga 
trafikslag, en god trafiksäkerhet och tillgänglighet för 
personer med funktionshinder, samt för att en 
fyrvägskorsning upplevs som mer stadsmässig än en 
cirkulationsplats.

På Oxenstiernsgatan utmed Berwaldparken har olika 
utformningsalternativ studerats. Den förordade 
utformningen innebär en rak spårsträckning, vilket är 
fördelaktigt ur trafiktekniskt och 
gatugestaltningsmässigt hänseende. Utformningen 
innebär att en remsa av Berwaldparkens västra kant 
tas i anspråk. Markanspråket uppgår till som mest 10 
meter. Åtgärder bör vidtas för att kunna behålla 
värdefulla träd i parken. I ett annat alternativ som 
studerats, men avförts eftersom det innebar att spåret 
inte kunde hållas helt rakt, uppgick markanspråket till 
som mest 8 meter. Då hade de värdefulla träden 
sannolikt kunnat sparas utan särskilda 
skyddsåtgärder. Om skyddsåtgärder vidtas bedöms 
skillnaden mellan alternativen ur miljösynpunkt vara 
marginell. 

På Oxenstiernsgatan har SL arbetat utifrån 
förutsättningen att den så kallade Radioeken skulle 
bevaras. Utformningsalternativ med bevarad ek och 
mittförlagda respektive sidoförlagda spår (på den 
östra sidan gatan) har studerats, samt en 
blandtrafiklösning. En blandtrafiklösning leder till 
längre restider och en mindre attraktiv kollektivtrafik 
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och har därför avfärdats. Sidoförlagda spår på den 
östra sidan gatan har avfärdats eftersom stadens 
trafikkontor har bedömt att det skulle ge en låg 
framkomlighet och tillgänglighet för alla trafikslag, 
föranleda behov av särskilda trafiksäkerhetsåtgärder 
för gående i form av en barriär, samt ge upphov till ett 
onödigt brett och kalt gaturum. En utformning med 
mittförlagda spår förordas därmed. Då eken 
fortfarande stod kvar i gatan innebar det att spåren 
skulle dras runt eken.

Större delen av Radioeken togs bort i november 2011 
av Stockholms stads trafikkontor, eftersom eken till 
följd av sitt dåliga skick bedömdes medföra risker för 
omgivningen (60 % av trädet hade omfattande 
rötskador och riskerade att kollapsa). Staden har 
sedan genomfört en remiss om Oxenstiernsgatans 
framtida utformning. Remissen innehöll det alternativ 
som presenterades vid samrådet om järnvägsplanen, 
då spårens dragning anpassats till Radioeken, samt 
två ytterligare alternativ. Alternativen bedöms vara 
likvärdiga ur miljösynpunkt och beskrivs därför inte 
närmare här.

Valhallavägen – Lindarängsvägen 

Vid cirkulationsplatsen där Valhallavägen slutar har 
flera alternativa spårplaceringar studerats. Även flera 
olika placeringar av likriktarstation/teknikhus och 
hållplatser har utretts. De olika alternativ som 
studerats kan på olika sätt påverka Nationalstads-
parken (Ladugårdsgärdet) till följd av intrång och 
påverkan på landskapsbilden. För sträckan 
Djurgårdsbron - Frihamnen, dvs den nu aktuella 
järnvägsplanen, behövs det inte någon likriktarstation. 
Strax sydost om cirkulationsplatsen på 
Oxenstiernsgatan/Valhallavägen, vid SVT, planeras 
ett teknikskåp om cirka 2 m2. Den valda spårlös-
ningen innebär att spåren dras rakt igenom 
cirkulationsplatsen och att hållplatsläget placeras vid 
Hakberget. Denna lösning har valts för att, inom 

ramen för vad som är tekniskt genomförbart och 
funktionellt, minimera negativ påverkan på 
Nationalstadsparken samt stads- och 
landskapsbilden. 

Vid Hakberget placeras den östra plattformen, liksom 
en kort spårsträcka, utanför befintligt vägområde och 
utanför det område som är planlagt som gatumark. 
Den förordade utformningen har tagits fram i dialog 
med bland andra Stockholms stad och Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen. Placeringen av plattformen 
innebär att spåren kan hållas raka genom 
cirkulationsplatsen och att påverkan på fastigheten 
Tre Vapen 2 (på västra sidan av Lindarängsvägen) 
blir mindre än den skulle bli om plattformen skulle 
förläggas i befintlig gatumark. Detta innebär att färre 
träd, varav flera uppvuxna lindar, på den fastigheten 
påverkas. Det ger också en trafiktekniskt bättre 
lösning för samtliga trafikslag och en bättre 
tillgänglighetsanpassning av plattformen (mindre 
avstånd mellan plattform och spårvagn).

För gatuutformningen vid Hakberget/Tre Vapen 2 har 
flera olika alternativa lösningar för gång- och cykel-
vägen med mera diskuterats. De olika varianterna 
påverkar på olika sätt kringliggande fastigheter, 
möjligheten att bevara träd, trafiksäkerhet med mera. 
Ur miljösynpunkt är det framförallt viktigt att bevara 
friska äldre lövträd, särskilt de träd som ramar in 
Ladugårdsgärdets öppna landskapsrum. Gatuutform-
ningen regleras inte i järnvägsplanen, men den 
lösning som visas i järnvägsplanen innebär att 
gång- och cykelbanan anpassas i ett försök att 
bevara äldre lindar. 

Längs Lindarängsvägen har flera olika alternativa 
utformningar studerats. Hållplatslägen centralt 
placerade på Ladugårdsgärdet har avförts, eftersom 
man ansett att det skulle kunna påverka det 
värdefulla historiska landskapet negativt. Man har 
även utrett en blandtrafiklösning där spårvägen skulle 
gå på den befintliga bilvägen, men eftersom en 

blandtrafiklösning generellt leder till längre restider 
och en mindre attraktiv kollektivtrafik har detta 
alternativ avförts. Den valda utformningen innebär att 
spåren delvis placeras i befintlig gräsmark, dock till 
största delen inom ett område som är angett som 
gatumark i den befintliga detaljplanen för 
Lindarängsvägen. Gräs föreslås sås i banvallen. 

Frihamnen – Värtahamnen – Ropsten

Alternativa hållplatslägen vid Frihamnen har 
studerats, bland annat ett läge invid Frihamnsporten, 
det vill säga korsningen mellan Tegeluddsvägen och 
Frihamnsgatan. I samband med att SL beslutade att 
avvakta med att upprätta järnvägsplan för 
sträckningen genom Frihamnen, valde SL att placera 
ett hållplatsläge utmed Lindarängsvägen, öster om 
Sandhamnsgatan. I den nu aktuella järnvägsplanen 
avslutas spåren OMX-börsen (före detta Fordfabriken, 
se figur 5.4.11C). 

En översiktlig planering finns för den fortsatta 
spårdragningen norrut genom Frihamnen och 
Värtahamnen, se kap. 4.4 och 4.5. Spårplacering och 
gatuutformning på denna sträcka är inte beslutade. 
Planering pågår i samarbete mellan SL, Stockholms 
stad och andra aktörer som är verksamma inom 
området. 

SL har utrett provisoriska sträckningar genom 
Frihamnen och Värtahamnen, men sådana har 
bedömts vara komplicerade och kostsamma. 
Stockholms stad har dessutom meddelat att det är 
möjligt att bygga spårvägen i ett permanent läge fram 
till Värtan inom den av SL beslutade tidplanen för 
Spårväg City.
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3 Förutsättningar

3.1 Markanvändning

Den planerade spårvägen kommer att passera ett 
flertal viktiga målpunkter mellan Djurgårdsbron och 
Ropsten (se figur 3.1). Från Djurgårdsbron och fram 
till norra delen av Oxenstiernsgatan finns bland annat 
bostäder, kontor och den s.k. Radio- och TV-staden 
innehållande (konserthallen Berwaldhallen, 
Radiohuset och TV-huset). Genom 
Nationalstadsparken ska spårvägen gå utmed 
Lindarängsvägen, tvärs Ladugårdsgärdets öppna fält. 
Därefter ska spårvägen gå genom Frihamnen, 
Värtahamnen och till Ropsten. Hamnområdena 
domineras idag av hamnverksamheten och 
verksamheter med koppling till denna. Väster om 
hamnområdet, utmed Tegeluddsvägen, finns kontor 
och bostäder.

Figur 3.1. Översiktskarta över området från Djurgårdsbron till Ropsten. Platsnamn som nämns i 
MKB:n har satts ut på kartan.
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3.2 Nationalstadsparken

Sedan 1995 utgör området Ulriksdal – Haga – 
Brunnsviken – Djurgården Sveriges första och hittills 
enda Nationalstadspark, se figur 3.2. Området är 
utpekat som riksintresse och har ett särskilt skydd 
enligt 4 kap 7 § miljöbalken:

”Området Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – 
Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya 
anläggningar endast komma till stånd och andra 
åtgärder vidtagas endast om det kan ske utan intrång 
i parklandskap eller naturmiljö och utan att det 
historiska landskapets natur- och kulturvärden 
skadas. 

Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som 
innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en 
nationalstadspark vidtas, om 

1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden 
eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse, 
och

2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett 
obetydligt intrång eller en obetydlig skada. Lag 
(2009:293).”

Punkterna 1 och 2 ovan är endast tillämpliga under 
spårvägens byggtid.

Stockholms stad har tagit fram en fördjupad 
översiktsplan för Stockholms del av 
Nationalstadsparken med syfte att ge vägledning för 
framtida beslut om markanvändning inom parken. Se 
även avsnitt 3.6. Nationalstadsparkens särskilda 
värden beskrivs i den fördjupade översiktsplanen 
enligt följande: 

Nationalstadsparken innehåller stora natur- och 
kulturvärden. Områdets särprägel grundas på att man 

Figur 3.2 Nationalstadsparken och planerad Spårväg City Djurgårdsbron - Ropsten.
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kan uppleva ett historiskt landskap där värdefulla 
företeelser samspelar och förstärker varandra till en 
unik helhet. Nationalstadsparken har särskild 
betydelse för det nationella kulturarvet och för 
Stockholmsregionens ekologi och för människors 
rekreation. 

I den fördjupade översiktplanen för 
nationalstadsparken anges att tillgängligheten till 
parken är av stor vikt i ett framtida perspektiv:

”I takt med att staden och regionen växer, närliggande 
områden förtätas och omvandlas till stadsbebyggelse 
och intresset för hälsofrågor i allmänhet ökar, kommer 
besökstrycket på Nationalstadsparken att öka, även 
för närrekreation. Att öka tillgängligheten för alla till 
områdena behöver uppmärksammas, liksom att locka 
allt flera att besöka dem. Det handlar bl.a. om att 
utveckla tydliga och säkra entrévägar främst till 
områdena runt Brunnsviken och till Norra Djurgården.”

Den fördjupade översiktsplanen vill även 
uppmärksamma att tillgängligheten är beroende av 

”entréfunktioner, gång- och cykelvägar, genomgående 
promenadstråk m.m. inom de mer bebyggda och 
anlagda områdena. Att bibehålla och även öka 
tillgängligheten till omgivande friområden behöver 
uppmärksammas.”

Spårväg City kommer att dras utmed 
Lindarängsvägen på Ladugårdsgärdet och passerar 
där genom Nationalstadsparken. Vid Nobelparken (se 
figur 3.1) kommer spårvägen löpa i kanten av 
Nationalstadsparken. Den föreslagna 
spårsträckningen utmed Lindarängsvägen korsar ett 
område som i den fördjupade översiktsplanen 
benämns ”Ladugårdsgärde-Kaknäs parklandskap och 
naturmiljö”. Se figur 3.3.

Spårvägen medverkar till att tillgängliggöra 
Nationalstadsparken, i enlighet med den fördjupade 
översiktsplanens intention enligt ovan.

Figur 3.3. Utdrag ur Stockholms stads fördjupade översiktsplan för Nationalstadsparken. Mörkgrå linje anger gräns för 
Nationalstadsparken. Röd linje anger gräns mellan parklandskap och naturmiljö respektive mer bebyggda och anlagda områden i 
Nationalstadsparken.
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3.3 Värtahamnen, Frihamnen och 
Loudden
Hamnverksamheten är av riksintresse, se figur 3.4. 

Värtahamnen

Värtahamnen är en av Stockholms största hamnar 
med omfattande färjetrafik till Finland och Estland. 
Värtahamnen innehåller förutom hamnverksamheten 
en rad olika verksamheter, exempelvis Fortums 
oljedepå (Energihamnen), kontor, hotell, TV-
produktion och partihandel. 

Hamnen fick 2011 tillstånd av miljööverdomstolen att 
bygga ut Värtapiren. Utbyggnaden möjliggör den 
planerade stadsutvecklingen i området. Enligt 
Stockholms stads planer kommer det även 
fortsättningsvis att bedrivas hamnverksamhet och 
verksamhet med anknytning till energi i Värtahamnen.

Frihamnen

Till Frihamnen anlöper ungefär hälften av 
kryssningsfartygen som kommer till Stockholm varje 
år och här finns en stor, modern kryssningsterminal. 
Dessutom finns Lantmännens spannmålssilo på 
kajen, varifrån delar av Mälardalens 
spannmålsöverskott exporteras. Lantmännen äger 
silorna och arrenderar marken av hamnen.

Frihamnsterminalen har två rorolägen och 
passagerarterminalen inryms i Magasin 2. I 
Frihamnen finns också Stockholms containerterminal. 
Containerverksamheten kommer att flyttas till 
Norviksudden i Nynäshamn, vilket beräknas ske 
tidigast år 2016. 

I Frihamnen finns också SL:s tillfälliga bussdepå, 
Stockholms Konsthall (Magasin 3), Stockholms 
Auktionsverk (Magasin 5), Stockholmsbörsen (OMX) 
med mera.

Loudden

Loudden används idag framförallt som oljehamn och 
för hantering av kol. Stockholms kommunfullmäktige 
har beslutat att all oljehantering på Loudden ska 
upphöra under förutsättning att ett alternativ skapas i 
regionen. På sikt ska området omvandlas till en del 
av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. 

3.4 Värtabanan 

Värtabanan är en godsbana som förbinder 
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden med det 
nationella järnvägsnätet (stambanan). Värtabanan är 
en del av EU:s transeuropeiska nätverk, TEN (Trans 
European Network). Förutom att utgöra en 
transportlänk mot Finland, Ryssland och Baltikum 
används banan för transporter till och från 
verksamheterna i Värtahamnen och Frihamnen. 
Värtabanan trafikeras av cirka 10 till 16 tåg per dag 
under veckans alla dagar. Trafikverket ansvarar för 
Värtabanan. Värtabanan utgör riksintresse enligt 
miljöbalken. 

3.5 Industrispår 

Efter att godstågen från Värtabanan ankommit 
Värtans godsbangård växlas vagnarna vidare på 
industrispåren till de olika verksamheterna i 
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden.

Figur 3.4 Hamn av riksintresse. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms 
län, Rapport 2005:1.
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3.6 Gällande planer

RUFS 2010

Enligt den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS 2010) kommer regionens 
befolkning att öka. Därmed kommer allt fler resenärer 
att resa med bil eller åka kollektivt med tåg, spårvagn, 
buss eller tunnelbana. Vilket val som görs kommer att 
bero på de förutsättningar som ges. I RUFS betonas 
att det därför är viktigt att kollektivtrafikens utbud blir 
mer flexibelt för att kunna möta framtidens behov. 
Vidare är det viktigt att utforma kollektivtrafiken så att 
den är lätt att använda samt att de olika 
resmöjligheterna är tydliga för trafikanterna.

I RUFS 2010 omnämns Spårväg City mellan Västra 
Kungsholmen – City – Djurgården/Frihamnen som ett 
trafiksystem som ska utvecklas före 2020. 

Översiktsplan för Stockholms stad

En översiktsplan omfattar hela kommunen och syftar 
till att ge vägledning för beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Den 15 mars 2010 
antog kommunfullmäktige ”Promenadstaden - 
Översiktsplan för Stockholm”. I den är Spårväg City 
angiven som planerad spårväg som fullt utbyggd ska 
gå mellan Ropsten via Värtan till T-Centralen, 
Fridhemsplan och Hornsbergs strand. 

Översiktsplanen har överklagats till Förvaltningsrätten 
och därmed inte vunnit laga kraft. Den formellt 
gällande planen är därför fortfarande Översiktsplan 
1999. I Översiktsplan 1999 omnämns Värtan – 
Frihamnen som ett framtida stadsutvecklingsområde. 
Ropsten omnämns som en viktig punkt för de 
framtida kommunikationerna.

Fördjupad översiktsplan för 
Nationalstadsparken

En fördjupad översiktsplan är framtagen för 
Stockholmsdelen av Nationalstadsparken med syfte 
att ge vägledning för framtida beslut avseende 
markanvändning och bebyggelsefrågor inom parken. 
Planen antogs av kommunfullmäktige den 20 april 
2009, men är överklagad och har inte vunnit laga 
kraft. Se även avsnitt 3.2.

Detaljplaner

Stora delar av det berörda området är detaljplanelagt. 
Vilka detaljplaner som berörs beskrivs i 
järnvägsplanens planbeskrivning.  

3.7 Pågående planering

Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden (se figur 3.5) planerar 
Stockholms stad för totalt cirka 10 000 nya bostäder 
och 30 000 arbetsplatser. Spårväg City kommer att få 
en väsentlig roll i att förse den planerade framtida 
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden med en effektiv 
kollektivtrafik.

Utvecklingsområdet innehåller fyra delar; Hjorthagen, 
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Utvecklingen 
på Loudden ligger sist i planeringen. Hela området 
beräknas vara färdigutbyggt år 2030. Området ska 
karaktäriseras av innerstadens kvaliteter och täthet, 
med en blandning av bostäder, service och 
kommersiella verksamheter, men också av strategisk 
infrastruktur i form av energiförsörjning och 
internationell hamntrafik. 

En del av området (kvarteret Valparaíso) planeras 
ligga på en överdäckning ovanpå hamnverksamheten. 
Exploateringen av Valparaíso är avhängig av den 
planerade utbyggnaden av Värtapiren.

I Ropsten driver Stockholms stad ett 
stadsutvecklingsarbete i samarbete med SL för att 
hitta en ny framtida utformning med spårväg, 
bussterminal, tunnelbana, service, kontor och 
bostäder. Strax norr om tunnelbanestationen 
planeras ny kvartersbebyggelse som ska inrymma 
handel, bostäder och arbetsplatser. Byggstart 
beräknas kunna ske tidigast 2015. Ett antal frågor 
måste lösas inför exploateringen, bland annat hur 
infartsparkering vid tunnelbanan ska anordnas i 
framtiden och hur Fortums anläggningar för 
värmeväxling ska hanteras.
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Figur 3.5 Planöversikt Norra Djurgårdsstaden. Källa: Stockholms stads stadsbyggnadskontor, mars 2012.
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Norra länken  

Norra länken är en del av den planerade ringleden för 
vägtrafik kring Stockholm och sträcker sig mellan 
Karlberg och Värtan, se figur 3.6. Norra länken 
beräknas öppna för trafik 2015. Trafikleden är av 
riksintresse till följd av sin koppling till Värtahamnen 
och Frihamnen. 

Norra länkens tunnlar mynnar strax nordost om 
Ryttarstadion och länken går därefter ovan jord cirka 
700 meter fram till Lidingövägen, där den nya 
trafikplatsen Värtan byggs. Trafikplatsen ska vara 
färdig år 2014.  

Östlig förbindelse

Sedan trafiköverenskommelsen i det så kallade 
Dennispaketet i början av 1990-talet har Österleden, 
eller Östlig förbindelse som den numera kallas, varit 
en del av den planerade trafikledsringen runt 
Stockholms innerstad. Österleden planerades gå i 
tunnel under Saltsjön och Djurgården från 
Värmdöleden till Frihamnen. Trafikverket har tagit 
fram en förstudie där tre alternativa korridorer har 
studerats mer noggrant. Alla tre alternativen ansluter 
vid eller i närheten av Värtan/Frihamnen. 
Vägkorridoren är av riksintresse.

Figur 3.6 Norra länkens planerade sträckning. Källa: Trafikverkets webbplats.
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Kvarteret Stettin 7

I kvarteret Stettin 7, i hörnet Lindarängsvägen/
Sandhamnsgatan, pågår ett planarbete som var ute 
på samråd första kvartalet 2012. Planens syfte är att 
möjliggöra uppförande av bostadshus med lokaler för 
verksamheter och butiker i bottenvåning mot gata. 
Det är idag svårt att veta hur kvarteret slutligen 
kommer att utformas. Planförslaget illustreras i figur 
3.7.

Figur 3.7 Planförslag för kvarteret Stettin 7 i hörnet Lindarängsvägen/Sandhamnsgatan. Källa: Planbeskrivning Detaljplan för Stettin 7 m.m. 
i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-DP 2011-00131.
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4 Projektbeskrivning
I figur 4.1 illustreras den planerade spårvägsträckan 
från Djurgårdsbron till Ropsten. Den nu aktuella 
järnvägsplanen omfattar sträckan från Djurgårdsbron 
till Frihamnen/Lindarängsvägen (blå linje i figuren). 

Tidigast år 2016 kommer spårvägen att förlängas från 
Frihamnen till Ropsten, där den ska kopplas ihop 
med Lidingöbanan. Hopkopplingen möjliggör resande 
mellan Lidingö och Norra Djurgårdsstaden utan byte, 
samt möjliggör att en gemensam spårvagnsdepå kan 
användas. En sådan gemensam depå planeras vid 
Lidingöbanans nuvarande depå vid Aga.

Eftersom det finns osäkerheter kring framtida 
planerad sträckning som inte ingår i den nu aktuella 
järnvägsplanen, beskrivs dessa delar endast mycket 
översiktligt i denna miljökonsekvensbeskrivning.

Längs sträckan från Djurgårdsbron till Frihamnen 
kommer tre hållplatser att anläggas: på 
Oxenstiernsgatan, vid Hakberget och på 
Lindarängsvägen vid Frihamnen. Dessutom kommer 
den befintliga hållplatsen vid Djurgårdsbron att 
byggas om. 

Hållplatserna vid Djurgårdsbron och 
Oxenstiernsgatan kommer att nyttjas både av 
spårvagnarna och av busstrafiken, medan 
hållplatserna vid Hakberget och vid Frihamnen (på 
Lindarängsvägen) endast kommer att användas av 
spårvagnarna. 

Spårvägen är utrymmeskrävande, vilket leder till att 
gaturummet längs delar av sträckan behöver breddas 
för att rymma spårväg, biltrafik samt gång- och 
cykelbanor. Påverkan utanför befintligt gaturum/
vägområde varierar längs sträckan och uppgår till 
mellan noll (Strandvägens allé) och omkring tio meter 
(vid Berwaldparken). Figur 4.1 Planerad spårsträcka. Den nu aktuella järnvägsplanen omfattar sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen 

(Lindarängsvägen). MKB:n beskriver översiktligt även framtida planerad sträckning Frihamnen – Ropsten.
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I samband med spårvägens utbyggnad från 
Djurgårdsbron till Ropsten kommer det att behövas 
totalt tre stycken likriktarstationer. Markanspråk till 
följd av dessa regleras i järnvägsplan.  För sträckan 
Djurgårdsbron – Frihamnen, det vill säga den nu 
aktuella järnvägsplanen, behövs ingen likriktarstation. 
Till följd av att ingen likriktarstation byggs för den 
aktuella järnvägsplanen kommer störningståligheten 
för trafiken på Djurgården att försämras något. Detta 
har dock bedömts som acceptabelt.

Nedan beskrivs hela den planerade spårvägssträckan 
Djurgårdsbron – Ropsten uppdelad i olika avsnitt.

4.1 Strandvägen – Nobelparken 

Längs Strandvägen planeras den nya spårvägen gå i 
befintlig gata från hållplatsen vid Djurgårdsbron fram 
till Oxenstiernsgatan. Hållplatsen på Strandvägen 
byggs om för att tillgänglighetsanpassas och 
anpassas till de nya längre och bredare 
spårvagnarna. En vägbana genom allén planeras för 
genomsläpp av SL:s busstrafik till följd av 
omgestaltningen av korsningen Strandvägen-
Narvavägen (se figur 4.2). 

Korsningen vid Djurgårdsbron förändras för att ge 
den en enklare och mer trafiksäker utformning. Det 
kommer inte längre att vara möjligt att köra genom 
korsningen med bil från Narvavägen till Djurgården. 
Detta får konsekvenser för hur trafiken fördelas på 
kringliggande gatunät. Hur Strandvägens allé 
påverkas av förändringen beskrivs i kap. 5.3, 5.4, 5.5 
och 5.9.

Passagen vid Israeliska ambassaden i Nobelparken 
är trång. Den föreslagna lösningen har här anpassats 
för att undvika intrång i Nobelparken, som är en del 
av Nationalstadsparken. Trots denna anpassning 
kommer ett ingrepp om som mest cirka 0,7 meter 

strax norr om Israeliska ambassaden samt ett ingrepp 
om som mest cirka 1,8 meter strax söder om 
korsningen vid Berwaldhallen att behöva ske i 
gräsmark, som dock enligt detaljplanen är avsedd att 
användas som gatumark. 

Till följd av den anpassning som gjorts för att undvika 
intrång i Nobelparken kommer inte alla träd på 
motsatt sida Strandvägen att kunna bevaras. 
Konsekvenserna beskrivs närmare i kap. 5.3 och 5.5. 

Figur 4.2 Planerad spårsträckning Strandvägen – Nobelparken.
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4.2 Oxenstiernsgatan

Korsningen vid Berwaldhallen kommer att utformas 
som en signalreglerad fyrvägskorsning, istället för 
dagens två trevägskorsningar. Korsningen tar mark i 
anspråk och medför att träd behöver fällas. 
Utformningen av korsningen har tagits fram i dialog 
mellan SL och Stockholms stad.

På Oxenstiernsgatan föreslås ett samlat hållplatsläge 
vid Sveriges Radio. Vid Radiotorget, söder om SVT 
och vid SVT behöver lindar tas ner och ersättas på 
grund av hållplats och ny gatuutformning. Det är 
möjligt att plantera en ny trädrad på den västra sidan 
Oxenstiernsgatan.

Strax sydost om cirkulationsplatsen på 
Oxenstiernsgatan/Valhallavägen, vid SVT, planeras 
ett teknikhus om cirka 25 m2. Två alternativa  
placeringar för teknikhuset är föreslagna, se figur 4.3. 
Föreslagna placeringar är markerade som orange 
fyrkanter i figuren. 

Figur 4.3 Planerad spårsträckning på 
Oxenstiernsgatan med en samlad hållplats 

vid Sveriges Radio.   
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4.3 Valhallavägen - Lindarängsvägen 
Vid passagen utmed Lindarängsvägen på Ladugårds-
gärdet passerar spårvägen genom Nationalstads-
parken. Spårvägen kommer att placeras på en egen 
bana intill vägen, inom ett område som i detaljplanen 
är avsett som gatumark. Gräs föreslås sås i 
banvallen.

Till följd av spårvägens dragning kommer anslut-
ningen till Greve von Essens väg att stängas av för 
biltrafik från Lindarängsvägen. 

Signalkorsningarna där gående kan korsa 
Lindarängs vägen kommer att behållas, liksom gång- 

och cykelvägen på den norra sidan av 
Lindarängsvägen.

En hållplats anläggs mellan vid kvarteret Stettin 
mellan Sandhamnsgatan och Tegeluddsvägen. 
Hållplatsen placeras delvis utanför det område i 
Nationalstadsparken som i detaljplan är avsett som 
gatumark, men inom mark som redan är 
ianspråktagen /urbaniserad (nuvarande väg, dike och 
maskinuppställning, se figur 5.2.12). Spårvägen 
kommer tillfälligt att avslutas med vändspår på 
Lindarängsvägen. Spårvägen planeras senare att 

Spårvägen dras rakt genom Valhallavägens 
cirkulationsplats med en hållplats direkt efter 
cirkulationsplatsen, vid Hakberget, se figur 4.4. 
Plattformen på den östra sidan spåret kommer att 
göra ett visst intrång i Nationalstadsparkens grönyta 
(som mest omkring 3,5 meter, se figur 5.5.8). 

I anslutning till planerat hållplatsläge planerar 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen för en ny entré till 
Nationalstadsparken. Utformningen av hållplatsen 
och den nya entrén avses samordnas. Järnvägs-
planen reglerar läget för spåret och plattformarna.  

Figur 4.4 Planerad spårsträckning på Lindarängsvägen. 
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ansluta till en planerad boulevard genom 
hamnområdet men det är ännu inte avgjort exakt var.

Till följd av att spåren dras i Lindarängsvägen kommer 
det att behövas en tillfällig omläggning av trafiken 
bortom kvarteret Stettin 7 på Lindarängsvägen, innan 
kvarters- och gatustruktur i den framtida Norra 
Djurgårdsstaden är fastställda. Det är inte avgjort hur 
och var trafiken kommer att dras om, men 
trafikomläggningarna kommer inte att göra intrång i 
Nationalstadsparken.

Spårdragningen innebär att Lindarängsvägen ligger 
kvar i befintlig sträckning men förskjuts något norrut. 
Därmed uppstår viss påverkan på fastigheterna 
Stettin 6 och 7. Spårvägen behöver också ha en 
jämnare profil än dagens gata, vilket innebär att det 
sannolikt måste till en spont eller en skärning mellan 
spåret och gatan, i väntan på den omvandling som 
kommer att ske av området. Exakt hur detta ska 
lösas är inte klart.

4.4 Frihamnen – Värtahamnen    

Figur 4.1 visar planerad spårsträckning genom 
Frihamnen – Värtahamnen. Eftersom Frihamnen och 
Värtahamnen utgör stadsutvecklingsområde (Norra 
Djurgårdsstaden) och kvartersstrukturen ännu inte är 
fastställd, har spårläge, placering av hållplatser och 
liktarstationer, gatuutformning etcetera inte fastställts. 
Därmed har någon järnvägplan för sträckan inte 
upprättats ännu. Stockholm stad har meddelat att en 
permanent placering av Spårväg City från 
Lindarängsvägen i en ny spårvägsboulevard genom 
Frihamnen och fram till Värtans östra bangård vid 
Södra Hamnvägen kan realiseras inom samma 
tidsspann som tidigare beslutats för Spårväg Citys 
utbyggnad.   

Förutsättningarna för att kunna anlägga den 
permanenta sträckningen genom Frihamnen är att 
staden kan låsa läget för den nya boulevarden där 
spårvägen är tänkt att vara det centrala elementet i 
sektionen och att det kan lösas plantekniskt. Detta 
planeringsarbete har nu påbörjats gemensamt mellan 
SL och Stockholms stad.

4.5 Värtahamnen – Ropsten

Spårläget för sträckan Värtahamnen – Ropsten är 
inte fastställt och sträckan omfattas inte av den nu 
aktuella järnvägsplanen, se den planerade 
spårsträckningen i figur 4.1.

Stockholms Hamnar har fått tillstånd av 
miljööverdomstolen att fylla ut hamnbassängen vid 
Värtapiren. Enligt stadens nuvarande planer ska 
området vid kvarteret Valparaiso sedan överdäckas. 
På överdäckningen ska en ny gata (förlängningen av 
den planerade boulevarden) anläggas, där spårvägen 
planeras löpa. Norr om överdäckningen ska 
spårvägen gå på bro över hamnens godsspår för att 
sedan ledas vidare på östra sidan om Lidingövägen 
på en längsgående viadukt (bro). Spåren fortsätter 
över Lidingövägens ramper på bro och en ny 
spårvägshållplats avses byggas invid Ropstens 
tunnelbaneplattformar.  
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4.6 Gestaltning 

Gestaltningen av gaturummet och hållplatserna 
beskrivs i separata utformnings- och 
gestaltningsprogram (AB Storstockholms Lokaltrafik 
& Stockholms stad 2013abc). Programmen syftar till 
att få en enhetlig, funktionell och estetisk utformning 
av spårvägens anläggningar med hänsyn tagen till 
gatu- och bebyggelsemiljö.

Gaturummet

Gaturummet i anslutning till spårvägen ska enligt 
gestaltningsprogrammet tillsammans med 
bebyggelsen utgöra en sammanhållen helhet. Gatans 
karaktär är utgångspunkt för val av exempelvis 
beläggning, belysning och möblering. 

Skyltar och stolpar reduceras och samordnas och 
gatumöbler och kontaktlednings- och 
belysningsstolpar placeras samlat inom en så kallad 
möbleringszon. Material väljs som är typiska för de 
olika stadskaraktärerna och de skall vara lätta att 
underhålla och stå emot slitage och klotter. 

Hållplatser

Genom att utforma hållplatser och föremål, såsom 
bänkar, skyltar och belysning på samma sätt skapas 
en tydlig identitet, samtidigt som olika stadsdelar och 
dess människor knyts samman i gemenskap. 
Hållplatsers väderskydd ska utformas med 
transparens som möjliggör in- och utblickar, se figur 
4.7. För att skapa enkelhet och tydlighet föreslås att 
inredningen hålls till ett visuellt minimum.

Figur 4.5 Exempel på utformning av väderskydd. Ur Gestaltningsprogram Väderskydd 2013. 
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Kontaktledning, stolpar och belysning

Kontaktledningsstolparna (figur 4.6) ska utformas och 
dimensioneras utifrån förväntad belastning och för sitt 
funktionella syfte som bärare av armar, linspänning, 
belysning, wirelod med mera. Stolpar förses med 
armar som bär elledningar, beslag för lindrag till 
fasader och andra stolpar, belysning av olika karaktär 
för olika ändamål och stativ för kulturinformation.  
Stolpar föreslås få en grå kulör och skall vara 
självständiga i stadsrummet.

4.7 Planerad trafikering
Trafikanalyser har genomförts för att utreda hur 
många resenärer som i framtiden bedöms använda 
sig av Spårväg City (AB Storstockholms Lokaltrafik 
2011b). Analysen visar på ett mycket stort resande 
mellan Sergels torg och södra delen av Norra 
Djurgårdsstaden. Här ligger belastningen under 
maxtimmen och i maxriktningen mellan cirka 2800 
och 4700 resenärer per delsträcka, se tabell 4.7.1. 

Resultatet från trafikanalysen har 
använts som underlag för att 
bedöma vilket behov av turtäthet 
som finns. Behovet av turtäthet 
under maxtimmen år 2030 
redovisas i tabell 4.7.1. 

Det prognosticerade behovet som 
anges i tabellen har sedan 
analysen genomförts modifierats 
något (Kusoffsky M, 2012 muntl.). 
Behovet motsvarar efter dessa 
modifieringar ungefär 538 
spårvagnspassager per dygn på 
sträckan Sergels torg – Frihamnen. 
En uppdaterad behovs- och 
trafikeringsanalys kommer att 
redovisas i maj/juni  2012 
(Kusoffsky M, 2012 muntl.).

Det behov som redovisas i tabell 
4.7.1 kommer enligt underlaget att 
uppstå senast kring år 2025. Fram 
till dess bör det vara frågan om en 
successiv ökning, i princip i takt 
med den framväxande 
exploateringen i Norra 
Djurgårdsstaden. Behovet av 
turtäthet år 2016 (det årtal som 
används som målår i denna MKB) 

har inte analyserats i arbetet med järnvägsplanen. I 
förstudien angavs ett behov motsvarande omkring 
456 spårvagnspassager per dygn år 2015. 
Förlängningen av Spårväg City från Djurgårdsbron till 
Frihamnen – Ropsten innebär att trafikeringen på den 
befintliga sträckan Sergels torg – Djurgårdsbron 
kommer att öka jämfört med idag. Den framtida 
trafikeringen under maxtimmen framgår av tabell 
4.7.1.
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Figur 4.6 Exempel på utformning av kontaktledning – linspänd respektive på stolpe. Ur Utformningsprogram för Nationalstadsparken, 2013. 



Ungefärligt behov av avgångar per delsträcka under maxtimmen år 2030
Från Till Avgångar per timme

Scenario Långsam Scenario Snabb
T-Centralen Sergels torg 6 6
Sergels torg Hakberget 24 24
Hakberget Lindarängsvägen 20 24
Lindarängsvägen Frihamnen 12 14
Frihamnen Ropsten 12 12
Ropsten Aga (rusningsriktningen) 9 10
Ropsten Aga (motrusriktningen) 6 6
Aga Gåshaga brygga 6 6
Samt 6 avgångar per timme mellan City och Waldemarsudde.
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4.8 Effekter på biltrafiken

En analys har gjorts av hur en spårväg mellan 
Klarabergsviadukten och Ropsten kommer att 
påverka biltrafiken i innerstaden och i Södra och 
Norra länken (Movea 2012). Analysen omfattar 
effekterna av att framkomligheten för biltrafiken 
försämras i vissa punkter, exempelvis till följd av att 
korsningar byggs om. Resultatet visar att den något 
försämrade framkomligheten för biltrafiken gör att 
vissa väljer bort bilen till förmån för andra 
transportsätt. I morgonrusningen (mellan klockan 7 
och 9) skattas minskningen till mellan 200 och 250 
bilresor. Den största trafikminskningen väntas ske på 
Klarabergsgatan (vid Åhléns City). Där minskar 
biltrafiken med omkring 2000 fordon per dygn. 

På vissa gator visar analysen att trafiken ökar. Den 
största ökningen sker på Odengatan, Vasagatan och 
Klarastrandsleden och uppgår där till mellan 500 och 
800 fordon per dygn. Totalt sett blir det dock mindre 
biltrafik med spårvägen än utan, dels till följd av den 
försämrade framkomligheten för biltrafiken, dels till 
följd av att spårvägen är en mer attraktiv kollektivtrafik 
än buss. Effekten av att spårvägen är mer attraktiv än 
buss, och att fler därmed kan förväntas välja att resa 
kollektivt med en spårväg, ingår inte i analysen. Om 
även denna aspekt vägs in blir det sannolikt en större 
minskning av biltrafiken i innerstaden med spårvägen 
än vad analysen visar.

De tre gatorna i Stockholms innerstad som väntas få 
den största trafikökningen (Odengatan, Vasagatan 
och Klarastrandsleden) har alla mindre trafik idag än 
för cirka 10 år sedan (10 - 30 % lägre) (Stockholms 
stad, 2012). Detta kan tillskrivas flera olika orsaker, 
varav trängselskatten utgör en faktor. Gatorna är 
ändå hårt trafikerade enligt följande: Odengatan 12 
000 fordon/dygn, Vasagatan 21 000 fordon per dygn 
samt Klarastrandsleden 43 000 fordon per dygn 
(Movea 2012). 

Mätningar och beräkningar från Stockholms och 
Uppsala läns luftvårdsförbund 2012 visar att 
Klarastrandsleden ligger under miljökvalitetsnormen 
för NO2 och PM10 idag, från att tidigare haft 
överskridanden av kvävedioxid (1999). Vasagatan har 
överskridanden av både NO2 och PM10, såväl nu 
som för cirka 5 och 10 år sedan. Odengatan har 
överskridanden av miljökvalitetsnormen för NO2 och 
PM10 nu och av partiklar för cirka 5 år sedan. Den 
beräknade trafikökningen på omkring 500 till 800 
fordon per dygn, innebär en ökning med mellan 1 och 
7 % för de berörda gatorna. I perspektiv av 
utvecklingen under senaste decenniet, med 
minskande trafik i innerstaden och i stort oförändrad 
föroreningssituation, bedöms inte den prognoserade 
trafikökningen väsentligt ändra dagens situation i 
relation till miljökvalitetsnormerna. 

Trafikökningen bedöms inte heller förändra den 
maximala ljudnivån på de tre gatorna. Den 
ekvivalenta ljudnivån beräknas öka med mindre än 1 
dB vilket inte upplevs som en hörbar förändring och 
inte bedöms föranleda något behov av nya åtgärder 
för byggnader eller vistelsemiljöer.

Tabell 4.7.1 Prognosticerat behov av turtäthet år 2030 enligt AB Storstockholms Lokaltrafik 2011b, PM 
”Resandet på Spårväg City, och behovet av trafik.”. Trafikanalyserna i tabellen är gjorda med två alternativa 
körtider mellan Ropsten och Gåshaga brygga, därav scenario långsam och snabb. Mellan T-Centralen och 
Ropsten har dock samma körtider använts i båda scenarierna.



36 MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      5.1 Miljökonsekvenser/Buller

5 Miljökonsekvenser 
I detta kapitel beskrivs spårvägens betydande 
miljöaspekter (se avgränsningen som beskrivs i 2.3).

5.1 Buller 

I detta avsnitt beskrivs ljud som överförs via luften. 
Vågrörelser som överförs via mark och byggnader 
behandlas i avsnittet Komfortvibrationer och stomljud. 

Ljudnivå mäts och anges i decibel med beteckningen 
dB(A). Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets 
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar 
hur det mänskliga örat uppfattar frekvenser. 

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för 
trafikbuller: ekvivalent respektive maximal ljudnivå. 
Med ekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under 
en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i 
de flesta fall ett dygn. Förenklat kan man säga att den 
maximala ljudnivån är den högsta förekommande 
ljudnivån under exempelvis en fordonspassage.

Karaktären och frekvensinnehållet för buller från olika 
trafikslag är så pass olika att ett summerat värde i de 
flesta fall är missvisande. Därför har de nationella 
riktvärdena utformats så att spårtrafik och vägtrafik 
bedöms mot riktvärden var för sig. De krav på 
maximala och ekvivalenta ljudnivåer som nämns i 
denna rapport skall alltså tillämpas separat på vart 
och ett av trafikslagen. 

Buller från väg- och spårtrafik

Vägtrafik med ett stort antal fordon per dygn upplevs 
som ett brus där enskilda fordonspassager sällan är 
urskiljbara. Spårtrafiken däremot har vanligen 
karaktären av enskilda särskiljbara passager. Mycket 
generellt kan man säga att dagens spårvagnar 
genererar lägre nivåer av luftburet buller än dagens 
bussar. Ljudens karaktär skiljer sig dock åt och 

huvudsakligen på kurvskrik, men även på 
bullernivåerna vid spårvagnspassage. Det är inte känt 
om det är stomljud eller luftburet ljud som föranlett 
klagomålen.

Bedömningsgrunder

Riktvärden för trafikbuller

Riksdagen antog 1997-03-20 riktvärden för 
trafikbuller. För mer information hänvisas till 
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och det 
tillhörande betänkandet 1996/97: TU7.

Antagna riktvärdena gäller för permanentbostäder, 
fritidsbostäder och vårdlokaler där vårdtagare vistas 
under bostadsliknande förhållanden. Enligt 
riksdagsbeslutet ska riktvärdena tillämpas vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur, samt vid nybyggnad av bostäder.

Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden 
utanför fönster/fasad och förutsätter vidare beräknade 
ljudnivåer enligt de nordiska beräkningsmodellerna

frekvensinnehållet i ljud från spårvagnar är helt 
annorlunda än den för vägfordonstrafik, på grund av 
både eldriften, kopplingen boggi-hjul-räl och storleken 
på fordonen. En utveckling pågår mot tystare fordon, 
både för bussar och för spårvagnar. 

Spårtrafik ger i vissa fall upphov till ljud som gnissel 
från bromsar eller hjul i kurvor, ökat buller på grund av 
bristande spårunderhåll med mera. Inget av dessa 
ljud ska förekomma om vagnar och räl underhålls väl. 
Dessa ljud kan inte beräknas med god noggrannhet. 
Risken för sådana ljud ökar vid skarpa kurvor. 
Kartläggningar och åtgärder kan genomföras i 
driftskedet vid platser där eventuella återkommande 
problem förekommer.

Bussbuller vid till exempel hållplatslägen och 
uppförsbackar är en vanlig orsak till klagomål, men 
också gnisselljud från spårväg vid skarpa kurvor 
upplevs ofta störande. Fasadkonstruktioner har bättre 
ljudisolerande förmåga vid höga frekvenser. Det 
lågfrekventa buller som främst bussarna ger upphov 
till har därför större risk att orsaka störningar 
inomhus.

Erfarenheter från befintliga spårvägar

Befintlig Spårväg City viker av från Strandvägen över 
Djurgårdsbron och ut på Djurgården. Inga klagomål 
på buller från den befintliga spårvägen utmed 
Strandvägen har inkommit till Stockholms stad, enligt 
miljöförvaltningens diarium 2011-12-01. Däremot har 
klagomål till SL förekommit till följd av kurvskrik vid 
Bellmansro där spårvägen vänder på Djurgården, 
samt enstaka klagomål vintern 2010/11 på 
Strandvägen på grund av ojämnheter i hjul som 
uppstått till följd av att en olämplig grusfraktion 
använts för halkbekämpning på Djurgården. 
Trafikkontoret fick in ett klagomål från Strandvägen 
25 i slutet av 2009 och Strandvägen 43 i januari 2011 
gällande vibrationer (Ström E, 2012 muntl.). Det 
förekommer också klagomål längs Tvärbanan, 

Riktvärden för trafikbuller:

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad

Vid tillämpning av de i propositionen föreslagna 
riktvärdena för trafikbuller bör hänsyn tas till vad 
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I 
de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer 
enligt ovan bör inriktningen vara att 
inomhusvärdena inte överskrids.
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för vägtrafikbuller och spårtrafikbuller. (Naturvårds-
verket 1996 & Naturvårdsverket 1998) 

För kontorsfastigheter (exempelvis Israels ambassad) 
finns följande standardkrav för ljudnivåer från trafik:

Kontor, ljudklass B/C: 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och 50 dB(A) maximal ljudnivå inomhus. 

Mål i projektet

Ett fönster med väl fungerande tätningslister dämpar 
ljudnivån från spårtrafik med 30 dB(A), men i äldre 
byggnader med otillfredsställande fönstertätning kan 
dämpningen vara mindre, ned till 25 dB. För att 
säkerställa att riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus 
klaras även i äldre fastighetsbestånd (inklusive 
kulturminnesmärkta fastigheter) har följande mål 
tillämpats i projektet: 

70 dB(A) maximal ljudnivå (LAmaxFAST) frifältskorrigerat 
värde från spårvägen skall innehållas vid 
bostadsfasad.

I de fall ovanstående mål inte klaras behöver en 
närmare analys av åtgärdsbehovet göras för att 
säkerställa att inomhusriktvärdet för maximal ljudnivå 
kan klaras.

Även SL:s policy avseende luftburet buller från 
spårbunden trafik (AB Storstockholms Lokaltrafik 
2009) tillämpas i projektet.

Stadens ambition för parkområden

Spårväg City kommer att passera genom 
Nationalstadsparken. Nationella bullerriktvärden för 
rekreations- eller parkområden finns inte. Stockholms 
stad har antagit målet högst 40 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå i parkområden. Detta mål uppfylls i praktiken 
endast i perifert belägna parkområden. 

Störningar och hälsoeffekter av trafikbuller

Buller är en hälsofråga och forskning tyder på att 

sömnstörningar på grund av buller med tiden kan ge 
allvarliga hälsoeffekter. Påverkan på sömn har 
konstaterats vid maximala ljudnivåer över 45 dB(A) 
inomhus. Risken för sömnstörningar ökar med antalet 
bullertillfällen. 

Långvarig exponering för buller kan leda till ökad 
stress som innebär förhöjd risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Även om man inte upplever sig som 
störd kan man påverkas negativt när man utsätts för 
buller. Buller kan också ge koncentrationssvårigheter 
och därmed påverka både prestations- och inlärnings-
förmågan. Irritation eller störning av trafikbuller är 
dock inte enbart en fråga om ljudnivå. Människor 
reagerar mycket olika på ett och samma ljud, vilket 
också beror på rådande omständigheter när man 
utsätts för ljudet.

Även om riktvärden klaras kan buller ge upphov till 
störningar och hälsoeffekter. Vid en ekvivalent 
ljudnivå (dygnsmedelljudnivå) på 55 dB(A) utanför 
fasad är mellan 2 och 10 % mycket störda av buller. 
Buller från tågtrafik stör vanligen mindre än 
vägtrafikbuller vid samma decibeltal. När det gäller 
buller från tågtrafik är omkring 2 % mycket störda vid 
en ekvivalent nivå om 55 dB(A). 

Resultat som framkommit inom forskningsprogram-
met ”Ljudlandskap för bättre hälsa”, finansierat av 
MISTRA 2006-2007, visar att det finns stora skillnader 
i andel bullerstörda beroende på om bostaden har 
tillgång till en tyst sida eller inte. 

Beräkningar

Bullerutbredning beräknas med nordiska 
beräkningsmodellen för spårtrafik och tar hänsyn till 
ljud som alstras från fordon i normal drift. Beräkning-
ar na är utförda med källdata för spår i asfalt och med 
data från den vagntyp som idag trafikerar Spårväg 

City, den så kallade Norrköpingsvagnen (A34). En ny 
vagn (A35), som planeras trafikera Spårväg City i 
framtiden, har handlats upp av SL. Ljudkrav ingår 
som en parameter vid upphandlingen, men inga 
ljuddata för luftburet buller finns ännu tillgängliga för 
de nya vagnarna. Det är svårt att säga i hur stor 
utsträckning ljudegenskaperna kommer att förbättras 
gentemot dagens vagnar, eftersom det beror på vilka 
vagnar som finns att tillgå på marknaden och hur 
dessa kan möta samtliga krav som ingår i 
upphandlingen. 

Ljud som kurvgnissel eller bromsskrik ingår inte i 
beräkningarna. I och kring en spårvägsanläggning 
finns även andra ljudkällor som inte behandlas i 
beräkningsmodellen, exempelvis ljud från utrops-
anläggningar och signalljud. Vissa underhållsarbeten 
kan också vara bullriga och utförs på delar av dygnet 
då spårtrafiken inte är i drift. Dessa bullerkällor 
hanteras inte i beräkningsmodellen.

Fasadljudnivåberäkningar (se figur 5.1.3 – 5.1.8) har 
gjorts för sträckningen Djurgårdsbron – Frihamnen 
baserat på den spårutformning som var aktuell i april 
2012. Beräkningarna baseras på planerad trafiktäthet 
på sträckan år 2030 (vardagsmedeldygnstrafik 538 
spårvagnspassager per dygn). År 2015 är spårvagns-
trafiken något mindre omfattande (vardagsmedel-
dygns trafik 456 spårvagnspassager per dygn enligt 
förstudien). Det gör att de ekvivalenta bullernivåerna 
år 2016 kan vara något lägre än vad som visas i 
figurerna som avser 2030.

Ljudutbredningsberäkningar (bullerkartor, se bilaga 1) 
har gjorts för sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen 
baserat på sträckningen som var aktuell 2012-02-20.

Ljudutbredningsberäkningar har också gjorts för en 
föreslagen provisorisk sträckning genom Frihamnen 
och Värtahamnen, men eftersom denna inte längre är 
aktuell redovisas inte resultatet av de beräkningarna. 
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Nuläge

De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna från 
vägtrafik längs Strandvägen och Oxenstiernsgatan är 
höga; maximal ljudnivå för den fastighet på som har 
fasaden närmast vägbanan har beräknats uppgå till 
83 dB(A). Busspassager och tung trafik är en källa till 
störning, framför allt i boendefastigheterna på 
Oxenstiernsgatan. 

Längs Oxenstiernsgatan ligger också Berwaldhallen, 
Sveriges Radio och Sveriges Television. Dessa 
byggnader bedöms ha god ljudisolering och luftburet 
buller inomhus bedöms därmed inte vara ett problem i 
dessa byggnader.

Sträckan trafikeras av buss 76 med cirka 90 avgångar 
per vardagsdygn i varje riktning. Längs Strandvägen 
och Oxenstiernsgatan finns bostadshus på den norra 
respektive västra sidan, på avståndet 10 – 15 meter 
från planerad spårsträckning. På den östra sidan om 
Oxenstiernsgatan ligger TV-huset, Radiohuset och 
Berwaldhallen. 

Utmed Lindarängsvägen, där den planerade Spårväg 
City ska korsa Nationalstadsparken, går gränsen för 
ekvivalenta ljudnivåer under 45 dB(A) från befintlig 
vägtrafik cirka 240 meter från vägmitt. Se figur 5.1.1.

I hamnområdet har utöver vägtrafiken även 
järnvägsgodstrafiken betydelse för den befintliga 
bullersituationen. Maximala bullernivåer till följd av 
denna spårtrafik framgår av figur 5.1.2. 

Figur 5.1.1 Buller från vägtrafik i nuläget, utsnitt från Lidingöbron/Ropsten till Djurgårdsbron/Strandvägen. 
Källa: Miljöförvaltningens bullerkartläggning. Bullerkartan i Stockholms stad uppdateras kontinuerligt. För 
berörda områden har kartan trafikflödeskartor som underlag som är från 1995 som äldst. Uppdaterade 
bullerkartläggningar, som även dessa bygger bland annat på underlaget från 1995, finns för 
Nationalstadsparken från 2006 och för övriga berörda stadsdelar från 2003.
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Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2016

År 2016 kvarstår i stort sett den nuvarande 
bullersituationen. Merparten av dagens fordonsflotta 
(inklusive bussflottan) bedöms fortfarande vara i trafik 
år 2016. Trafiken till och från Norra Djurgårdsstaden 
ökar successivt varefter området omvandlas. År 2016 
har även Norra länken öppnat för trafik, vilket kommer 
att påverka trafikflödena och bullret från vägtrafik. 

Nollalternativet innebär att Norra Djurgårdsstaden 
försörjs med kollektivtrafik i form av bussar. För att 
jämföra spårvägsalternativet med nollalternativet har 
en bullerberäkning gjorts, enligt vad som angavs 
under rubriken Beräkningar ovan. Beräkningarna 
visar att bullernivåerna skulle bli högre i 
nollalternativet jämfört med i nuläget. Riktvärden för 
både ekvivalenta och maximala ljudnivåer riskerar att 
överskridas i större utsträckning än idag. Enligt 
utförda bullerberäkningar skulle nollalternativets 
busstrafik leda till omkring 6 dBA högre 
ekvivalentnivåer och omkring 8 dBA högre 
maximalnivåer än Spårväg City-alternativet. 

Miljökonsekvenser – Nollalternativet fram till 
2030

Till följd av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden 
bedöms antalet resande i området öka i framtiden. 
Biltrafiken längs den aktuella sträckan bedöms öka 
med omkring 25 till 30 % från idag till 2030. 
Nollalternativet innebär också en kraftigt ökad 
busstrafik jämfört med dagens situation. För att ge 
motsvarande kapacitet som den planerade 
spårvagnstrafiken skulle det behövas en ledbuss 
ungefär var 50:e sekund. 

En ökad busstrafik innebär fler avgångar och ett 
bullerspektrum med mer energi vid låga frekvenser. 
Fasadernas ljudisolering är sämre vid dessa låga 
frekvenser än vid de frekvenser som 
spårvagnstrafiken ger upphov till. De ekvivalenta 

Figur 5.1.2 Maximala ljudnivåer från dagens spårtrafik i hamnområdet. Källa: MKB för Stockholms Hamnar 
(WSP 2007).
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ljudnivåerna från vägtrafik skulle därmed, enligt 
utförda beräkningar, bli högre i nollalternativet jämfört 
med nuläget. Beräkningarna har gjorts med de 
fordonstyper som finns idag. Framtidens fordon 
kommer sannolikt att vara tystare än dagens. 

Då containerterminalen i Frihamnen flyttas medför det 
färre godstransporter på godsspåren i Värtan. 
Fortums planerade ökning av verksamheten i 
Energihamnen kan dock leda till en ökning av 
godstransporterna. De maximala bullernivåerna från 
spårtrafiken i hamnområdet som redovisas i figur 
5.1.2 kvarstår så länge godstrafiken finns kvar, men 
antalet tillfällen med maximala nivåer blir färre om 
godstrafiken minskar i omfattning.

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016 och 
2030

Ljudutbredningsberäkningar för spårtrafik har 
genomförts enligt vad som redovisades under 
rubriken Beräkningar ovan. Resultatet redovisas i 
bilaga 1. 

Nedan redovisas resultatet av fasadbullerberäkningar 
med planerad medeldygnstrafik år 2030, då trafiken 
är fullt utbyggd. År 2016 blir de ekvivalenta 
ljudnivåerna något lägre än vad som visas i figuren, 
eftersom det då planeras färre avgångar.

Utförda bullerberäkningar visar att för sträckan 
Strandvägen-Oxenstiernsgatan-Lindarängsvägen 
fram till strax innan kvarteret Stettin kommer 
vägtrafiken att orsaka högre ljudnivåer än spårvägen. 
Öster om kvarteret Stettin är vägtrafiken mindre 
omfattande och då kan spårvagnstrafiken orsaka 
högre ljudnivåer än vägtrafiken. Så länge 
spårvagnstrafiken vänder vid OMX-börsen är det 
troligt att spårvagnarna öster om kvarteret Stettin 
kommer att köra saktare än vad som antagits i 
beräkningarna. De verkliga bullernivåerna kan 

därmed antas bli lägre än vad beräkningarna visar för 
denna delsträcka. 

Det är endast på några få platser i staden som ljudet 
från spårvägstrafiken bedöms bli dominerande i 
ljudmiljön i jämförelse med övriga ljudkällor, framför 
allt vägtrafik. Förändringar i buller från vägtrafiken i 
framtiden påverkas huvudsakligen av den planerade 
stadsomvandlingen i Norra Djurgårdsstaden. 
Beräkningar av ljudutbredning för prognosticerade 
trafikflöden genomförs inom ramen för stadens 
planering och planläggning.

En utbyggd spårväg medför ny typ av ljud i den 
befintliga ljudmiljön. Även där ljudnivån är under 
riktvärdena kan spårtrafiken orsaka en hörbar 
förändring för många av de boende längs sträckan. 
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Strandvägen

Längs Strandvägen finns bostäder på cirka 15 meters 
avstånd från den planerade spårsträckningen. I 
kurvan vid Strandvägen 57 finns risk för missljud i 
form av gnissel eller kurvskrik, som kan vara störande 
både för boende och för förbipasserande. Lämpligt 
spårunderhåll och regelbunden vagnservice krävs för 
att minimera dessa störningar. Dessa ljud ingår inte i 
beräkningarna.

Hastigheten på spårvagnen antogs i 
bullerberäkningarna vara mellan 35 och 40 km/h, 
baserat på uppmätta hastigheter på bussar på 
sträckan. Riktvärdet för ekvivalenta ljudnivåer till följd 
av spårvägen klaras vid samtliga våningsplan med 
någon decibels marginal (se figur 5.1.3). 

Projektets mål för maximal ljudnivå vid fasad klaras 
inte på Strandvägen (se figur 5.1.4). De beräknade 
ljudnivåerna vid fasad uppgår till över 73 dB(A) på 
nedersta våningsplanet, som mest 77 dB(A) på 
Strandvägen 57. Överskridandet minskar på de övre 
våningsplanen och de översta våningsplanen klarar 
riktvärdet. Att målet inte klaras innebär att det är 
osäkert om riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus 
klaras. Frågan behöver studeras närmare för de 
fastigheter där målet inte klaras. Längs spårvägens 
sträckning på Strandvägen (från Djurgårdsbron) har 
två fastigheter (Bajonetten 7, dvs bl a Strandvägen 
57, samt Hornblåsaren 5) fått fönsteråtgärder och 
resterande sju fastigheter har erbjudits fönsterbidrag 
(Gottberg I, 2012 muntl.). Åtgärder kan behöva vidtas 
så att inomhusriktvärden klaras, så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, i enlighet med 

av riksdagen antagna riktvärden för trafikbuller.

Spårvägen medför att upplevd störning kan öka hos 
boende och besökare för vilka spårvagnsljud är ett 
hittills okänt element i ljudmiljön. Lägenheter där 
maximala ljudnivåer överskrider projektets mål vid 
fasad kan behöva utredas vidare för att undvika störd 
sömn och ökad stressnivå hos de boende. Eftersom 
ljudnivån från vägtrafik redan idag är på en hög nivå 
bedöms dock sannolikheten som liten att 
lägenheterna behöver ljudisolerande åtgärder på 
grund av spårvägens ljudbidrag.

Spårvagnstrafiken väntas inte leda till att ljudkrav för 
kontor överskrids vid Israels ambassad. Enligt 
beräkningarna uppgår den maximala ljudnivån till följd 
av spårvägen som mest till 71 dB(A), på den 
kortsidan av byggnaden som vetter mot Strandvägen.

Figur 5.1.4 Strandvägen vid Nobelparken. Beräknade maximala ljudnivåer vid fasad till följd av 
spårvägen med planerad vardagsmedelsdygnstrafik år 2030.

Figur 5.1.3 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på Strandvägen år 2030. 
Ekvivalentnivåerna till följd av spårvägen blir som högst 57 dB(A) vid Strandvägen 57 
(Bajonetten 7), på det nedersta våningsplanet. Fastigheten har enligt Stockholm stads 
bullerdatabas fönsteråtgärdats (Gottberg I, 2012 muntl.). I övrigt beräknas de ekvivalenta 
ljudnivåerna på Strandvägen bli under riktvärdet 55 dB(A).



42 MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      5.1 Miljökonsekvenser/Buller

Oxenstiernsgatan
Den maximala hastigheten antas vara 35 km/h 
baserat på uppmätta hastigheter på bussar som idag 
trafikerar sträckan. Bostadshusen längs 
Oxenstiernsgatan ligger på spårets västra sida, 
mellan 7,5 och 12 meter från det planerade spåret. 
På fasaden mot spåret finns också balkonger 
(nationellt riktvärde: maximal ljudnivå högst 70 
dB(A)). Kurvan i korsningen vid Berwaldhallen medför 
risk för gnissel och missljud som kan vara störande 
både för boende och för förbipasserande. Lämpligt 
spårunderhåll och regelbunden vagnservice krävs för 
att minimera dessa störningar. Dessa ljud ingår inte i 
beräkningarna.

De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna till följd av 
spårvägen ligger på eller under kraven för samtliga 
bostadsfasader längs gatan (se figur 5.1.5). De högst 
förekommande ekvivalenta ljudnivåerna på 
bostadsfasad uppgår till 55 dB(A). För spårtrafik är 
det statistiskt sett knappt 2 % som är mycket störda 
av buller vid 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

De beräknade maximala ljudnivåerna uppfyller inte 
projektets mål vid bostadsfasad som vetter mot gatan 
(se figur 5.1.6). Överskridandena är störst på 
våningsplanet närmast gatuplan och ljudnivåerna 
minskar ju högre upp från gatan man kommer. De 
högsta ljudnivåerna uppkommer vid den fastighet 
som ligger närmast gatan (Oxenstiernsgatan 15), där 

den högsta fasadnivån blir 74 dB(A). Fastigheten på 
Oxenstiernsgatan 15 (Garnisonen 3) är kontor och 
det finns inte några uppgifter om den i Stockholms 
stads bullerdatabas (Gottberg I, 2012 muntl.).

Störningar och klagomål på buller till följd av befintlig 
vägtrafik på Oxenstiernsgatan förekommer i 
dagsläget. Längs spårvägens sträckning på 
Oxenstiernsgatan har sju fastigheter (Infanteristen 3 
och 6 samt Rekryten 6-10) fått fönstren åtgärdade 
och resterande två fastigheter har erbjudits 
fönsterbidrag (Gottberg I, 2012 muntl.). Även i 
framtiden bedöms vägtrafiken orsaka de högsta 
bullernivåerna utmed gatan, både ekvivalentnivåer 
och maximalnivåer. 

Figur 5.1.5 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på Oxenstiernsgatan år 2030. 
Ekvivalentnivåerna till följd av spårvägen ligger på eller under riktvärdet 55 dB(A) för 
samtliga bostadsfasader längs gatan. De högst förekommande ljudnivåerna vid fasad 
uppgår till 55 dB(A) vid Oxenstiernsgatan 15 (Garnisonen 3) som är kontor och inte 
finns upptagen i Stockholm stads bullerdatabas (Gottberg I, 2012 muntl.).

Figur 5.1.6 Beräknade maximala ljudnivåer på Oxenstiernsgatan år 2030.
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Lindarängsvägen

Spårväg City ska korsa Nationalstadsparken på 
Lindarängsvägen. Cirka 200 meter från det planerade 
spåret beräknas ljudnivåerna från spårvagnstrafiken 
klara Stockholm stads ambitionsnivå 40 dB(A) 
ekvivalenta ljudnivåer 2 meter över mark (hastighet 
50 km/h och beräknad turtäthet). Vid 30 km/h är 
motsvarande avstånd cirka 100 meter. Detta kan 
jämföras med de beräknade ljudnivåerna till följd av 
befintlig vägtrafik i Nationalstadsparken där 40 
dB(A)-nivån inte klaras i det område som ligger 
närmare än 240 meter från vägen, se figur 5.1.7. Det 
beräknade ljudnivåbidraget från spårvägen (utan gräs 
i banvallen) är alltså jämförelsevis litet och påverkar 
den totala upplevda ljudnivån endast inom ett avstånd 

om cirka 50 meter från spåret. Om spåren längs 
Lindarängsvägen läggs i gräsbevuxen yta, kan detta 
ge en sänkning av ljudnivåer och göra att ett än 
mindre område påverkas. 

Ett detaljplanearbete pågår för kvartetet Stettin 7 i 
korsningen Lindarängsvägen/Sandhamnsgatan. 
Spårvägen och de nya fastigheterna bör planeras så 
att riktvärden klaras. Bullerberäkningar för Spårväg 
City visar att kortsidan av den planerade fastigheten 
kommer att vetta mot spåret kan få över 55 dB(A), se 
figur 5.1.8. Den bullerutredning som genomförts för 
detaljplanen för Stettin 7 visar att de föreslagna 
bostäderna klarar att uppfylla bullerkrav enligt 
avstegsfall (Acad, 2011).

För sista sträckan från kvarteret Stettin och fram till 
vändspåren innebär spårvägen en förändring i 
ljudnivå jämfört med nuläget på grund av att denna 
sträcka idag har mindre vägtrafik. Så länge som 
spåren avslutas vid OMX kommer dock spårvagnens 
hastighet på denna delsträcka att vara lägre än vad 
som antagits i beräkningarna. Därmed blir troligen 
även bullernivåerna orsakade av spårvagnstrafiken 
lägre än beräkningarna visar. Öster om korsningen 
med Tegeluddsvägen finns i dagsläget inga bostäder 
eller störningskänsliga verksamheter. 

Figur 5.1.7 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på Lindarängsvägen år 2030. Ekvivalentnivåer 
till följd av spårvägen ligger under kraven för samtliga bostadsfasader längs gatan. De högst 
förekommande ljudnivåerna vid fasad uppgår till 57 dB(A) vid fastigheten Haifa men troligen ligger de 
lägre på grund av att sträckan avslutas med vändspår och därför bör hastigheterna vara lägre än de 
som använts i beräkningarna (50 km/h). Notera att bilden visar befintlig bebyggelse, men att ny 
bebyggelse planeras i området. 

Figur 5.1.8 Beräknade maximala ljudnivåer vid fasad på Lindarängsvägen år 2030. Notera att bilden 
visar befintlig bebyggelse, men att ny bebyggelse planeras i området. 
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Åtgärder och anpassning

Beräkningarna är utförda utan specifika åtgärder för 
att reducera buller. Inga bullerdämpande åtgärder är i 
dagsläget beslutade. De konsekvenser som beskrivits 
ovan avser alltså konsekvenser utan åtgärder. 

Ett antal bostäder får, som redovisats ovan, 
beräknade fasadljudnivåer på eller över gällande 
riktvärden/projektmål. En del av dessa har redan en 
tillfredställande fasadljudisolering. Övriga har tidigare 
fått erbjudande om fasad- eller fönsteråtgärder för att 
dämpa bullret från vägtrafiken. För närvarande finns 
dock ingen detaljinformation om dessa lägenheters 
ljudisolering. Eventuella fasad- och fönsteråtgärder 
måste utredas från fall till fall, vilket föreslås 
genomföras då spårvägen är tagen i drift och 
bullermätningar kan genomföras.

Åtgärder kan behövas för att minimera risken för 
kurvskrik och gnissel. Först och främst behöver räl 
och hjul hållas i god kondition. Olika former av 
smörjning kan tillämpas. Tvättning och spårunderhåll 
kan eventuellt göras tätare på utsatta sträckor. Detta 
ökar dock antalet bullrande nattarbeten vilket måste 
vägas in i bedömningen. 

Absorberande spårnära skärm utreds av SL och en 
typlösning kan först tas fram efter hösten 2012. 
Åtgärden kan därför inte föreslås i dagsläget men kan 
vara intressant på längre sikt.

För att ytterligare sänka bullernivåerna kan även spår 
med ett porösare material än asfalt mellan och kring 
räler övervägas. Detta ger en dämpning av 
ljudutbredningen och är därför att rekommendera ur 
bullersynpunkt. Makadam ger i idealfallet 3 dB 
förbättring jämfört med gatuspår för vagn (A34) som i 
dagsläget trafikerar Spårväg City. För den nya vagnen 
(A35) är vinsterna med denna åtgärd troligen lägre.  

Ljudnivåerna kan också sänkas genom att sänka 
hastigheterna på utvalda sträckor. En sänkning av 
hastigheten med 10 km/h ger en minskning med 3 
dB(A)-enheter. Sänkt hastighet ger dock ökade 
restider vilket medför att kollektivtrafikens attraktivitet 
kan minska.

Frihamnen – Ropsten

Spårvägen planeras gå på en boulevard genom den 
nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Eftersom 
varken huskroppar eller en exakt spårsträckning finns 
tillgänglig har inga ljudutbredningsberäkningar 
genomförts för en spårväg på den planerade 
boulevarden. Nya bostäder och lokaler bör planeras 
för att medge spårvagnstrafik. Gränsen för 70 dB(A) 
maximalnivå från spårvagnstrafiken beräknas gå cirka 
55 m från planerad spårmitt för angiven hastighet 
enligt förstudien. Alla planerade fastigheter innanför 
detta område bör planeras för att klara gällande 
bullerriktvärden. 

Beräknade maximala ljudnivåer från 
spårvagnstrafiken är lägre än från den nuvarande 
godstrafiken.

Befintliga bostäder finns väster om Tegeluddsvägen 
och Lidingövägen.

Sammanfattande bedömning - Buller

2016

Nollalternativet innebär ökad busstrafik, vilket 
medför större överskridanden av bullerriktvärden 
utmed Strandvägen och Oxenstiernsgatan än 
idag och risk för ökade bullerstörningar. En ökad 
busstrafik skulle innebära högre ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer än den planerade 
spårvagnstrafiken, enligt nordiska 
beräkningsmodeller.

Nybyggnation av spårväg innebär en ny ljudkälla i 
stadsmiljön. För vissa befintliga bostäder innebär 
det en ökning av ljudnivåer jämfört med nuläget 
eller en förändring av ljudmiljöns karaktär som 
kan upplevas som negativ. De största negativa 
miljökonsekvenserna uppstår på de delar av 
sträckningen som i dagsläget inte trafikeras av 
spårtrafik och där balkonger och uteplatser vetter 
mot den planerade spårvägen. 

För ljudmiljön i Nationalstadsparken bedöms 
utbyggnaden av Spårväg City få mycket liten 
påverkan.

2030

För litet information finns om planerade bostäder 
och spårläge i Frihamnen år 2030 för att en 
bedömning skall kunna göras. För befintliga 
bostäder bedöms dock avskaffandet av godstrafik 
till containerhamnen och flytten av spåret till den 
nya boulevarden medföra positiva konsekvenser.
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5.2 Komfortvibrationer och 
stomljud

Vibrationer är vågrörelser i fasta material. Vid 
spårvagnsdrift uppkommer vågrörelsen genom 
dynamiska krafter mellan hjul och räler. Vibrationerna 
i rälerna utbreder sig sedan via spårunderbyggnaden 
ner i marken och sedan upp i närliggande byggnader. 
Normalt brukar man skilja på vibrationer och stomljud 
även om det fysikaliskt sett är samma grundfenomen. 
Vibrationer sägs vara svängningsrörelser inom 
frekvensområdet 1-80 Hz som uppfattas via känseln 
medan stomljud omfattar frekvensområdet 20-2000 
Hz och uppfattas via hörseln. 

Bedömningsgrunder

Störningar och hälsoeffekter av vibrationer och 
stomljud

Stomljud runt 30 dBA kan medföra upplevda 
störningar, obehagskänslor och sömnstörningar. Det 
är svårt att vänja sig vid stomljud och upplevd 
störning tenderar därför att öka, snarare än minska, 
om exponeringen blir långvarig (Socialstyrelsen 
2004).

När det gäller vibrationer är känseltröskeln för 
”normalpersoner” 0,3 mm/s.

Stomljud

Det finns idag inga nationellt antagna riktvärden 
gällande stomljud från spårtrafik. Program Spårväg 
Citys riktvärde för högsta tillåtna stomljudsnivå i 
bostäder till följd av spårtrafik baseras på en lokal 
instruktion från Stockholms stad (Hjälpreda buller och 
vibrationer 2011: Åtgärdsprogram mot trafikbuller 
2009-2013). Övriga ljudkrav för bostäder anges i 

Program Spårväg City ska eftersträva följande 
värden enligt Svensk standard för olika typer av 
lokaler (vibrationshastighet, vw):

Bostäder/hotell (vid 
nyetablering):

≤ 0,3 mm/s 

Bostäder/hotell (vid 
ombyggd bana):

≤ 0,4 mm/s

Kontor/skolor: ≤ 0,4 mm/s
Butiker/restauranger: ≤ 1,0 mm/s

Rikt- eller målvärden för ljudkrav för akustiskt känsliga 
verksamheter såsom inspelningsstudios och konsert-/
teaterlokaler längs planerad spårsträckning hanteras 
genom individuellt samråd med aktuell verksamhets-
utövare eller ägare. Överenskomna värden regleras i 
skriftligt avtal.

Beräkningar

Tyréns har utfört en utredning i syfte att förutsäga 
vilka stomljuds- och vibrationsnivåer som väntas 
uppkomma i närliggande byggnader längs den 
planerade spårsträckningen. Beräkningarna har utgått 
från ett vanligt gatuspår med liknande uppbyggnad 
och spårskick som det befintliga spåret på 
Strandvägen (det vill säga utan elastisk 
spårunderbyggnad eller andra särskilda åtgärder). 

Mätningar har gjorts på Strandvägen vid körning med 
den spårvagn som i dagsläget trafikerar Spårväg City, 
den så kallade Norrköpingsvagnen.  De mätningar 
som beräkningarna baseras på utfördes på vintern 
(2010-12-09). Mätningar i samma punkt har även 
gjorts på sommaren (2011-08-23) och dessa gav i 
stort sett samma resultat. Norrköpingsvagnen kan i 
stomljuds- och vibrationshänseende antas 
representera den framtida spårvagn (A35) som 
planeras trafikera sträckan.

Svensk Standard SS 25267 (2004) och 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 2005). 
Riktvärdet bör ej överskridas oftare än 5 gånger per 
årsmedelnatt. Se tabell 5.2.1.

Rikt- eller målvärden för ljudkrav för akustiskt känsliga 
verksamheter såsom inspelningsstudios och konsert-/
teaterlokaler längs planerad spårsträckning hanteras 
genom individuellt samråd med aktuell verksamhets-
utövare eller ägare. Överenskomna värden regleras i 
skriftligt avtal.

Tabell 5.2.1 Stomljudsnivåer Program Spårväg City

Program Spårväg Citys ljudkrav för stomljudsnivå* i 
olika utrymmen:

Bostäder/hotell: ≤ 30 dBA
Kontor: ≤ 50 dBA
Skolor: ≤ 45 dBA
Butiker/restauranger: ≤ 60 dBA

* LpmaxSLOW för bostäder och hotellrum och LpmaxFAST för 
övriga lokaler. FAST och SLOW är begrepp på olika tidsvägning. 
Ett mätinstrument kan ställas in på FAST (tidsintegration en 
åttondels sekund) och SLOW (tidsintegration en sekund). 

Även Svenska Filminstitutet har ljudkrav som liknar 
dessa krav. En dialog med Filminstitutet pågår. 

Komfortvibrationer

Riktvärden för bedömning av komfortvibrationer i 
byggnader vid nyetablering anges i Svensk Standard 
SS 460 48 61 (1992) och i Stockholms stads 
Hjälpreda (Miljöförvaltningen, 2011). För måttlig 
störning gäller vägd vibrationshastighet 0,4-1,0 mm/s 
inom frekvensområdet 1-80 Hz. Se tabell 5.2.2.

Tabell 5.2.2 Vibrationsnivåer Program Spårväg City.
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på Fleminggatan (AB Storstockholms Lokaltrafik 
2010) visar t ex att dagens busstrafik kan ge upphov 
till högre lågfrekventa vibrationsnivåer än vad en 
spårvagnspassage beräknas orsaka. 

Miljökonsekvenser – Nollalternativet fram till 
2030

När det gäller sträckan från Djurgårdsbron till 
Frihamnen/Lindarängsvägen väntas nollalternativet 
2030 innebära en ytterligare ökning av busstrafiken. 

I hamnområdet mellan Frihamnen och Ropsten är 
risken stor att godstågpassager ger upphov till 
störande stomljud och vibrationer i nyetablerade 
bostäder, så länge godståg fortsätter att trafikera 
hamnområdet på godsspår utan elastisk 
spårunderbyggnad. 

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016

Utredningen visar att en spårvagnspassage kan ge 
upphov till besvärande stomljudsnivåer i byggnader 
längs vissa delsträckor om inga åtgärder vidtas. 
Åtgärder behöver därför vidtas så att de riktvärden 
som anges ovan kan klaras.

Komfortvibrationer till följd av spårvagnarna ligger 
under känseltröskeln i samtliga byggnader som ingått 
i utredningen och några åtgärder för att dämpa denna 
typ av vibrationer bedöms därmed inte vara 
nödvändiga. 

Längs Strandvägen (öster om Djurgårdsbron) är 
förutsättningarna relativt goda för en bra miljö 
beträffande stomljud och komfortvibrationer i 
befintliga bostadsfastigheter. Dock finns det risk för 
besvärande stomljud i bostadsfastigheten mittemot 
Israels ambassad om inga åtgärder vidtas (se figur 
5.2.1).  Även längs Oxenstiernsgatan finns det risk för 
besvärande stomljudsnivåer om inga åtgärder vidtas. 
Detaljerade resultat för byggnader längs 

Oxenstiernsgatan (bostäder, TV-huset, Radiohuset 
och Berwaldhallen) finns i bilaga 2. 

Stomljudsdämpande åtgärder behöver vidtas enligt 
nedan, så att bostadsfastigheterna, TV-huset, 
Radiohuset och Berwaldhallen klarar riktvärdena. För 
Svenska Filminstitutet klaras störningsnivåer för 
stomljud med god marginal utan att åtgärder under 
spår behöver genomföras.Om det planerade nya 
kvarteret Stettin 7 i korsningen Lindarängsvägen/
Sandhamnsgatan grundläggs på berg (som 
omkringliggande befintliga hus) och spåret ges en 
normal spårunderbyggnad, bedöms stomljud och 
vibrationer från trafiken på Spårväg City inte vara 
något problem (Acad 2011).

Spårdragningen utmed Lindarängsvägen öster om 
korsningen med Tegeluddsvägen medför inga 
konsekvenser, eftersom det där inte finns några 
störningskänsliga verksamheter i närheten.

Miljökonsekvenser – Spårväg City fram till 
2030

När det gäller sträckan från Djurgårdsbron till 
Frihamnen/Lindarängsvägen, se rubriken 
Miljökonsekvenser - Spårväg City 2016 ovan.

När det gäller den planerade sträckan Frihamnen - 
Ropsten finns de närmaste befintliga bostäderna 
väster om Tegeluddsvägen respektive Lidingövägen, 
det vill säga på ett långt avstånd från planerat spår 
med hänsyn till stomljud och vibrationer.

I hamnområdet finns goda förutsättningar för en bra 
miljö beträffande stomljud och komfortvibrationer 
under förutsättning att nyetablerade bostäder inte 
förläggs närmare än 20 meter från planerad spårväg 
och förutsatt att spårunderbyggnader dimensioneras 
så att riktvärden uppfylls. (För att ta hänsyn även till 
störningar från godstrafiken kan ett större avstånd än 
20 meter behövas.)

Beräkningarna gäller för byggnader i gatuplan. 
Stomljudsnivåerna avtar i regel uppåt i byggnaden 
med cirka 1 till 3 dBA per våningsplan, medan 
lågfrekventa vibrationsnivåer (komfortvibrationer) kan 
bli något högre. 

Stomljuds- och vibrationsutredningen baseras på 
stickprovsmätningar i enstaka byggnader längs 
spårvägsträckningen och är därför inte heltäckande. 
Resultaten bedöms dock ge en relativt god bild av hur 
situationen blir på respektive delsträcka.

Nuläge

Längs Strandvägen och Oxenstiernsgatan finns 
bostadshus på den norra och västra sidan om 
respektive gata med avståndet 5-15 meter från 
planerad spårsträckning. På den östra sidan om 
Oxenstiernsgatan ligger även TV-huset, Radiohuset 
och Berwaldhallen med stomljud- och 
vibrationskänsliga utrymmen som inspelningsstudios 
och konsertsalar. Vid Lindarängsvägen väster om 
Gärdet ligger Svenska Filminstitutet.

Den befintliga godstrafiken i hamnområdet 
(Frihamnen och Värtahamnen) genererar stomljud. 
Enligt en mätning som gjorts i Sjömanskyrkan, cirka 
20 meter från befintligt industrispår, uppgår 
stomljudsnivåerna till omkring 40 dB(A) då ett 
godståg passerar. I hamnområdet finns inga bostäder 
i dagsläget och få störningskänsliga verksamheter. 
En mer utförlig nulägesbeskrivning finns i avsnitt 5.1 
Buller.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2016

Busstrafiken kommer att öka mer i nollalternativet än i 
Spårväg City-alternativet. Bussar ger sällan upphov 
till störande stomljudsnivåer, men lågfrekventa 
vibrationsnivåer kan vara störande vid passage av 
tunga bussar och lastbilar. Tidigare mätningar utförda 
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Åtgärder och anpassning

Det finns i princip två olika sätt att reducera stomljud 
och vibrationer från tåg. Den ena är att reducera den 
dynamiska kraften mellan hjul och räl och den andra 
är att dämpa utbredningen mellan spår och aktuell 
lokal. Inga vibrations- och stomljudsreducerande 
åtgärder är i dagsläget beslutade.

Åtgärder vid källan

Åtgärder vid källan omfattar slipning av ytan hos både 
hjul och räler, justering av spårlägesfel till följd av 
sättningar med mera, reducering av styvhet hos 
spårvagnens primärfjädrar samt justering av 
tåghastighet med mera. Problem med slitna hjul och 
räler kan öka vibrationsnivån med upp till 20 dB. Ett 
bra underhållsprogram är därför av ytterst stor 
betydelse beträffande stomljud och 
komfortvibrationer. Det är inte ovanligt att en 
spårvagnspassage vid växlar och spårkorsningar 
orsakar förhöjda vibrationer. Det är därför viktigt att 
dessa placeras i områden med mindre 
vibrationskänsliga utrymmen. Detta bör ses över vid 
detaljprojektering. 

När det gäller tåghastigheten visar mätningar att 
stomljud i byggnader är relativt oberoende av 
spårvagnshastigheten så länge spåret inte har 
korrugeringar (vågformade förslitningar på spåret). 
När korrugering har uppstått kan stomljudet bli både 
högre och lägre vid en hastighetssänkning.   

Längs Lidingövägen planeras spåret gå på en viadukt 
(bro) på östra sidan om Lidingövägen. Därmed 
bedöms denna delsträcka inte ge upphov till störande 
stomljud eller komfortvibrationer vid 
bostadsbebyggelse. 

Figur 5.2.1 Byggnader utmed sträckor där stomljudsdämpande åtgärder (elastisk spårunderbyggnad) behöver vidtas för att 
besvärande stomljudsnivåer inte ska uppstå. Utredning pågår för Svenska Filminstitutet (ej markerat i figuren).
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Elastisk spårunderbyggnad

En elastisk spårunderbyggnad (t ex ballastmatta) 
reducerar framförallt stomljudet medan 
vibrationsnivåerna istället kan öka och därmed införa 
ett vibrationsproblem som tidigare inte fanns. Det är 
därför viktigt att åtgärder dimensioneras så att både 
stomljuds- och vibrationskravet är uppfyllda. 
Sannolikheten att införa ett komfortvibrationsproblem 
på aktuell sträcka är dock mycket liten.

Följande åtgärder föreslås vidtas på sträckan 
Djurgårdsbron – Värtahamnen. Med dessa åtgärder 
bedöms varken störande stomljud eller 
komfortvibrationer uppstå:

• Förbi bostadsfastigheten i kurvan mittemot Israels 
ambassad behövs en elastisk spårunderbyggnad 
med en insättningsdämpning på minst 15 dB-
enheter från 50 Hz och uppåt. 

• Förbi Berwaldhallen och Radiohuset på 
Oxenstiernsgatan behövs en elastisk 
spårunderbyggnad med en insättningsdämpning 
på minst 10 dB-enheter från 50 Hz och uppåt.

• Förbi bostadsfastigheterna och TV-huset på 
Oxenstiernsgatan behövs en elastisk 
spårunderbyggnad med en insättningsdämpning 
på minst 15 dB-enheter från 40 Hz och uppåt med 
en uppställningsresonans vid 20 Hz eller lägre.

Leverantörer av elastiska spårunderbyggnader som 
ballastmattor eller liknande ska med hjälp av 
fältmätningar kunna visa att deras produkt uppfyller 
ovanstående krav. 

Sammanfattande bedömning - 
Komfortvibrationer och stomljud

Nollalternativet innebär att sträckan skulle 
trafikeras av bussar för att försörja Norra 
Djurgårdsstaden med kollektivtrafik. I 
nollalternativet bedöms riktvärden för stomljud 
klaras utan särskilda åtgärder. Passage av tunga 
bussar kan dock i vissa fastigheter ge upphov till 
lågfrekventa vibrationsnivåer som kan vara 
störande. 
Stomljud och komfortvibrationer med en framtida 
spårväg har beräknats.  Komfortvibrationerna 
ligger under kravet i samtliga byggnader som 
ingått i utredningen och åtgärder för att dämpa 
komfortvibrationer behövs därmed inte. Däremot 
behövs i vissa fall åtgärder för att klara 
riktvärdena för stomljud. Åtgärder behöver vidtas 
enligt ovan (se figur 5.2.1 och textavsnittet om 
elastisk spårunderbyggnad) för att riktvärden för 
dessa fastigheter ska klaras. 
Övriga byggnader från Djurgårdsbron till Ropsten 
bedöms ha goda förutsättningar för en bra miljö 
beträffande stomljud och är därmed inte i behov 
av stomljudsdämpande åtgärder. Detta gäller 
under förutsättning att det är spårvagnar i god 
kondition som trafikerar linjen samt att spåren är i 
gott skick beträffande spårläge, ytråhet och 
korrugering. 
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5.3 Stads- och landskapsbild

Landskapets och stadens olika delar utmed den 
planerade spårsträckan har vuxit fram ur mänsklig 
verksamhet över tiden. Stads- och landskapsbilden 
har både en historisk, en rumslig och en social 
dimension. En successiv förändring av den fysiska 
miljön är en förutsättning för stadens överlevnad, men 
förändringar behöver genomföras med varsamhet och 
med hänsyn till platsens förutsättningar.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av konsekvenser för stads- och 
landskapsbilden är begreppet upplevelse centralt. 
Genom att vistas i den fysiska miljön kan såväl 
rumsliga, fysiska som historiska kvaliteter upplevas. 
Vid bedömningen av vilka konsekvenser spårvägen 
innebär för stads- och landskapsbilden, är 
utgångspunkten den befintliga fysiska miljön, dess 
värden och tålighet för den planerade förändringen. I 
bedömningen finns ett visst mått av subjektivitet, 
vilket medför att olika experter kan komma till olika 
slutsatser utifrån samma underlag. 

Konsekvenserna för stads- och landskapsbilden är i 
första hand lokala men omfattar i vissa fall ett större 
område än där själva spårvägen planeras. 
Konsekvenserna beskrivs då även från punkter 
utanför järnvägsplaneområdet.

Konsekvensbedömningen i detta avsnitt utgår ifrån 
följande bedömningsgrunder: 

• Riksintresset för kulturmiljövården ”Stockholms 
innerstad med Djurgården”.

• Riksintresset Kungliga Nationalstadsparken.

• Stockholms byggnadsordning. Byggnadsordningen 
tillhör Stockholms stads översiktsplan ÖP 99, 
behandlar Stockholms karaktärsdrag och ska 
utgöra en vägledning när staden förändras, 
förnyas och utvecklas. 

• Stenstadens gatumiljö (Stockholms stad 2000), 
som innehåller riktlinjer för gaturummets olika 
delar och ska kunna fungera som stöd vid 
upprustning och förnyelse.

Figur 5.3.1 Strandvägens treradiga lindallé öster om Djurgårdsbron, maj 2011. Lindallén ingår i esplanadsystemet, som är en del av 
riksintresset för kulturmiljövården ”Stockholms innerstad med Djurgården”. Lindallén är också viktig för stadsbilden, både på Strandvägen 
och sett från vattnet. I fonden Nobelparken med Israels ambassad (före detta Skogsinstitutet).
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Nuläge

Strandvägen – Lindarängsvägen

Utmed Strandvägen (figur 5.3.1) och förbi 
Nobelparken är stora delar av bebyggelsen uppförd 
runt förra sekelskiftet med pampiga fasader och väl 
tilltagna rutnätsgator och esplanadsystem. Tidstypiskt 
för denna period är också uppförandet av de pampiga 
offentliga byggnaderna, vilket utmed spårsträckan 
representeras av Israeliska ambassaden (före detta 
Skogsinstitutet) i Nobelparken och Garnisonen högre 
upp på Oxenstiernsgatan. Se figur 5.3.2. De övriga 
byggnaderna har en tydlig inramning och bebyggel-
sen utgörs av slutna kvarter. Det offentliga rummet 
har utformats med omsorg och det finns flera upple-
velsevärden utmed gatan i form av god arkitektur, 
grönska och mötesplatser. 

Oxenstiernsgatan binder samman esplanaderna 
Strandvägen, Karlavägen och Valhallavägen och kan 
sägas utgöra gränsen mellan rutnätsstadens 
kvartersstruktur och den friare bebyggelseplaceringen 
öster om gatan.

Utmed Oxenstiernsgatans östra sida finns två öppna 
platser, en i slutet av Karlavägen och en i slutet av 
Taptogatan. Båda dessa platser är utformade som 
entréplatser till Sveriges Radio respektive Sveriges 
Television. De är också medvetet utformade som slut 
på Karlavägen respektive Taptogatan och binder på 
så sätt ihop rutnätsstadens gatustruktur med den 
storskaligare strukturen öster om Oxenstiernsgatan.

Oxenstiernsgatan avslutas i en cirkulationsplats med 
sex pelarpopplar (se figur 5.3.3). Här möter man 
Ladugårdsgärdets stora öppna fält och Valhalla-
vägens esplanad som viker av åt väster. Strax efter 
cirkulationsplatsen ligger Hakberget, en liten kulle i 
kanten av Ladugårdsgärdet. På den västra sidan av 
Lindarängsvägen ligger ett kontorskomplex och lite 
längre norrut ligger Svenska Filminstitutets storskaliga 
och modernistiska byggnad. 

Vid Filminstitutet viker Lindarängsvägen av mot öster 
och korsar Ladugårdsgärdet. Utmed Lindarängs-
vägens norra sida löper en gång- och cykelväg. Den 
linspända belysningen i staden övergår här till 
stolpbelysning av landsvägskaraktär. Det gröna 
landskapsrummet utmed Lindarängsvägen är öppet 
och flackt och erbjuder vidsträckta vyer (se figur 

5.3.3). Gärdets bostadsbebyggelse utmed 
Sandhamnsgatan drar till sig blicken i nordost, 
Kaknästornet utgör ett landmärke i sydost och 
Filminstitutets storskaliga byggnad dominerar i väster. 
Vägen utgör i viss mån en barriär i det öppna 
landskapsrummet, men intar ändå en underordnad 
roll i landskapet.

Figur 5.3.2 Strandvägen vid Nobelparken, Israeliska ambassaden, Berwaldhallen och Garnisonen.
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Nobelparken och Ladugårdsgärdet/Gärdets sportfält 
är i Stockholms stads sociotopkarta utpekade som 
landformer, vilket innebär att de har betydelse för 
Stockholms naturkaraktär och landskapsbild.

Frihamnen – Värtahamnen

Från Frihamnen till Värtan utgörs bebyggelsen 
huvudsakligen av olika typer av verksamheter, i 
många fall med koppling till hamnen. Här finns få 
upplevelsevärden i form av arkitektoniska kvaliteter, 
grönstråk och mötesplatser. Omsorg om områdets 
gestaltning saknas och området domineras av 
trafiken. Området är uppsplittrat av vägar, 
järnvägsspår och stängsel planerade utifrån 
verksamheternas behov. Detta innebär stora 
barriäreffekter om man förflyttar sig utan bil. Det finns 
få kopplingar till omgivningen anpassade till gång- 
och cykeltrafikanter. Tillgängligheten inom området är 
låg och det finns få naturliga länkar och målpunkter 
såsom gångstråk och mötesplatser. 

Bebyggelsens placering gör att sammanhållna 
gaturum saknas. Vid infarten till Frihamnen finns en 
järnvägsövergång med bommar.

Det befintliga godsspårområdet ligger i en sänka och 
landskapet är kraftigt kuperat. Väster om spårområdet 
ligger stora punkthus på höjden och öster om spåret 
planar landskapet ut ner mot vattnet. 
Kommunikationsstråken är planskilda och vägtrafik 
passerar ovanför godsspåren vid Tegeluddsviadukten. 

Värtahamnen – Ropsten

Vid Värtahamnen är området flackt och domineras av 
Norra länkens etableringsområde och parkeringar i 
anslutning till TallinkSilja-terminalen. Tillgängligheten 
för fotgängare är begränsad och området är 
uppsplittrat till följd av pågående byggen. Se figur 
5.3.4.

Norra Hamnvägens temporära sträckning, öster om 
Norra Länkens etableringsområde, har endast delvis 
sammanhängande gångstråk. Gångbroar förbinder 
TallinkSiljas terminal och kontorshusen i Värtahamnen 
med Tegeluddsvägen och Gärdets tunnelbanestation.

Stadsbilden utmed Lidingövägen domineras av 
Fortums cisterner i öster och Hjorthagens grönska 
(Dianaparken) på höjden i väster. 

Stadsmiljön vid Ropsten domineras av Lidingöbrons 
ramper och Lidingöbussarnas terminal och det finns 
få kopplingar anpassade för gång- och cykeltrafi kan-
ter. Lidingöbanans hållplats och bussterminal har 
förbindelse med tunnelbanestationen Ropsten via 
rulltrappor och hiss. 

 

 

Figur 5.3.3 Pelarpopplar i korsningen Valhallavägen/Oxenstiernsgatan/Lindarängsvägen och cykelväg utmed Lindarängsvägen med vy över Ladugårdsgärdet.
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Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2016

År 2016 väntas nuvarande stads- och landskapsbild i 
huvudsak kvarstå i nollalternativet. Ett planarbete 
pågår för kvarteret Stettin 7 i korsningen 
Lindarängsvägen/Sandhamnsgatan, vilket kan 
förändra stadsbilden där.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet fram till 
2030

När det gäller sträckan från Djurgårdsbron till 
Lindarängsvägen väntas nollalternativet år 2030 
innebära att nuvarande stads- och landskapsbild i 
huvudsak kvarstår.

I samband med förverkligandet av Norra 
Djurgårdsstaden kommer hela området från Loudden 
till Ropsten att omvandlas. Stadsbilden i Frihamnen 
och Värtahamnen kommer att förändras i betydande 
utsträckning jämfört med nuläget. Konsekvenserna 
kommer att beskrivas i samband med att områdena 
detaljplaneläggs.

Om spårvägen inte byggs behöver stadsmiljön i Norra 
Djurgårdsstaden planeras för att inrymma bussar och 
busshållplatser.

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016

Spårvagnen är ett nytt trafikslag som behöver 
beredas plats. Kravet på god framkomlighet gör att 
kollektivtrafiken i största möjliga mån bör få eget 
utrymme, vilket gör att gaturummet måste 
omdisponeras inom sin befintliga bredd och i vissa fall 
även breddas. Det kan bland annat medföra att träd 
eller trädrader inte ryms eller att kantstenslinjer inte 
kan hållas raka då hållplatser och angöring ska 
passas in. Det kan också påverka angränsande 
fastigheter och parkmark.

Figur 5.3.4  Norra Hamnvägen, Trafikverkets byggetableringar för bygget av Norra Länken och TallinkSilja-terminalen i Värtahamnen.
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Gestaltningsprogrammet för Spårväg City framhåller 
att en så enhetlig lösning som möjligt ska eftersträvas 
för hållplatsernas placering, placering av stolpar, typ 
av stolpar samt upphängningsprincip för kontakt-
ledning. Detta gäller även andra delar av spåranlägg-
ning en som kan bli synliga, såsom exempelvis 
likriktarstationer och teknikhus. Att spårvägen ges ett 
konsekvent uttryck utmed hela spårsträckan är 
positivt, eftersom det ger en tydlighet för resenärerna 
och gör att spårvägen kan bli ett sammanhållande 
element som överbryggar fysiska och sociala gränser 
i staden. Strävan är att spårvägen ska bli en naturlig 
del av stadsbilden och därmed behöver en avvägning 
göras mellan enhetlighet och lokal anpassning. 
Placering och utformning av spår, plattformar, 
kontaktlednings stolpar etcetera styrs givetvis också 
av funktionella och tekniska krav.

Stationsplattformarnas placering i gaturummet har 
stor betydelse för hur väl de kan passas in i 
stadsbilden. Plattformar som placeras mitt i gatan 
upptar en större del av blickfånget än om de placeras 
vid sidan och vid en central placering blir det än mer 
betydelsefullt att utformningen av hållplatserna 
anpassas till gaturummets karaktär.  

Även kontaktledningsstolpar och kontaktledning 
påverkar stads- och landskapsbilden i olika 
utsträckning beroende på var och hur de placeras. 
Om de placeras i trädrader blir de underordnade, 
eftersom trädkronorna skyler anläggningen. Beroende 
av hur träden växer kan dock en beskärning av 
kronan för att rymma kontaktledningen bli så påtaglig 
att trädens karaktär förvanskas på ett synligt sätt. 

Där kontaktledningsstolparna inte kan ställas i rad 
eller där de hamnar i blickfånget kan de påverka 
stadsbilden negativt. I stadsmiljöer är pendelupphäng-
ning med fästen i husfasader eller i stolpar att föredra 
där det är möjligt. Belysningsstolpars placering i 
gaturummet kan komma i konflikt med kontakt-

ledningsstolpar och kontaktledningar. Om samordning 
inte görs kan de lätt bilda en ”stolpskog”, som då 
påverkar stadsbilden negativt. 

Placeringen av kontaktlednings- och belysnings-
stolpar är inte avgjord. 
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Strandvägen – Nobelparken

Plattformarna på Strandvägen före Djurgårdsbron 
behöver anpassas till de nya längre och bredare 
spårvagnarna. En vägbana genom allén planeras för 
genomsläpp av SL:s busstrafik, till följd av 
omgestaltningen av korsningen Strandvägen-
Narvavägen (se figur 4.2). Korsningen vid 
Djurgårdsbron omformas med målsättningen att 
skapa en enkel, attraktiv och trafiksäker miljö. 

Ett flertal träd i Strandvägens allé kommer att 
påverkas av spårvägen och den förändrade 
gaututformningen. Ambitionen är att behålla alléns 
karaktär i så stor utsträckning som möjligt, men viss 
påverkan är oundviklig. 

För att skydda träden och förenkla bygget föreslås att 
den södra och den mittersta trädraden flyttas under 
byggtiden på hela den berörda sträckan på 
Strandvägen, från Torstenssonsgatan till alléns avslut 
vid Nobelparken. Träden återplanteras när spårvägen 
är färdigbyggd. Den södra trädraden återplanteras då 
i sitt nuvarande läge och den mittersta återplanteras 
med cirka 1 meters förskjutning norrut i förhållande till 
dagens läge. Tack vare att mittenraden förskjuts kan 
samtliga tre trädrader bibehållas och ges goda 
växtförutsättningar. Se figur 5.3.5. 

Omkring fem lindar kommer inte att kunna 
återplanteras i sitt nuvarande läge, eftersom 
spårvägen eller den nya gatuutformningen omöjliggör 
det. Som kompensation för de träd som utgår bör 
man överväga att komplettera befintliga luckor i allén 
där träd saknas. De träd som eventuellt inte klarar 
flytten bör ersättas med nya lindar. 

Det är oklart om träd kan planteras på plattformen i 
allén. Det är också osäkert hur närheten till 
spårvägen kan påverka träden på sikt. För att allén 
ska behålla så mycket som möjligt av sin nuvarande 
karaktär är det viktigt att träden ges så bra 

Figur 5.3.5 Strandvägens allé idag (överst) och med en framtida spårväg i ett läge mellan den södra och den mittersta trädraden i allén 
(nederst).
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växtförutsättningar som möjligt. Det är också viktigt 
att kommande placering av kontaktledningsstolpar 
görs med stor hänsyn till träden och att 
beskärningsåtgärder av rötter (inför flytten) och kronor 
utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Den treradiga, uppvuxna allén på Strandvägen är ett 
mycket viktigt och bärande element för stadsbilden, 
Strandvägens karaktär och upplevelsen av Stockholm 
som en grön stad. Om åtgärder inte vidtas för att 
skydda träden i allén bedöms konsekvenserna för 
stadsbilden bli stora. Större förändringar i allén skulle 
upplevas både på plats och från håll. Åtgärder för att 
bevara och skydda så många träd som möjligt i allén 
är därför nödvändiga. Om många träd intill varandra 
utgår så att det uppstår en större lucka i allén kan det 
få stora negativa konsekvenser. Är träden placerade 
spritt långt från varandra blir påverkan mindre. Det 
planerade genomsläppet för busstrafiken i höjd med 
Torstenssonsgatan innebär att det blir ett avbrott i 
allén. Detta bedöms medföra måttliga negativa 
konsekvenser. Ansträngningar bör göras för att kunna 
behålla så många av lindarna som möjligt.

Passagen där Strandvägen viker av vid Nobelparken 
är trång. Gaturummet ska inrymma två bilkörfält, 
utrymme för spårvägen, gångbanor och en 
dubbelriktad cykelbana. För att undvika ingrepp i 
Nobelparken görs gång-, cykel- och körytorna något 
smalare än idag. Upplevelsen av Nobelparken som 
en höjd i fonden av Strandvägen kommer att bestå 
och orienterbarhet och invanda stråk påverkas inte. 
Konsekvenserna av spårvägen vid Nobelparken är en 
omfördelning av funktionsytorna inom gaturummet 
vilket inte bedöms påverka stads- och 
landskapsbilden. 

Kontaktledningsstolpar kommer att placeras utmed 
Strandvägen vid Nobelparken. Med en varsam och 
samordnad placering så att stolpantalet hålls nere 
och hänsyn tas till träden, bedöms konsekvenserna 
för gaturummet som små. Träd i norra delen av 

Nobelparken kan även behöva beskäras till följd av 
att gång- och cykelvägen utmed parken flyttas 
närmare träden. Åtgärder kan även behövas i 
byggskedet för att skona trädrötter, exempelvis för en 
alm i Nobelparken.

Träd på Strandvägens norra sida vid kvarteret 
Hornblåsaren kommer att fällas (se figur 5.3.6). Även 
den platsbildning som finns i dagens korsning mellan 
Strandvägen, Oxenstiernsgatan och Linnégatan 
förändras avsevärt. För att minska de negativa 
konsekvenserna kan Strandvägen vid Hornblåsaren 
och platsen vid korsningen återplanteras med träd 

och ges en ny gestaltning anpassad efter de nya 
förutsättningarna. En av de stora lindarna 
(stamomkrets 264 cm) kan sparas på platsen om 
åtgärder vidtas (vakuumschakt och rotvitalisering). 
Den lind som står närmast korsningen Strandvägen/
Linnégatan (stamomkrets 195 cm) bedöms vara 
möjlig att flytta med mobilkran. Kostnaden för en 
sådan flytt ligger på mellan 200 000 - 500 000 kronor. 
Med åtgärder för att bevara åtminstone en av de stora 
lindarna samt plantering av nya träd på platsen blir 
konsekvensen för stadsbilden liten. Görs inga 
åtgärder kommer konsekvensen att bli stor.

Figur 5.3.6 Träd som tas bort vid kvarteret Hornblåsaren på Strandvägen. Linden som är markerad med en stjärna är möjlig att bevara på 
platsen om skyddsåtgärder vidtas i byggskedet. Linden längst till höger närmast korsningen Strandvägen/Linnégatan, liksom den kaukasiska 
vingnöten vid busshållplatsen på Strandvägen, bedöms vara möjliga att flytta till en ny växtplats.



56 MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      5.3 Stads- och landskapsbild

Oxenstiernsgatan

Korsningen mellan Strandvägen och 
Oxenstiernsgatan vid Berwaldhallen byggs om till en 
fyrvägskorsning med Linnégatan och Dag 
Hammarskjölds väg. Den nya korsningen kommer att 
ta större yta i anspråk än nuvarande 
trevägskorsningar. Till följd av detta kommer 
korsningen att upplevas som mer storskalig än idag. 
Hur stor konsekvensen av detta blir är beroende hur 
platsen framför Berwaldhallen gestaltas, om några 
träd återplanteras och vilka övriga åtgärder som görs 
på platsen. Görs inga åtgärder bedöms 
konsekvenserna bli måttligt negativa. Förändringen 
kommer att påverka Berwaldhallens fastighet och 
dess entré kommer att bli ett mer framträdande inslag 
i stadsbilden än idag. Konsekvenserna för 
Berwaldhallen beskrivs närmare i avsnittet om 
Kulturmiljö. 

En annan konsekvens av den föreslagna korsningen 
är gatornas förändrade läge. Idag följer Linnégatan 
rutnätsstadens raka gatusträckning och Strandvägen/
Dag Hammarskjölds väg följer landskapets topografi. 
Den nya korsningsutformningen innebär ett avsteg 
från tidigare epokers gatudragningar. Konsekvensen 
bedöms som liten. 

Figur 5.3.7 Silverpopplar som kommer att fällas i korsningen vid Berwaldhallen.
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Den nya dragningen av Dag Hammarskjölds väg 
innebär att gaturummet utökas med en gräsyta norr 
om Nobelparken och att platsen framför 
Berwaldhallen blir något mindre och får en annan 
form. Funktionen som entréplats till Berwaldhallen 
och möjligheten till angöring kommer att finnas kvar. 
Platsens öppna karaktär och träden öster om entrén 
kommer att finnas kvar. De två silverpopplarna 
framför Berwaldhallen som idag utgör ett positivt 
inslag i stadsbilden kommer att fällas, se figur 5.3.7. 
Förändringarna i gaturummet kommer att bli 
påtagliga. 

Ett ingrepp på upp till cirka 10 meter behöver göras i 
Berwaldparken utmed Oxenstiernsgatans östra sida. 
Det innebär att vegetationen närmast gatan kommer 
att försvinna och att en ny bergskärning, som blir väl 
synlig i gaturummet, tillkommer (se figur 5.3.8 och 
5.3.9). Den nya bergskärningen närmast 
Berwaldhallen blir som högst cirka 2,6 meter. Ovanför 
bergskärningen släntas marken upp mot själva 
Berwaldhallen. 

Längre norrut mellan Berwaldhallen och Sveriges 
Radio flyttas gatan österut, vilket innebär att befintlig 
kallmur och bergskärning mot parken flyttas och 
gaturummet blir bredare. Framför den nuvarande 
kallmuren och bergskärningen växer slyartad 
vegetation som i viss utsträckning döljer den. Att 
gatan flyttas innebär att kallmuren/bergskärningen 
åtminstone till en början kommer att bli mer 
framträdande. 

Omfattningen av bergskärning, stödmur och slänt 
baseras på antaganden om jordlagers mäktighet och 
utbredningen av underliggande berg. De geotekniska 
förhållandena på platsen är inte kända i detalj.

Figur 5.3.8 Föreslagen ny utformning vid korsningen vid Berwaldhallen. 
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För att konsekvenserna för stadsbilden utmed 
Oxenstiernsgatan vid Berwaldparken ska bli små 
behöver träd planteras på den västra sidan av 
Oxenstiernsgatan. Planteras inga träd på den västra 
sidan blir konsekvenserna utmed denna del av 
Oxenstiernsgatan måttligt negativa.

Längre norrut på Oxenstiernsgatan föreslås ett samlat 
hållplatsläge vid Sveriges Radio. Utformningen 
innebär att fem lindar vid SVT behöver tas bort. 

Väster om planerat hållplatsläge finns idag en 
triangulär, trädplanterad förgårdsplats framför 
Garnisonen. Platsens bredd kommer att minska med 
cirka tre meter och fyra av de nio träden behöver tas 
bort eller flyttas och återplanteras. Konsekvenserna 
för stadsbilden bedöms som små. Platsen kommer 
finnas kvar och behålla sin gröna karaktär. Flytt eller 
återplantering av träd minskar konsekvenserna.  

Mellan Karlavägen och Taptogatan (kvarteret 
Infanteristen) finns utrymme för att plantera en ny 
trädrad på västra sidan Oxenstiernsgatan. Trädraden 
öster om Oxenstiernsgatan mellan Karlavägen och 
Taptogatans förlängning kan bevaras om 
skyddsåtgärder vidtas i byggskedet. Norr om 
Taptogatan behöver samtliga träd på båda sidor om 
gatan, 21 st, antingen flyttas eller fällas. 
Konsekvenserna för stadsbilden blir stora om inga 
träd återplanteras. Återplanteras trädrader utmed 
gatan blir konsekvensen obetydlig.

Torget mellan Sveriges Radio och Sveriges Television 
kommer delvis att omgestaltas och anpassas till de 
nya förutsättningarna. Konsekvenserna för platsen 
och gaturummet bedöms som små.  
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Figur 5.3.9 Plan och sektioner längs 
Oxenstiernsgatan utmed 
Berwaldparken. Sektionerna visar 
befintlig marknivå i Berwaldparken 
(heldragen linje) och framtida 
marknivå med spårvägen och den 
flyttade gång- och cykelvägen. 

SEKTION A-A
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Valhallavägen – Lindarängsvägen 

Efter Oxenstiernsgatan dras spårvägen genom 
Valhallavägens cirkulationsplats och in på 
Lindarängsvägen fram till korsningen med 
Tegeluddsvägen. Två av de sex pelarpopplar som 
står i cirkulationsplatsen behöver tas bort, vilket 
innebär att den nuvarande utformningen med träd 
planterade i en cirkel inte längre kommer att finnas 
kvar. Den negativa konsekvensen för stads- och 
landskapsbilden till följd av detta bedöms bli liten, 
eftersom de kvarvarande fyra pelarpopplarna 
fortfarande markerar ett avslut på Valhallavägen. 
Slutet på Oxenstiernsgatan kommer dock att 
upplevas annorlunda då popplarna försvinner. Istället 
för en grön fond i slutet av gatan skapas en visuell 
koppling mellan Oxenstiernsgatan och 
Lindarängsvägen. Konsekvensen av detta är 
obetydlig. Det är även möjligt att ersätta dagens 
popplar med sex nya popplar. Om detta genomförs 
bedöms spårvägsdragningen i detta läge inte medföra 
någon negativ konsekvens för stads- och 
landskapsbilden.

Strax sydost om cirkulationsplatsen Valhallavägen/
Oxenstiernsgatan planeras ett mindre teknikskåp om 
ca 2 m2. I och med den begränsade storleken 
bedöms inte skåpet innebära några nämnvärda 
konsekvenser för stads- eller landskapsbild. 

Hållplatsen vid Hakberget föreslås placeras på östra 
sidan av Lindarängsvägen i höjd med kvarteret Tre 
Vapen 2 (se figur 5.3.10 och 5.3.11). Den östra 
plattformen är till större del placerad inom 
Nationalstadsparken. Platsen utgörs av gräsmark och 
en träd- och slybevuxen kulle. Hållplatsen är skymd 
av Hakberget och bedöms inte synas från Gärdet. 
Från Valhallavägen respektive Oxenstiernsgatan 
bedöms hållplatsen ligga i ett läge där vyn mot Gärdet 
och Nationalstadsparken är begränsad av Hakberget. 

SEKTION C-C

SEKTION B-B
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Figur 5.3.10 På denna sida befintlig vy från korsningen Valhallavägen - Lindarängsvägen med utsikt mot Hakberget och Ladugårdsgärdet. På motstående sida fotomontage som visar föreslagen hållplats och 
utformning vid Hakberget.
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Figur 5.3.11 På denna sida befintlig vy från Lindarängsvägen mot Valhallavägen och Oxenstiernsgatan. På motstående sida fotomontage med framtida spårväg och hållplats vid Hakberget. 
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Hållplatsen integreras gestaltningsmässigt med 
Nationalstadsparken och ges en underordnad roll. SL 
kommer att närmare studera möjligheten att anpassa 
plattformen efter den stora björk som idag finns på 
Hakbergets sluttning så att björken kan behållas (se 
figur 5.3.12). Hållplatsen bedöms ha liten påverkan 
på Nationalstadsparken och det öppna 
landskapsrummet. Konsekvenserna för stads- och 
landskapsbilden bedöms bli obetydliga. 

Figur 5.3.12 Plan (ovan) och sektioner för passagen vid Hakberget. SL kommer att 
studera möjligheten att anpassa plattformen vid Hakberget så att befintliga björkar och 
aspar vid plattformen kan behållas (sektion A-A). Spårplacering och gatutformning har 
anpassats för att almarna vid Filminstitutet ska kunna bevaras. Skyddsåtgärder 
behöver vidtas för att undvika påverkan på rötter i byggskedet. Almarnas trädkronor 
kan också behöva beskäras för att medge den föreslagna placeringen av gångvägen 
(sektion B-B).

SEKTION A-A

SEKTION B-B
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Norr om Valhallavägen utgörs bebyggelsen av 
storskaliga volymer med grönska runt om. På den 
västra sidan av Lindarängsvägen behöver träd tas 
bort främst till följd av den flyttade gång- och 
cykelvägen. Träden på platsen utgör en länk mellan 
Gärdet och den byggda staden och gör att 
gaturummet upplevs som mindre. Gatuutformningen 
regleras inte i järnvägsplanen, men den lösning som 
visas i järnvägsplanen innebär att gång- och 
cykelbanan anpassas i ett försök att bevara äldre 
lindar. Se även kap. 5.5 Naturmiljö.  

De större almar som finns norr om Lindarängsvägen i 
korsningen med Borgvägen kommer eventuellt att 
påverkas då gångbana och körytor flyttas närmare 
träden (se figur 5.3.12 och 5.3.13). Dessa almar är 
planterade i entrén mot Ladugårdsgärdet och utgör 
ett viktigt landskapselement i det i övrigt öppna 
landskapsrummet då de upplevs på långt håll. 

Längs Lindarängsvägen kommer spårvägen att 
placeras inom ett område som är planlagt som 
gatumark, men som i dagsläget delvis utgörs av 
gräsmark. För att förändringen ska bli så liten som 
möjligt jämfört med idag, föreslås gräs sås i 
banvallen. 

Möjligheten att på ett trafiksäkert sätt korsa 
Lindarängsvägen kommer att kvarstå som idag. Dock 
medför spårvägen att Lindarängsvägens fysiska och 
visuella barriäreffekt ökar något jämfört med idag.

Ladugårdsgärdet är en del av Nationalstadsparken 
och landskapet bedöms ha ett högt upplevelsevärde. 
Kontaktledningsstolpar, spår etcetera utgör nya inslag 
i denna värdefulla miljö. Spårvägen kommer att få en 
underordnad roll i landskapet och spårvägen kommer 
inte att påverka orienterbarhet, invanda stråk eller 
landmärken. Sammantaget bedöms spårvägen få en 
liten negativ konsekvens för landskapsbilden på 
Ladugårdsgärdet, främst till följd av kontaktledning 

och kontaktledningsstolpar. Även spårvagnarna 
kommer givetvis att synas i det öppna landskapet. 
Skillnaden mellan att se spårvagnar eller att se 
bussar (som i nuläget och i nollalternativet) bedöms 
dock vara obetydlig ur landskapsbildsynpunkt.

I figur 5.3.14 till 5.3.17 redovisas konsekvenser för 
Ladugårdsgärdets öppna landskapsrum sett på 
avstånd (figur 5.3.14 och 5.3.15) och på nära håll 
(5.3.16 och 5.3.17).

Figur 5.3.13 Almar som eventuellt påverkas norr om Lindarängsvägen nära Filminstitutet. 
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Figur 5.3.14 Fotomontage: Lindarängsvägen med spårväg sedd från sydost. I bilden syns Greve von Essens väg, Hakberget (längst till vänster i bild), Filminstitutet och almarna vid Filminstitutet. En 
spårvagn är inlagd i fotomontaget och anas nära Filminstitutet. I montaget visas en tidigare planerad utformning med sidoplacerade stolpar. Nu är inriktningen att använda mittstolpar – stolpar placerade 
mellan spåren.
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Figur 5.3.15 Fotomontage: Lindarängsvägen med spårväg sedd från nordväst. En spårvagn är inlagd i fotomontaget och syns nära den planerade hållplatsen vid Frihamnen på 
Lindarängsvägen. I montaget visas en tidigare planerad utformning med sidoplacerade stolpar. Nu är inriktningen att använda mittstolpar – stolpar placerade mellan spåren.
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Figur 5.3.16 Fotomontage: Lindarängsvägen med Filminstitutet i fonden. Spårvägens kontaktledningsstolpar till vänster i bild och gatubelysning till höger.
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Figur 5.3.17 Fotomontage: Lindarängsvägen med belysnings- och kontaktledningsstolpar sedd från norr. Sveriges Television långt bort till höger i bild.
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En hållplats placeras på Lindarängsvägen vid kvarte-
ret Stettin. Spårvägen kommer tillfälligt att avslutas 
med vändspår på Lindarängsvägen. För att inte göra 
intrång i Nationalstadsparken placeras spåren där 
dagens gata går. Spårdragningen innebär att 
Lindarängsvägen förskjuts något norrut. Därmed 
uppstår viss påverkan på fastigheterna Stettin 6 och 7. 

Omkring 20 träd (mest lönnar) som står utmed 
Lindarängsvägens norra sida i höjd med Stettin 6 och 
7 kommer att behöva fällas till följd av den planerade 
gatuutformningen (se figur 5.3.18 och 5.5.11). Om det 
är förenligt med den kommande detaljplanen för 
kvarteret Stettin 7 kan nya träd planteras. 
Återplanteras inga träd blir framförallt kvarteret Stettin 
7 mer exponerat mot Ladugårdsgärdet och 
gaturummet förändras, vilket bedöms medföra en 
måttlig negativ konsekvens för stads- och 
landskapsbilden. Eftersom en ny detaljplan är under 
framtagande är det i dagsläget svårt att göra en säker 
bedömning av hur gaturummet kommer att se ut i 
framtiden. 

Spårvägen behöver också ha en jämnare profil än 
dagens gata, vilket innebär att det kan behövas en 
spont eller skärning mellan spåret och gatan från 
korsningen med Tegeluddsvägen fram till OMX-
börsen. Konsekvenserna av detta kan vara att spåret 
tillfälligt utgör en något mer påtaglig barriär än det 
bedöms göra då området har omvandlats till Norra 
Djurgårdsstaden. Eftersom exakt utformning inte är 
fastställd är det svårt att bedöma konsekvenserna för 
stads- och landskapsbilden av skärningen/spont-
ningen. Preliminärt bedöms dock konsekvenser na 
öster om Tegeluddsvägen som små. 

Figur 5.3.18 Omkring 20 träd utmed Lindarängsvägen behöver tas bort för att medge den nya gatuutformningen, då gatan förskjuts något 
norrut, närmare kvarteren Stettin 6 och 7. Om det är förenligt med den nya detaljplan som för närvarande tas fram för Stettin 7 kan nya träd 
planteras på platsen. Längst till höger i bild en lind, övriga är lönnar. Jämför även illustrationsplanen i figur 5.5.11.
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Miljökonsekvenser – Spårväg City fram till 2030

När det gäller Djurgårdsbron - Frihamnen, se ovan.

Frihamnen – Värtahamnen

Enligt målbilden för Norra Djurgårdsstaden ska 
spårvägen i framtiden dras centralt genom området i 
en trädplanterad boulevard. Kvartersstrukturen och 
läget för denna boulevard är dock inte fastställda. 
Konsekvenserna för stadsbilden av den framtida 
sträckningen går därmed inte att bedöma i detalj. Att 
från början ha med spårvägen i den nya stadsdelens 
utveckling ses dock som positivt. Förutom de rent 
trafikmässiga aspekterna kan spårvägen vara ett 
positivt urbant element som ger identitet till platsen 
(se exempelbilder i figur 5.3.19 och 5.3.20). 

En samordnad planering av den nya bebyggelsen och 
den nya spårvägen innebär en ökad möjlighet att 
anpassa spårvägen till den planerade stadsdelen. 
Gaturummet löper då mindre risk för att vara för 
trångt och kontaktledningarnas fästen i husfasader 
eller i stolpar får en ökad möjlighet att utformas 
enhetligt med avseende på läge, färgsättning och 
materialval. Förutsatt att spårvägen planeras in i det 
nya området redan från början kan den bidra till att 
skapa ett attraktivt och centralt stråk genom området.   

Värtahamnen – Ropsten

Området kommer att omvandlas och bli en del av 
Norra Djurgårdsstaden. För en översiktlig beskrivning 
av spårvägens konsekvenser för stadsbilden, se 
ovan.

Norr om Värtahamnen planeras spårvägen löpa på en 
bro utmed Lidingövägen, se figur 5.3.21. 
Utformningen är inte fastställd och konsekvenserna 
för stads- och landskapsbilden bedöms därför inte 
närmare här.

Figur 5.3.19 Exempelbild från Bilbao, Spanien.

Figur 5.3.20 Tvärbanan i Hammarby Sjöstad.
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Åtgärder och anpassning

Viktiga åtgärder för att minska de negativa 
konsekvenserna är att:

•  skydda Strandvägens lindar i byggskedet och 
kompletteringsplantera i de luckor som finns i syfte 
att behålla och stärka allén som 
stadsbildselement,

•  träd planteras utmed Strandvägens norra sida vid 
kvarteret Hornblåsaren samt att platsen framför 
Hornblåsaren 5 omgestaltas,

•  träd nyplanteras och återplanteras utmed 
Oxenstiernsgatan så att gaturummet behåller sin 
gröna karaktär,

•  träd flyttas eller nyplanteras utmed 
Lindarängsvägens västra sida vid kvarteret Tre 
Vapen 2 (mellan Valhallavägen och Borgvägen). 

•  träd planteras på Lindarängsvägen vid kvarteret 
Stettin 6 och 7. Vid en ny detaljplan för Stettin 7 
kan gaturummet förändras och trädraden få en 
annan betydelse eller placering.

•  noggrant planera placering av stolpar så att antalet 
stolpar och bärlinor i kurvor minimeras, exempelvis 
i korsningen vid Djurgårdsbron, vid Nobelparken 
och Berwaldhallen 

•   noggrant planera placering av kontaktlednings-
stolpar så att konflikt med befintliga och nya träd 
undviks

• generellt välja lösningar som innebär raka 
kantstenar och raka spår för att skapa en så 
genomarbetad helhetslöning som möjligt.  Även 
användandet av god och genomtänkt möblering är 
positivt för stadsbliden. 

Figur 5.3.21 Illustration av den planerade spårvägsbron utmed Lidingövägen, april 2011.

Sammanfattande bedömning - Stads- och landskapsbild

2016

Förutsatt att de åtgärdsförslag som anges under rubriken ”Åtgärder och 
anpassning” ovan genomförs, bedöms Spårväg City sammantaget innebära 
små negativa konsekvenser för stads- och landskapsbilden. Om åtgärderna 
inte genomförs bedöms de sammantagna negativa konsekvenserna för 
stads- och landskapsbilden bli stora. Störst negativa konsekvenser för 
stads- och landskapsbilden bedöms spårvägen få på Strandvägen, kring 
korsningen vid Berwaldhallen och utmed Oxenstiernsgatans södra del. 

Den planerade sträckningen utmed Lindarängsvägen påverkar 
Ladugårdsgärdets landskapsrum, som har ett högt landskapsmässigt 
upplevelsevärde. Den negativa konsekvensen för detta landskapsrum till 
följd av nya kontaktledningsstolpar bedöms bli liten. 

2030

Den planerade stadsutvecklingen av Norra Djurgårdsstaden medför att 
hamnområdet kommer att få en helt annan utformning än idag. Spårvägen 
ska, enligt nuvarande planering, gå på en boulevard genom området och kan 
då bidra till att skapa ett attraktivt och centralt stråk genom området. För 
sträckan i övrigt blir det samma konsekvenser som för 2016.
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5.4 Kulturmiljö

Med kulturmiljö avses miljöer med kulturvärden som 
berättar om mänsklig verksamhet i förfluten tid. 
Helhetsmiljöer och historiska samband är viktiga 
liksom enskilda lämningar. Ort- och platsnamn har 
kulturvärden och immateriellt kulturarv såsom 
berättelser och traditioner kan ha stor betydelse för 
kulturmiljön.

Även om spårvägstrafik inte varit ett vanligt inslag i 
Stockholms gatubild under de senaste 30–40-åren är 
det intressant att notera att Stockholm har en historia 
som spårvagnsstad (se figur 5.4.1). Från sekelskiftet 
fram till omläggningen till högertrafik år 1967 var 
spårvagnar ett vanligt förekommande trafikslag. Den 
linje som fanns från Norrmalmstorg till Djurgården 
fram till 1967 drogs längs Strandvägen redan år 1877 
innan dagens bebyggelse vid Strandvägen var 
uppförd. Denna bestod då av ett spår norr om 
Strandvägens allé. Inför Stockholmsutställningen 
1897 blev banan dubbelspårig (se figur 5.4.2).  

I samband med Stockholmsutställningen 1930 
förlängdes spårvägen tillfälligt från Djurgårdsbron till 
utställningsområdet vid Sjöhistoriska museet (se figur 
5.4.3). Spårvägens två spår drogs på egen banvall 
vidare norr om Strandvägens allé fram till 
Nobelparken där spårvägen följde gatans södra sida 
längs Nobelparken. På Strandvägen mellan 
Djurgårdsbron och Nobelparken fanns vid denna tid 
inget körfält söder om allén. 

Figur 5.4.1 Detalj ur 1926 års karta över Stockholm med spårvagnslinje över Gärdet från Karlaplan till Frihamnen. Kartan finns på 
Stockholms stadsarkiv. Bild från Stockholmskallan.se.
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Ytterligare en del av den sträcka som nu är planerad 
att tas i anspråk för Spårväg City har tidigare 
trafikerats av spårväg. Det är sträckan längs 
Lidingövägen, från Värtahamnen till Ropsten. Här 
gick en spårvägslinje som förband Norrmalmstorg 
med Ropsten, invigd år 1907.  

Under fem år på 1920-talet gick även en 
spårvagnslinje över Ladugårdsgärdet, från Karlaplan 
via Värtavägen-Frihamnsvägen ut till Frihamnen. 
Denna anlades av Stockholms stad för transport av 

personal till den nyanlagda hamnen. Linjen invigdes 
1924 och lades ner 1929 då den ersattes med 
busstrafik. Spårvagnen var bensindriven eftersom 
militären fortfarande hade flygverksamhet på 
Ladugårdsgärdet och inte ville ha kontaktledning över 
fältet. 

Figur 5.4.2 Strandvägen västerut från Djurgårdsbron med dubbla spårvägsspår år 1900. Fotot finns i 
Stockholms Stadsmuseums arkiv. Fotograf okänd. Bild från Stockholmskallan.se

Figur 5.4.3 Strandvägen österut från Djurgårdsbron med dubbla spårvägsspår år 1937. Dessa anlades 
som uppställningsspår redan 1925 och blev en del av den dubbelspåriga linje som gick mellan 
Djurgårdsbron och Stockholmsutställningen år 1930. Fotot finns i Stockholms stadsmuseums arkiv. 
Fotograf Gustaf W:son Cronquist. Bild från Stockholmskallan.se
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Nuläge

Spårväg City passerar genom Stockholms innerstad 
och berör därmed flera områden och objekt med höga 
kulturvärden. Detta avsnitt innehåller en översiktlig 
beskrivning av utpekade kulturvärden längs sträckan 
från Djurgårdsbron till Ropsten. Hur spårvägen 
påverkar värden redovisas delsträcka för delsträcka 
under Miljökonsekvenser. Där fördjupas även 
beskrivningen av berörda kulturvärden.

Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården

Hela den planerade spårsträckan går genom ett 
område som utgör riksintresse för kulturmiljövården, 
”Stockholms innerstad med Djurgården”. Stockholms 
stad har i översiktsplanen (Stockholms stad 1999) 
redovisat miljöer som utgör kärnområden och 
bärande motiv i riksintresset. Det motiv som berörs av 
Spårväg City är stadens front mot vattenrummet samt 
1800-talets stadsplanestruktur med stenstadens 
esplanader. 

Stockholm ligger i ett kuperat mälardalslandskap där 
Saltsjön möter Mälaren. Karaktäristiskt för stadsbilden 
är stadens vattenrum och stadens front mot vattnet. 
Detta faktum har under alla tider utgjort en viktig 
förutsättning vid gestaltningen av Stockholms 
stadsbild. 

1800-talets stadsplanestruktur syftar på Stockholms 
stenstad som uppfördes under andra halvan av 
1800-talet och början av 1900-talet. 1800-talets 
stadsplaner och den nya byggnadsstadgan som 
infördes på 1870-talet gav förutsättningarna för stora 
delar av Stockholms innerstad som vi känner den 
idag. Gatubredd och byggnadshöjd reglerades av 
byggnadsstadgan och i den så kallade 
Lindhagenplanen drogs breda trädplanterade 
esplanader fram genom staden. Valhallavägen, 
Narvavägen, Karlavägen och Strandvägen är särskilt 
utpekade inom riksintresset. Esplanaderna skulle 
skapa ljus, luft och grönska i stadsbilden samt 

fungera som brandgator mellan husen. Förebildande 
var framför allt den stora omdaningen av Paris som 
pågick i mitten av 1800-talet. På Strandvägen 
planterades en treradig allé från Skeppargatan fram 
till Djurgårdsbron runt år 1890 (se figur 5.4.4). Cirka 
ett decennium senare förlängdes planteringen fram till 
Nobelparken.

Figur 5.4.4 Strandvägen österut med Nobelparken och Gamla skogsinstitutet till vänster. Den treradiga allén är planterad fram till 
läget för Djurgårdsbron men dagens bebyggelse längs Strandvägen är ännu inte uppförd. Foto från perioden 1885-1895.  Fotograf 
okänd. Fotot finns i Stockholms stadsmuseums arkiv. Bild från Stockholmskallan.se
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Nationalstadsparken

Nationalstadsparken i Stockholm och Solna omfattar 
Södra och Norra Djurgården samt Haga och Ulriksdal 
och utgörs av grönområden och miljöer med stora 
historiska liksom rekreativa värden för stockholmarna 
(se figur 5.4.5).  Landskapets historiska värden var en 
avgörande faktor när Nationalstadsparken skapades 
1995. Stora delar av parken har ett kungligt förflutet. 
Det var Karl XI som i slutet av 1600-talet lät anlägga 
en kunglig jaktpark på marker som tillhört 
kungsladugårdar. På 1700-talet anlade Gustav III 
Hagaparken vid Brunnsviken och i början av 
1800-talet uppfördes Rosendals slott på södra 
Djurgården. Parken rymmer bebyggelse och miljöer 
från vitt skilda tidsperioder och har även fungerat som 
inspirationskälla för många konstnärer och författare.

De delar av Nationalstadsparken som berörs av 
Spårväg City är Nobelparken i Strandvägens 
förlängning samt Ladugårdsgärdet. Nobelparken 
ligger på mark som under senmedeltid tillhörde 
kungsladugården Vädla. Idag finns här ett arboretum, 
det vill säga en plats där träd av olika slag planerats i 
studiesyfte. Här finns exemplar av i stort sett alla vilt 
växande trädslag i Sverige. Parken anlades när 
Skogsinstitutet låg här under stora delar av 
1800-talet. Skogsinstitutet använde även den höga 
byggnad i nyrenässans som idag rymmer Israels 
ambassad och syns från Strandvägen. I Nobelparken 
kan även finnas lämningar efter en skjutbana som ska 
ha uppförts på platsen på 1830-talet.

Det var Karl XI som på 1600-talet lät arrangera 
Ladugårdsgärdet som militärt övningsfält, en funktion 
det hade ända till tidigt 1900-tal. Under Karl XIV 
Johan, i mitten av 1800-talet, röjdes Ladugårdsgärdet 
för kavalleri och artilleri. Det innebar omfattande 
arbete med utdikning med mera. Syftet var att trupper 
skulle kunna spränga fram till häst över stora ytor. 
Gärdet användes som militär lägerplats för tusentals 
soldater och hästar, exempelvis vid övningar och när 

Figur 5.4.5 Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och Nationalstadsparken. I figuren är även den del av 
Nationalstadsparken som ligger i Stockholms stad markerad. 
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regementen samlades i kristid. Efter att den militära 
verksamheten på Ladugårdsgärdet flyttat till 
Järvafältet 1905 bebyggdes delar av området på 
1930-talet med en ny stadsdel, Gärdet, som idag 
även ingår i Nationalstadsparken. 

Ladugårdsgärdet rymmer även spår av andra epoker i 
fältets historia. På Hakberget finns exempelvis ett 
monument över de första maj-demonstrationer som 
hölls här på 1890-talet då tillstånd krävdes för att 
samlas närmare centrum. Ladugårdsgärdets öppna 
yta utgjorde även förutsättningen för att här kunna 
arrangera den första flygturen med flygplan i Sverige i 
början av 1900-talet. Under 1900-talet har fältet haft 
en viktig samlande funktion för idrott och andra 
friluftsarrangemang.

Bebyggelse och byggnadsminnen

En stor del av bebyggelsen längs Spårväg Citys 
sträckning tillskrivs värden i Stockholms 
stadsmuseum klassificering av bebyggelse antagen 
av Stockholms stad (se figur 5.4.6). Alla berörda 
fastigheter är klassificerade och delas in i tre klasser, 
blå, grön och gul, varav blå bedöms ha högst värde. 
För blå- och grönklassificerade fastigheter gäller 
Plan- och bygglagens förvanskningsförbud (PBL 8 
kap 13 §). Här nedan redovisas de fastigheter som 
riskerar att påverkas av spårvägen. Gamla 
Skogsinstitutet påverkas inte men ligger i direkt 
anslutning till den planerade sträckningen och 
beskrivs därför kortfattat.

Byggnader längs Strandvägen

Mellan Djurgårdsbron och Oxenstiernsgatan ligger ett 
antal fastigheter som är grön- eller blåklassificerade 
av Stockholms Stadsmuseum. Dessa är uppförda 
under decennierna kring sekelskiftet 1900 och har 
bland annat höga arkitekturhistoriska värden med en 
arkitektur typiska för byggnadstiden. 

Figur 5.4.6 Utsnitt ur Stockholms stads kulturhistoriska klassificeringskarta.
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Gamla skogsinstitutet

Gamla skogsinstitutets byggnad på fastigheten 
Gamla Skogsinstitutet 1 är blå i Stockholms stads 
klassificering samt statligt byggnadsminne. Se figur 
5.5.4. På 1700-talet uppfördes här en bostad för 
överhovjägmästaren som basade över den kungliga 
jaktparken. När jakten upphörde på 1820-talet flyttade 
skogsinstitutet in i byggnaden. Huset fick i stora delar 
sin nuvarande form på 1850-talet vid en omfattande 
ombyggnad som bland annat innebar att hörntornet 
mot Strandvägen uppfördes. Byggnaden ägs av 
Statens Fastighetsverk och tillstånd till ändring 
beviljas av Riksantikvarieämbetet. Fastigheten, som 
utgör byggnadsminnets skyddsområde, bedöms inte 
påverkas av dragningen av Spårväg City.

Radio- och TV-staden

Den så kallade Radio- och TV-staden (Berwaldhallen, 
Radiohuset och TV-huset) ligger på fastigheten 
Förrådsbacken 1 vid Oxenstiernsgatan. Anläggningen 
är i sin helhet uppförd mellan 1955 och 1987 och 
utgör enligt Stockholms Stadsmuseum ”en mycket 
viktig del av Sveriges moderna historia”. Radiohuset 
och Berwaldhallen är blåklassade medan TV-huset är 
grönklassat. Då klassificeringen alltid omfattar hela 
fastigheten kan även markplanering och växtlighet 
mellan husen, samtida med byggnaderna, vara av 
särskilt kulturhistoriskt värde. Målsättningen vid 
uppförandet av dessa tre byggnader var att behålla 
så mycket naturmark som möjligt på fastigheten, trots 
tre byggnader av mycket stora dimensioner.

Husen ritades av arkitekterna Erik Ahnborg och Sune 
Lindström. Berwaldhallen uppfördes 1976-1979 som 
hemvist för Sveriges Radios symfoniorkester. En 
anledning till att byggnaden till två tredjedelar ligger 
under mark var att den inte skulle ta så stor visuell 
plats i Djurgårdens känsliga miljö. Radiohuset 
byggdes under åren 1958-1964 för att hysa Sveriges 
Radios verksamhet. TV-huset uppfördes 1963-1969 
för Sveriges Television. 1969-1973 byggdes 
komplexets kontorshus mot Oxenstiernsgatan. 
TV-huset byggdes till 1983-1987 efter ursprungliga 
planer. Walter Bauer var landskapsarkitekten som 
formgav delar av mark- och naturmark i anslutning till 
byggnaderna, bland annat runt Berwaldhallen. 

Figur 5.4.7 Radiohusets entré med skärmtak mot Oxenstiernsgatan. Figur 5.4.8 TV-husets entré mot Oxenstiernsgatan.
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Frihamnen 

Frihamnen är utpekad i översiktsplanen (Stockholms 
stad 1999) som ett kulturhistoriskt värdefullt hamn- 
och industriområde med byggnader och 
hamnmagasin från första halvan av 1900-talet. Efter 
tio år av diskussioner om en frihamn i Stockholm 
fattades beslut år 1917 om att inrätta Frihamnen vid 
Värtan. En frihamn är en hamn dit varor kan fraktas 
och lastas om utan att förtullas. Tullning sker först vid 
införsel i landet. År 1926 var hamnanläggningen 
färdigställd men fortsatte att kompletteras under åren. 
1950-talet var en av hamnens blomstringsperioder. 
Då kom exempelvis över fyrtio procent av allt kaffe till 

Sverige via Frihamnen. Hamnen fanns kvar som 
frihamn fram till Sveriges EU-inträde i mitten av 
1990-talet.

I Frihamnen finns byggnader från flera olika delar av 
hamnens utbyggnad bevarade. Följande byggnader 
har grön- eller blåklassificerats av Stockholms 
stadsmuseum. Magasin 1, 2 och 3, två mindre tullhus, 
förvaltnings- och administrationsbyggnad och 
marketenteri (serveringsbyggnad) uppfördes 1918-
1926 och är ritade av Åke Tengelin. Magasin 5 är 
även ritat av Åke Tengelin men uppfört först i början 
av 1930-talet. Banankompaniets byggnad mitt i 

området uppfördes 1927 efter ritningar av Botolfsen. 
Till banankompaniets byggnad uppfördes även ett 
annex 1936 efter Åke Tengelins ritningar. År 1931 
stod Fords lageranläggning färdig i området, en 
banbrytande funktionalistiskt komplex ritat av Uno 
Åhrén. 

Inom Frihamnen ligger även Lindarängshangaren, en 
blåklassificerad byggnad som även är enskilt 
byggnadsminne. Flyghangaren uppfördes 1930-31 
efter ritningar av Sven Markelius. Under delar av 
1930-talet användes byggnaden för reguljär 
passagerartrafik. 

Figur 5.4.9 Kontorshuset i Radio- och TV-staden. I förgrunden platsen framför Radiohusets entré. Figur 5.4.10 De två tullhusen vid gränsen till Frihamnens område.
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Figur 5.4.11A Marketenteri samt förvaltnings- 
och administrationsbyggnad, en del av Åke 
Tengelins arkitektur från 1920-talet. (Överst till 
vänster)

Figur 5.4.11B Banankompaniets byggnad från 
1927. (Överst till höger)

Figur 5.4.11C Fords funktionalistiska 
anläggning från 1931. (Nederst till vänster)

Figur 5.4.11D Personalbyggnad i Frihamnen 
uppförd 1932. (Nederst till höger)
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Inom Frihamnsområdet finns även byggnader som 
är gulklassificerade, till exempel ett bostadshus som 
flyttades till Tullvaktsvägen runt 1950-talet.

Värtahamnen

I Värtahamnen finns fyra byggnader med kulturvärden 
som kan påverkas av en spårvägsdragning (se figur 
5.4.12 A-D). Längs Södra Hamnvägen ligger en 
fabriksbyggnad i rött tegel, en ockragul träbyggnad 
och en ljust putsad byggnad mitt emot Värtans 
stationsbyggnad öster om befintliga spår. Dessa 
byggnader är gröna i Stockholms stadsmuseums 
klassificering. Värtans stationsbyggnad med 
omgivande park väster om spåren har blå 
klassificering. Stationen är uppförd 1882, i samband 
med att Värtanbanan anlades, enligt ritningar av 
arkitekt Adolf Edelsvärd. Byggnaden är enskilt 
byggnadsminne. Länsstyrelsen fattar beslut om 
ändring av enskilda byggnadsminnen. 

I anslutning till Värtahamnen ligger även området 
kring Värtaverket och Gasverksområdet som är 
särskilt utpekat i översiktsplanen (Stockholms stad 
1999) som ett kulturhistoriskt värdefullt område. 
Dessa anläggningar har haft stor betydelse för 
Stockholms energiförsörjning och här uppfördes 
bland annat ett flertal byggnader efter Ferdinand 
Bobergs ritningar runt sekelskiftet 1900. Dessa är 
idag blåklassificerade. Inom området finns också 
Hjorthagskyrkan samt bostadsbebyggelse som är 
blåklassificerad. 

Figur 5.4.12A Fabriksbyggnad i rött tegel vid Södra Hamnvägen

Figur 5.4.12B Träbyggnad i Värtahamnen.

Figur 5.4.12C Byggnad öster om spåren vid Värtans stationsbyggnad. 

Figur 5.4.12D Värtans stationsbyggnad väster om spåren.
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Arkeologi 

Inga kända fasta fornlämningar berörs av Spårväg 
Citys dragning. Vid Nobelparken finns en övrig 
kulturhistorisk lämning registrerad i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (RAÄ 
Stockholm 197:1). Detta är spår av en skjutbana som 
uppfördes på 1830-talet. Idag kan tegel finnas i 
marken, delar av ett äldre skjutfång. Ammunition i 
form av kulor kan eventuellt även hittas på platsen. 
Platsen bör undersökas med metalldetektor innan 
markarbete genomförs. Tillstånd till detta söks hos 
länsstyrelsen. I Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister finns även information om att ett 
förmodat historiskt gravfält legat vid Tegelviadukten 
vid Frihamnen (RAÄ Stockholm 202:1). Denna plats 
är dock kraftigt omdanad i samband med att 
järnvägsspår anlades och viadukten byggdes vilket 
gör det osannolikt att spår påträffas här. 
Länsstyrelsen fattar beslut om åtgärder som påverkar 
fasta fornlämningar.

Bedömningsgrunder

Bedömningen av miljökonsekvenser utgår från 
berörda miljöers förutsättningar och värden, samt 
spårvägens förväntade påverkan på dessa. 

Lagrum

Aktuella kulturvärden regleras av Plan- och 
bygglagen (byggnader och fastigheter), Miljöbalken 
(riksintresse och Nationalstadspark) och 
Kulturminneslagen (byggnadsminnen och 
fornlämningar).

Begrepp

Flera olika begrepp kan användas för att beskriva och 
definiera kulturmiljövärden. Här används begreppen 
kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde. 
Kunskapsvärde och upplevelsevärde har sin 
utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets 

”Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” (Unnerbäck 
2002) medan bruksvärde är praxis och används av 
många aktörer, bland annat Riksantikvarieämbetets 
arkeologiska uppdragsverksamhet. 

Kunskapsvärde

Kunskapsvärde är ett objekts eller ett landskaps 
informationsvärde eller potentiella informationsvärde. 
Kunskapsvärden kan vara det ett byggnadsverk 
berättar om historisk byggnadsteknik, 
arkitekturhistoriska ideal eller historiska sociala 
strukturer. På samma sätt kan växtlighet, 
landskapssammanhang, vägsträckningar och andra 
spår i ett landskap ha kunskapsvärden då de berättar 
om historisk markanvändning. Kunskapsvärden kan 
förstärkas av att de är pedagogiskt och tydligt 
läsbara.

Upplevelsevärde

Kulturmiljöns upplevelsevärde avser kulturmiljön som 
källa till upplevelser hos brukare och/eller besökare. 
Upplevelsevärden kan vara den lantliga karaktären i 
ett ålderdomligt jordbrukslandskap, en byggnads 
arkitektoniska kvaliteter eller autentiska karaktär. 
Upplevelsevärden kan även vara en plats eller 
objekts identitetsskapande eller symboliska värde för 
exempelvis en ort.     

Bruksvärde

Bruksvärde avser värdet av att en kulturmiljö används 
och utvecklas. Bruksvärden kan utgöras av att en 
plats eller byggnad har en lång kontinuerlig 
användning eller att brukare och/eller besökare 
upplever kulturmiljön idag. 

Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2016

Om Spårväg City inte byggs utvecklas bebyggelse 
och miljöer med kulturvärden utmed sträckan i 
huvudsak enligt de riktlinjer som Stockholm stad har 
fastställt genom bland annat översiktsplan 

(Stockholms stad 1999), kulturhistoriska 
klassificeringar samt planer för utveckling av Norra 
Djurgårdstaden. Det innebär att bebyggelse med 
kulturvärden längs sträckan i stor utsträckning 
kommer att vara bibehållen år 2016. 

På grund av ökad trafikbelastning då Norra 
Djurgårdsstaden successivt byggs ut kommer 
Lindarängsvägen över Ladugårdsgärdet att vara en 
mer trafikerad väg jämfört med idag. Det förstärker 
vägens barriäreffekt vilket i någon mån kan påverka 
Ladugårdsgärdet upplevelsemässiga kulturvärden.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet fram till 
2030

Sträckan Djurgårdsbron till Frihamnen 
(Lindarängsvägen) väntas ha utvecklats i linje med 
vad som redan angetts i ovan nämnda 
planeringsunderlag. Frihamnen har utvecklats från 
hamnområde till stadsdel med blandad bebyggelse. 
Anpassning till befintliga byggnader och miljöer med 
kulturvärden förutsätts hanteras inom stadens 
planarbete. I övrigt som nollalternativ 2016, se 
beskrivning ovan. 

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016 

Strandvägen – Nobelparken 

Spårvägen längs sträckan Strandvägen-Nobelparken 
kommer inte att påverka byggnaders eller 
Nobelparkens kulturvärden i någon större omfattning. 
Fästen för kontaktledning kommer att förankras i 
fasader mot Strandvägen. Nobelparken berörs i 
någon mån då kronbeskärning av träd sannolikt 
kommer behöva genomföras samt en smal remsa 
gräsyta längs dagens cykelväg tas i anspråk som 
hårdgjord yta. Den gräsremsa som tas i anspråk går 
fram till den stödmur och bergsskärning som utgör 
naturlig gräns mellan Gamla skogsinstitutets byggnad 
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och Strandvägen. I norra delen av Nobelparken tas 
den gräsremsa i anspråk som går fram till den låga 
stödmur som utgör gräns mot Strandvägen (se figur 
5.4.13). Stödmuren kan eventuellt komma att 
påverkas i samband med anläggningsarbetet. Detta 
påverkar inte parkens kulturvärden. 

Vid Strandvägen förlängs dagens plattform vid 
hållplatsläget intill Djurgårdsbron. Öster om 
Djurgårdsbron dras ett spår mellan den mellersta och 
den södra trädraden i allén. Ett flertal träd kommer att 
påverkas av detta. Två trädrader kommer att flyttas 
bort under byggskedet och återplanteras efter

byggskedet. Placeringen av spåret i allén har 
anpassats så att allén även i framtiden kan bestå av 
tre trädrader med rimliga växtförhållanden. Den 
mittersta trädraden föreslås återplanteras i ett läge 
något längre norrut än idag. 

Det finns en viss osäkerhet kring hur träd klarar en 
flytt och hur träden kommer att påverkas på sikt. 
Åtgärder behöver vidtas för att skydda träden så att 
allén kan återfå sin nuvarande karaktär med tre 
trädrader. Det är också viktigt att åtgärder vidtas för 
att träden ska få så bra växtförhållanden som möjligt 
(se figur 5.4.14). 

Om alléträden skyddas och återplanteras bedöms 
påverkan på esplanadens kulturvärden vara 
begränsad. Om träden inte skyddas och återplanteras 
eller ersätts bedöms påverkan på kulturvärden bli 
stor, eftersom allén är en viktig del av Strandvägens 
ursprungliga gestaltning. Strandvägen en viktig 
esplanad i Stockholms stenstad och har också 
betydelse för stadens front mot vattnet.

Figur 5.4.13 Del av stödmur mot Strandvägen i norra 
delen av Nobelparken.
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Figur 5.4.14 Befintlig spårväg genom allén väster om Djurgårdsbron har skapat sämre växtförutsättningar för träden i allén.  



85MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      5.4 Kulturmiljö

Oxenstiernsgatan

Vid Oxenstiernsgatan ligger Berwaldhallen samt 
Radio- och TV-husen. Fyrvägskorsningen 
Strandvägen, Oxenstiernsgatan, Dag Hammarskölds 
väg och Linnégatan kommer med en breddning och 
ny utformning att ta omkringliggande mark i anspråk. 
Det kan innebära måttliga till stora negativa 
konsekvenser för Berwaldhallens upplevelsemässiga 
kulturvärden. Berwaldhallen har Stockholms 
stadsmuseums högsta kulturhistoriska klassificering. 
Byggnadens gestaltning förmedlar att den ligger 
inbäddad i berget. Såväl inne i entrén samt direkt 
utanför entrén finns berg i dagen som understryker 
detta. Berwaldhallen är liksom Radiohuset- och 
TV-huset på samma fastighet även formgivna enligt 
idealet ”hus i park”, karaktäristiskt för 1960-talets 
arkitektur.

Breddningen av gatukorsningen innebär att i princip 
hela den bergsklack som finns kvar mellan 
Berwaldhallen och Oxenstiernsgatan tas bort. Det 
innebär att en ny gestaltning av denna yta krävs. Då 
höjdskillnaden blir stor måste en del av den eventuellt 
tas upp med murar. Byggnadens nära omgivning kan 
därför komma att upplevas som anlagd på ett sätt 
som står i kontrast till dagens gestaltning. Byggnaden 
som sådan berörs dock inte av gatans breddning och 
för att minska negativ konsekvens kan byggnadens 
arkitektur och landskapsarkitektens ursprungliga 
visioner för byggnadens omgivning tas som 
utgångspunkt vid nygestaltning av mötet mellan 
Berwaldhallen och Oxenstiernsgatan. (Se även kap 
5.3 Stads- och landskapsbild.) 

Platsen framför Berwaldhallen mot Dag 
Hammarskjölds väg kommer också förändras som en 
konsekvens av den nya korsningen. Silverpopplarna 
som är placerade framför Berwaldhallens entré 
kommer att behöva tas ner för att ge plats för gatan. 
Landskapsarkitekt Walter Bauer hade en 
gestaltningsmässig ambition att växtlighet utanför

entrén skulle spegla årstidens växlingar, något som 
inte förverkligades när Berwaldhallen byggdes. Detta 
kan tas som utgångspunkt för nygestaltning av 
platsen framför Berwaldhallens entré (se figur 5.4.15). 

Fotomontaget i figur 5.4.16 visar en framtida 
utformning inklusive föreslagna åtgärder i form av nya 
träd väster om Oxenstiernsgatan och framför 
Berwaldhallen, samt med vidtagna skyddsåtgärder för 
att bevara en ek och stor lind i Berwaldparken. Med 
dessa åtgärder och förutsatt att utformningen av 
Berwaldhallens entré tar avstamp i byggnadens 
arkitektur och landskapsarkitektur, bedöms 
förändringen medföra måttliga negativa konsekvenser 
för Berwaldhallens upplevelsemässiga kulturvärden. 
Om åtgärderna inte genomförs bedöms de negativa 
konsekvenserna bli stora. 

Även Radiohusets entré och anslutning till 
angränsande naturmark kan komma att påverkas av 
projektet. Radiohuset invigdes 1964 och fick sitt 
karaktäristiska skärmtak över entrén 1968, sannolikt 
enligt arkitektens ursprungliga planer (se figur 5.4.7). 
När spårvägen dras fram kommer Oxenstiernsgatan 
här att breddas och flytta cirka sju meter österut. 
Skärmtaket kommer då att möta gång- och 
cykelbanan. Det innebär med största sannolikhet att 
en bit av skärmtaket behöver tas bort. 

Det finns även en höjdskillnad mellan Radiohusets 
entré och gatan som behöver hanteras i en 
omgestaltning. Denna tas idag upp av en trappa samt 
betongmur. En mindre del av skärmtaket över entrén 
kan tas bort utan större konsekvenser för byggnadens 

Figur 5.4.15 Förslag till utformning av Berwaldhallens entré. Kopia av originalskiss av Lisa Bauer 1976.
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upplevelsemässiga kulturvärden. Detta kräver dock 
en medveten gestaltning av takets nya avslutning.

Platsen mellan Radiohuset och TV-huset kommer 
även att behöva omformas som en följd av 
spårvägens dragning. Den mur som löper längs 
Oxenstiernsgatan kommer att tas bort när gatan 
breddas. Det är viktigt att platsen får en gestaltning 
som utgår ifrån byggnadernas arkitektur. 

Valhallavägen – Lindarängsvägen 

Spårvägens möte med Valhallavägen innebär att två 
av sex pelarpopplar i cirkulationsplatsen tas ner. 
Denna del av Valhallavägen är anlagd i samband 
med planläggningen av området på 1960-talet. Då 
togs naturmark i anslutning till Ladugårdsgärdet i 
anspråk för SVT och Sveriges Radios byggnader. 
Valhallavägen fick även dagens utseende i denna del. 

Popplarna i sig har inte kulturvärden och de 
kvarvarande fyra träden kommer även fortsatt att ha 
en symmetrisk placering som avslut på 
Valhallavägens allé. Vid korsningen 
Oxenstiernsgatan-Valhallavägen kommer ett 
teknikhus placeras. Dess påverkan på 
landskapsbilden beskrivs under kapitel 5.3 Stads- och 
landskapsbild. 

Från Valhallavägen passerar spårvägen längs 
Lindarängsvägen. En hållplats byggs på östra sidan 
av Lindarängsvägen mellan Hakbergets sluttning och 
fastigheten Tre Vapen 2. Hållplatsen kommer inte att 
synas från Ladugårdsgärdets öppna rum och inte 
heller påverka Hakbergets sluttning i någon större 
omfattning. Kullen behåller sin form och plattformen 
blir ett tydligare avslut mot Lindarängsvägen. Därmed 
bedöms inte hållplatsläget påverka kulturvärden 
negativt. 

Den nya hållplatsen integreras med entrén till 
Nationalstadsparken som finns vid Valhallavägen 
vilket förstärker tillgängligheten till parken och är 
positivt för kulturmiljöns bruksvärden. Hållplatsläget 
kan användas för att förmedla kunskap om parkens 
och landskapets historiska värden. 

De större almarna norr om Lindarängsvägen i 
korsningen med Borgvägen kommer eventuellt att 
påverkas av spårvägens dragning. Dessa har 
betydelse för Ladugårdsgärdets landskapsrum och 
behandlas vidare under 5.3 Stads- och landskapsbild.

Spårvägens sträckning längs Lindarängsvägens 
passage över det öppna Ladugårdsgärdet innebär 
liten negativ konsekvens på Nationalstadsparkens 
upplevelsemässiga kulturvärden (se fotomontage i 
kap 5.3). Här är fältets öppna karaktär avgörande. 
Utblicken över det öppna fältet från Borgen har 
historisk förankring. På platsen låg i mitten av 
1800-talet Karl VIX Johans paviljong från vilken han 
kunde övervaka de militära övningarna på fältet 

nedanför. Lindarängsvägens sträckning över fältet är 
från slutet av 1920-talet, sannolikt anlagd i samband 
med invigningen av Frihamnen. Sträckningen för 
Greve von Essens väg har en betydligt äldre historia 
som förbindelselänk längs Ladugårdsgärdet. 

Spårvägen med stolpar och kontaktledning samt 
stolpar för vägbelysning längs Lindarängsvägen 
skapar i någon mån en både upplevelsemässig och 
fysisk barriär i landskapet. Kontaktledningsstolpar 
placeras med ett mellanrum på cirka 40 meter. 
Spåren föreslås anläggas i gräsmark och ett grunt 
dike anläggs söder om spårvägen för att göra 
passerande uppmärksamma på spårvägen. 
Övergång över spåren kommer i huvudsak att ske vid 
två punkter, vid Greve von Essens väg samt vid 
Sandhamnsgatan, det vill säga där det finns 
signalreglerande övergångsställen idag. För att 
spårvägen ska få så liten påverkan som möjligt på 
fältets öppna karaktär är det positivt att 
hållplatslägena placerats utanför fältets öppna yta.

Greve von Essens väg föreslås omgestaltas från 
hårdgjord väg till ett promenadstråk vilket är positivt 
för Ladugårdsgärdets kulturvärden. Vägen får en 
mindre skala som återknyter till Ladugårdsgärdets 
historiska karaktär.  

Att Lindarängsvägen öster om korsningen med 
Tegeluddsvägen flyttas norrut bedöms inte medföra 
några konsekvenser.

Spårvägen kommer tillfälligt att avslutas med 
vändspår på Lindarängsvägen. För kulturvärden 
bedöms detta inte innebära några konsekvenser. 
Konsekvenser av provisoriska trafiklösningar i 
Frihamnen är okända då frågan ännu inte är utredd.

Figur 5.4.16 Berwaldhallen och Berwaldparken sedd 
från korsningen Strandvägen/Oxenstiernsgatan idag 
(överst) och med en framtida spårväg (nederst). 
Fastigheten är blåklassad och ligger idag inbäddad i 
grönska. Fotomontaget visar en framtida utformning 
inklusive föreslagna åtgärder i form av nya träd väster 
om Oxenstiernsgatan och framför Berwaldhallen, samt 
med vidtagna skyddsåtgärder för att bevara en ek och 
stor lind i Berwaldparken. Med dessa åtgärder och 
förutsatt att utformningen av Berwaldhallens entré tar 
avstamp i byggnadens arkitektur och 
landskapsarkitektur, bedöms förändringen medföra 
måttliga negativa konsekvenser för Berwaldhallens 
upplevelsemässiga kulturvärden. 



88 MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      5.4 Kulturmiljö

Miljökonsekvenser – Spårväg City fram till 
2030 

Frihamnen

Dragningen genom Frihamnen innebär eventuellt 
påverkan på kulturhistoriskt klassificerade miljöer och 
byggnader inom Frihamnsområdet. Framför allt kan 
en personalbyggnad från 1932 beröras av preliminärt 
föreslagen spårsträckning. Byggnaden kan dock 
flyttas något inom området med i stora delar 
bibehållet kulturvärde.

Värtahamnen – Ropsten

Spårvägssträckan från Värtahamnen till Ropsten går 
längs med Lidingövägen. Branten väster om vägen 
utgör gräns mot området kring Värtaverket och 
Gasverksområdet som är särskilt utpekat i 
översiktsplanen (Stockholms stad 1999) som ett 
kulturhistoriskt värdefullt område. Området påverkas 
inte av projektet. 

Åtgärder och anpassning

• Då Strandvägens allé är en viktig del av 
Strandvägens ursprungliga gestaltning är det 
viktigt att ett så stort antal träd som möjligt 
bevaras, samt att de träd som inte klarar en flytt 
ersätts med nya. Kompletteringsplantering bör ske 
i befintliga luckor för att bevara alléns karaktär 
med tre trädrader. Stora ansträngningar bör göras 
för att ge träden goda växtförutsättningar. 

• Eventuella fästpunkter för kontaktledningar i fasad 
längs Strandvägen placeras och förankras med 
hänsyn till byggnadernas arkitektur och 
kulturvärden.  

• Om stödmuren mot Strandvägen i norra delen av 
Nobelparken behöver tas ner i samband med 
anläggningsarbetet återuppsätts den igen på 
samma plats alternativt ges en ny utformning som 
stämmer med den kulturhistoriska miljön.

• Ny utformning av Berwaldhallens entré samt mötet 
mellan Berwaldhallen och Oxenstiernsgatan bör ta 
avstamp i byggnadens arkitektur och 
landskapsarkitektens ursprungliga planer för 
platsen.

• Ny utformning av platsen mellan Radiohuset och 
TV-huset bör ske med hänsyn till byggnadernas 
arkitektur och med hänsyn till att platsen utgör 
slutet på Karlavägen.

• Vid detaljutformning av mötet mellan Radiohusets 
skärmtak och den nya breddade gatan bör så stor 
hänsyn som möjligt tas till byggnadens 
kulturvärden.

• Vid detaljutformning av installationer för 
spårvägens dragning längs Lindarängsvägen är 
det viktigt att spårvägens barriäreffekt minimeras 
och därmed påverkan på det öppna 
landskapsrummet. 

• Hållplatsen vid Hakberget bör användas för att 
tillgängliggöra Nationalstadsparken för 
förbipasserande och besökare. Det kan ske 
genom information och/eller konstnärlig 
utsmyckning.

• Vid detaljprojektering av spårvägens dragning 
genom Frihamnen och Värtahamnen tas hänsyn 
till den historiska helhetsmiljön samt 
kulturhistoriskt klassificerade byggnader i området.  
I den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är 
dessa byggnader viktiga för att skapa en känsla av 
historisk kontinuitet.
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Sammanfattande bedömning - Kulturmiljö

2016

Förutsatt att åtgärder vidtas för Strandvägens allé och vid Berwaldhallen 
bedöms projektet sammantaget medföra små negativa konsekvenser för 
kulturvärden. 

Om åtgärder vidtas bedöms Strandvägens allé kunna behålla sin karaktär 
med tre trädrader. Skyddsåtgärder för berörda träd, återplantering och 
eventuell kompletteringsplantering i luckor bör genomföras. Om berörda 
träd inte återplanteras bedöms påverkan på kulturvärden bli stor, eftersom 
allén är en viktig del av Strandvägens ursprungliga gestaltning. 

Förutsatt att utformningen av mötet mellan Berwaldhallen och den 
breddade gatan tar avstamp i byggnadens arkitektur innebär spårvägen 
måttliga negativa konsekvenser för Berwaldhallens upplevelsemässiga 
kulturvärden. Om åtgärderna inte genomförs bedöms konsekvenserna bli 
stora. Berwaldhallen har högsta kulturhistoriska klass i Stockholms stads 
klassificering (blåklassad). 

Oxenstiernsgatans breddning vid Radiohuset (blåklassat) bedöms 
medföra en liten negativ konsekvens.

Hållplatsläget vid Hakberget, intill en av entréerna till Nationalstadsparken, 
bedöms som positivt för kulturmiljöns bruksvärden eftersom hållplatsen 
innebär att tillgängligheten till denna del av parken förbättras.

Negativa konsekvenser för Ladugårdsgärdets upplevelsemässiga 
kulturvärden uppstår till följd av att spår, kontaktledning och trafik 
förstärker vägens barriäreffekt visuellt och fysiskt. Även nollalternativet 
innebär dock att vägens barriäreffekt kommer öka på grund av ökad 
vägtrafik när Norra Djurgårdsstaden successivt byggs ut. Konsekvensen 
av spår och kontaktledning bedöms som liten.

2030

Genom Frihamnen och Värtahamnen kan spårvägsdragningen innebära 
påverkan på miljöer och byggnader som tillskrivits högt kulturhistoriskt 
värde av Stockholms Stadsmuseum. Spårsträckning är dock inte fastställd 
ännu. 

I övrigt som 2016.



90 MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      5.5 Naturmiljö

5.5 Naturmiljö

Med naturmiljö menas växter, djur och andra levande 
organismer, deras livsmiljö, samt deras ekologiska 
funktion och samband. Naturmiljö handlar inte enbart 
om orörda naturområden. Även miljöer som skapats 
av människan såsom ett jordbruks- eller parklandskap 
kan ha stora naturvärden och kan räknas in i 
begreppet naturmiljö.

Nuläge

Den planerade spårvägen kommer till stor del att gå 
genom stadsmiljö med ringa naturvärden. Dock 
berörs ett antal parker, alléer och andra träd samt 
Nationalstadsparken.

Nationalstadsparken 

Nationalstadsparken är unik så till vida att det är få 
städer som har ett stort skyddat parkområde med hög 
biologisk mångfald inne i staden. De naturmiljöer 
inom Nationalstadsparken som anses ha särskilt 
viktiga och känsliga funktioner är områden med 
gamla grova ädellövträd, naturliga gräsmarker, äldre 
barrskog, våtmarker och fuktområden. 

Den stora artrikedomen i Nationalstadsparken har sin 
främsta förklaring i att parken rymmer en stor 
variation av biotoper och att dessa har en lång 
tidsmässig kontinuitet. Den biologiska mångfaldens 
främsta värden, både ur ett regionalt och nationellt 
perspektiv, är knutna till ek och andra äldre lövträd. 
Parkens ädellövträdsbestånd bör inte ses avgränsat, 
utan som en del i Mälardalens landskap med sina 
ädellövträdsbestånd av olika slag. Fungerande 
spridningslänkar inom och till Nationalstadsparken är 
nödvändiga för att områdets biologiska värden 
långsiktigt ska bestå. 

Figur 5.5.1 Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur. Källa: Stockholms stads stadsbyggnadskontor (rapport 1997:8).
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Förutsättningar för att den biologiska mångfalden ska 
bevaras och utvecklas är (Länsstyrelsen 2006):

• att variationsrikedomen av biotoper består,
• att den tidsmässiga kontinuiteten som många 

biotoper uppvisar bevaras,
• att den biologiska mångfalden, särskilt de hotade 

och sällsynta arterna knutna till framförallt ek 
skyddas och bevaras,

• att spridningszonerna inom och in till 
Nationalstadsparken upprätthålls och förbättras,

• att karaktäristiska biotoper bevaras och stärks 
även inom bebyggda områden.

 
Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur har 
kartlagts av Stockholms stad (Stockholms stad 1997). 
I beskrivningen har man delat in parken i kärnområ-
den (Norra och Södra Djurgården samt Ulriksdal) och 
ekologiska spridningsvägar (Gärdet och Haga) och 
även identifierat en buffertzon i gränslandet mellan 
stad och natur, se figur 5.5.1. Den planerade 
spårvägen kommer att gå i buffertzonen (Djurgårds-
bron – Oxenstiernsgatan), i utkanten av kärnområdet 
Södra Djurgården (Lindarängsvägen – Frihamnen) 
och inom spridningszonen (Värtahamnen – Ropsten). 
Nationalstadsparkens biotoper har också kartlagts 
och redovisas i en bilaga till rapporten om National-
stadsparkens ekologiska infrastruktur. Se figur 5.5.2.

I Stockholms stads fördjupade översiktsplan för 
Nationalstadsparken anges följande för naturmiljö och 
ekologiska samband: 

• Bevara den övergripande strukturen i landskapet 
och säkerställ att uppsplittring av naturmiljöer och 
ekologiska samband inte ökar.

•  Naturmark, vegetation och landskapsstruktur som 
har särskild betydelse för den ekologiska 
spridningsfunktionen ska bevaras och möjligheten 
att förstärka spridningsfunktionen ska tas till vara. 

• Värdekärnor med ädla lövträd är särskilt viktiga att 
bevara ur ekologisk synpunkt.

Figur 5.5.2 Biotopkarta.  
Källa: Stockholms stad, 
stadsbyggnadskontoret 
(Stockholms stad 1997).
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De eklandskap som finns på Norra och Södra 
Djurgården är unika och värdefulla i ett internationellt 
perspektiv. Stockholm har därmed ett särskilt ansvar 
för att bevara ekmiljöerna och de arter som är knutna 
till dessa. Stockholms stad har därför inventerat 
stadens ekbestånd. Ett utsnitt från inventeringen finns 
i figur 5.5.3.

Cirka 1500 arter är knutna till ek, bland annat 
svampar, insekter och lavar. Gamla solbelysta ekar 
med håligheter är särskilt värdefulla för den biologiska 
mångfalden. Eftersom olika arter är knutna till ekens 
olika stadier behöver det finnas ett stort antal ekar av 
olika ålder för att denna biologiska mångfald ska 
kunna bevaras för framtiden. För att på lång sikt 
säkerställa Stockholms värdefulla ekbestånd krävs 
planering för skötsel och en plan för hur nyetablering 
av ek ska ske.

Gärdet utgör enligt kartläggningen av 
Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur en 
spridningszon mellan Norra och Södra Djurgården. I 
länsstyrelsens Handlingsplan för Nationalstadsparken 
(Länsstyrelsen 2006) anges att ek och lind bör 
planteras mellan Södra och Norra Djurgården och 
befintliga bestånd bör vårdas. I 
stadsbyggnadskontorets ekinventering anges 
följande: ”Den öppna delen av Gärdet utgör en 
getingmidja i Nationalstadsparken och därmed en 
svag länk för eksambanden mellan Norra och Södra 
Djurgården. Då det är obebyggd mark kan denna länk 
förstärkas.”

Figur 5.5.3 Utsnitt ur kartan till Stockholms stads ekinventering. I 
figuren finns även den nu fällda Radioeken med (klass 1). Källa: 
Stockholms stad 2007.
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Översiktsplan

Översiktsplan 1999 anger att Stockholm ska växa på 
ett långsiktigt hållbart sätt genom att bygga staden 
inåt (Stockholms stad 2010). För natur och park 
anges bland annat följande planeringsinriktningar:

• Den övergripande grönstrukturens områden och 
stråk skall bibehållas.

• Större natur- och friluftsområden bevaras och 
skydd enligt miljöbalken utreds.

• Mellan och intill stadsdelarna bevaras 
grönstrukturens rekreationsvärden, samband och 
framkomlighet.

• Tillgängligheten till naturområdena utvecklas.

• Förbindelsestråk för rekreation förbättras och 
utvecklas.

I översiktsplanen 2010 ”Promenadstaden” 
(Stockholms stad 2010) anges följande 
planeringsinriktningar:

• Säkerställ en god tillgång till attraktiva parker och 
grönområden.

• Säkerställ ett rikt utbud av idrottsytor och 
idrottsanläggningar i hela staden.

• Värna och utveckla stadens ekologiska 
infrastruktur.

Grönkarta

Stockholms grönkarta är ett planeringsunderlag för 
grönstrukturen i Stockholms stad. Den bygger på 
information från sociotopkartan (se figur 5.6.1) och 
från databasen för Stockholms biotopkarta och visar 
översiktligt var det finns ekologiska, sociala och 
kulturella värden.

Områden från Djurgårdsbron till Ropsten som i 
Stockholms grönkarta är markerade som värdefulla 
naturmiljöer är Nobelparken, Berwaldparken, 
Ladugårdsgärdet, Finlandsparken i Värtan och 
Dianaparken i Hjorthagen, samt alléerna på 
Valhallavägen och Karlavägen. Potentiellt värdefulla 
naturmiljöer är bland annat Gärdets sportfält, 
grönytorna mellan punkthusen väster om 
Tegeluddsvägen och allén på Strandvägen.

Träd i gatumiljö

Stadsträd är viktiga ur flera perspektiv. De bidrar 
bland annat till en attraktiv stadsbild, ett bättre 
lokalklimat, en hälsosammare stadsmiljö och till 
stadens biologiska mångfald. Framförallt är det äldre 
lövträd som bidrar till den biologiska mångfalden, 
eftersom de utgör livsmiljöer för exempelvis svampar, 
lavar, mossor och insekter, samt kan utgöra boplats 
för exempelvis fåglar och fladdermöss. Träd kan 
också ingå som delar i en kulturhistoriskt värdefull 
miljö. Gatuträd kan ha ett skydd i detaljplaner och i 
vissa fall kan de även omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer. Biotopskyddet gäller inte i 
omedelbar anslutning till bebyggelse. SL kommer att 
ansöka om dispens från biotopskyddet eftersom 
alléer berörs av spårvägen.

Många stadsträd är försvagade av olika anledningar. 
Ofta handlar det om att trädet getts för litet 
livsutrymme, att det schaktats för nära trädens 
rotsystem eller att markförhållanden ändrats på ett 
ogynnsamt sätt i anslutning till träden. Även många 
nyplanterade träd får för litet livsutrymme för att 

utvecklas på ett för arten naturligt sätt. Rötterna tar 
minst lika stort utrymme som trädkronan och i denna 
zon bör man undvika schakter. 

Inventering av träd

Träden utmed sträckan har i februari 2012 inventerats 
av Arbor Konsult och VIÖS AB (VIÖS 2012). Träden 
har artbestämts och en bedömning har gjorts av 
trädens vitalitet och bevarandevärde. En bedömning 
har också gjorts av vilka skyddsåtgärder som kan 
vara aktuella för de bevarandevärda träd som kan 
beröras av projektet.

Skyddade och rödlistade arter 

Utöver trädinventeringen har inga artinventeringar 
gjorts utmed sträckan. Däremot har en sökning gjorts 
i Artportalen (januari 2012). Arter som finns 
rapporterade utmed sträckan Djurgårdsbron - 
Frihamnen/Lindarängsvägen och som omfattas av 
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och/eller finns 
med på den svenska rödlistan redovisas nedan. Arter 
observerade efter 1995 har tagits med i 
förteckningen. Tidigare fynd anses vara otillförlitliga 
idag. 

Alla fågelarter omfattas av Artskyddsförordningen, 
men enligt Naturvårdsverket är det är arter som är 
markerade med B i bilaga 1 till förordningen, 
rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en 
negativ trend som bör prioriteras i skyddsarbetet 
(Naturvårdsverkets hemsida 12-02-01). Nedan 
redovisas endast fåglar som uppfyller dessa kriterier 
och som har uppgetts som stationära eller häckande 
samt observerats inom 50 meter från ny spårväg. 
Bufferten om 50 meter har valts eftersom 
bullerpåverkan kan ske upp till cirka 50 meter från 
den planerade spårvägen. För andra artgrupper har 
endast observationer inom 25 meter från ny spårväg 
tagits med i bedömningarna, eftersom dessa arter 
endast bedöms kunna beröras av fysiska ingrepp 
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Art Artskydds-
förordningen

Rödlistan Observation

Silltrut Bilaga 1 NT (Nära hotad) Stationära silltrutar observerade vid 
Djurgårdsbron samt vid Ladugårdsgärdet. 
Eftersom silltrutar häckar vid vattenområden 
har de antagligen sin boplats någonstans vid 
Saltsjön eller Djurgårdsbrunnsviken. 

Vitkindad 
gås

Bilaga 1 - Stationära vitkindade gäss samt individer med 
ungar har observerats vid Djurgårdsbron och 
stationära individer på Ladugårdsgärdet.

Sånglärka Bilaga 1 NT (Nära hotad) Permanent revir på Ladugårdsgärdet.
Turkduva Bilaga 1 NT (Nära hotad) Permanent revir i Nobelparken.
Hällebräcka Bilaga 1 VU (Sårbar) Växtplats på TV-hustorget.

Bedömningsgrunder

Naturvärden kan beskrivas på artnivå, biotopnivå och 
landskapsnivå. Bedömningar av befintliga värden 
utgår ifrån följande planeringsunderlag, där 
naturmiljövärden och planeringsinriktningar beskrivs:

• Framtidens Nationalstadspark. Handlingsprogram 
del I: Vision och förutsättningar. Länsstyrelsen i 
Stockholms län 2006.

• Översiktsplan 1999, Översiktsplan 2010 
”Promenadstaden” och Översiktsplan för 
Nationalstadsparken.

• Stockholms grönkarta 

• Stockholms unika ekmiljöer (Stockholms stad 
2007)

• Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur 
(Stockholms stad, SBK 1997:8)

• Rödlistan

• Artskyddsförordningen

Utöver befintligt planeringsunderlag har en 
trädinventering gjorts längs sträckan. En sökning i 
Artportalen har också gjorts.

Konsekvenserna har bedömts utifrån identifierade 
naturvärden och projektets förväntade påverkan på 
dessa värden, enligt vad som beskrevs i kapitel 2.2 
Metod. 

eller ändrade markförhållanden till följd av ingreppet. 
Se tabell 5.5.1.

För rödlistade arter har samma urvalskriterier använts 
som för artskyddsförordningsarter. Ett antal rödlistade 
arter har observerats i närheten av den planerade 
spårvägen. Dessa redogörs för i tabell 5.5.3. Med stor 
sannolikhet finns fler rödlistade arter som lever i 
framförallt de gamla lindar, ekar och almar som finns 
längs sträckan. Det finns många rödlistade arter, 
framförallt svampar, mossor, lavar och insekter, som 
är beroende av gamla, grova lövträd.

Tabell 5.5.1 Skyddade arter som observerats i närheten av planerad spårväg, enligt noteringar i Artportalen.
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Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2016

Om spårvägen inte byggs förväntas ovan beskrivna 
naturmiljöer och naturvärden i huvudsak bestå, eller 
utvecklas i enlighet med de riktlinjer som 
länsstyrelsen och Stockholms stad har angett i ovan 
nämnda planeringsunderlag. Ingen större förändring 
av områdets naturvärden väntas ske till år 2016.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2030

När det gäller sträckan från Djurgårdsbron till 
Frihamnen/Lindarängsvägen väntas nollalternativet år 
2030 inte innebära någon större förändring av 
områdets naturvärden jämfört med idag. Om planerna 
på att stärka det ekologiska spridningssambandet 
mellan Norra och Södra Djurgården förverkligas 
medför det på sikt positiva konsekvenser för 
områdets naturmiljövärden.

I samband med förverkligandet av Norra 
Djurgårdsstaden kommer hela området runt 
Frihamnen, Värtahamnen och Ropsten att förändras. 
Detta kommer sannolikt att innebära att området 
kompletteras med nya grönytor och träd, vilket skulle 
medföra positiva konsekvenser för områdets 
naturvärden. Trädplanteringar exempelvis utmed den 
boulevard som planeras löpa centralt genom området 
skulle kunna bidra till att stärka det ekologiska 
spridningssambandet mellan Norra och Södra 
Djurgården.

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016

Skyddade arter

Ingen av de observerade arter som omfattas av 
Artskyddsförordningen bedöms påverkas på ett sätt 
som gör att dispens från Artskyddsförordningen 
behöver sökas. Se tabell 5.5.2. Denna bedömning har 
delgivits länsstyrelsen via mailväxling och 
länsstyrelsen delade uppfattningen att dispens inte 
behöver sökas (Gotnier M, 2012 muntl.). 

Vägtrafikbuller kan påverka fåglar negativt, men när 
det gäller järnvägsbuller finns för lite studier för att 
man ska kunna dra säkra slutsatser. I detta fall 
förekommer väg- och spårvägsbuller samtidigt, vilket 
gör det än svårare att ange vad förändringen kan få 
för betydelse. Vägtrafiken kommer att fortsätta att 
vara den dominerande bullerkällan, utom möjligen 
öster om korsningen Lindarängsvägen/
Tegeluddsvägen, där vägtrafikens omfattning är liten.

En opublicerad studie från Nederländerna (Tulp et al 
2003) pekar på effekter på populationstätheten hos 
fåglar liknande de från vägtrafikbuller, det vill säga att 
antalet fåglar minskar då den ekvivalenta ljudnivån 
överstiger cirka 45 dB(A). Resultaten från denna 
studie är dock osäkra, främst beroende på att 
sambandet är svagt och att redovisningen inte 
genomgått vetenskaplig granskning. I en tysk studie 
(Garniel et al 2007) noterades undantagsvis 
störningsbeteenden i samband med att tåg 
passerade, bland annat att fåglar flög iväg eller 
tystnade. I en revirkartering av fåglar kunde man dock 
inte finna färre revir nära järnvägar, snarare 
motsatsen. Tyvärr var antalet undersökta 
järnvägsträckor inte tillräckligt stort för att man skulle 
kunna dra några tydliga slutsatser om bullerstörning. I 
studien anges att det är andelen ostörd tid som är 
den kritiska faktorn för störningskänsliga arter längs 
järnväg.

Utmed den planerade spårvägen är och förblir 
vägtrafiken den dominerande bullerkällan och några 
tysta perioder mellan spårvägspassagerna inträffar 
därmed inte. Spårvagnstrafiken kommer endast 
marginellt att förändra den nuvarande 
bullersituationen i området allra närmast spåret. 
Därmed bedöms spårvägen inte nämnvärt förändra 
förutsättningarna för fåglar och således inte medföra 
negativa konsekvenser för fåglar generellt eller för 
störningskänsliga arter. När det gäller sånglärkan, se 
tabell 5.5.2.
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Art Bedömning

Silltrut Den nya spårvägen kommer inte att förstöra eller skada silltrutens fortplantningsområden eller viloplatser eller ytterligare störa 
arten.

Vitkindad gås Den nya spårvägen kommer inte att förstöra eller skada den vitkindade gåsens fortplantningsområden eller viloplatser eller 
ytterligare störa arten.

Sånglärka Sånglärkan häckar på Gärdet. Enligt Kungliga Djurgårdsförvaltningens skötselplan för Gärdet handlar det om tre till fyra 
revirhävdande fåglar. Sånglärkan är hotad av igenväxning samt annan förstörelse av öppna marker. Spårvägen kommer att ta cirka 
3500 m2 av Gärdet i anspråk och öka bullernivåerna i området närmast 50 meter från spåret. Gärdets totala yta är nästan 400 000 
m2, vilket innebär att 3500 m2 motsvarar omkring 0,5 %. Någon exakt häckningsplats för sånglärkan är inte känd, men troligtvis 
häckar sånglärkan på större avstånd än 50 meter från Lindarängsvägen, eftersom området närmast vägen är bullerutsatt redan 
idag. Det öppna landskapet på Gärdet består även då spårvägen är etablerad. Spårvägen bedöms därmed inte störa sånglärkans 
häckning eller på annat sätt störa arten.

Turkduva Turkduvor bor gärna i urbaniserade områden och bygger ofta bon på hus. Ett permanent revir finns noterat i Nobelparken. Den nya 
spårvägen kommer inte att förstöra eller skada turkduvans fortplantningsområden eller viloplatser.

Hällebräcka Den aktuella växtplatsen kommer inte att beröras av spårvägsbygget, varken fysiskt eller hydrologiskt.

Tabell 5.5.2 Bedömning av hur observerade arter som omfattas av Artskyddsförordningen kan påverkas av den planerade spårvägen. Bedömningarna har delgivits 
länsstyrelsen, som delar uppfattningen att dispens från Artskyddsförordningen inte behövs.
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Art Rödlistan Observation Bedömning

Paddfot NT (Nära hotad) Filminstitutet m fl 
platser i närområdet.

Växtplatsen berörs inte. 

Skogsalm VU (Sårbar) Lindarängsvägen 
(vid Filminstitutet)

Almar nära Filminstitutet påverkas eventuellt till 
följd av att gatan kommer närmare träden. Det 
är oklart i vilken utsträckning träden påverkas 
men det kan handla om påverkan på rötter och 
behov av att beskära trädkronan.

Naverlönn CR (Starkt hotad) Mellan fastigheten 
Tre Vapen och 
Gärdesskolan samt i 
Nobelparken.

Växtplatsen mellan Tre Vapen och Gärdesskolan 
berörs inte. 

Naverlönnen i Nobelparken står cirka 5 meter 
från planerad vägkant. Inget ingrepp kommer att 
ske i kronan och inte heller i rotsystemet. 
Växtplatsens hydrologiska förhållanden bedöms 
inte heller påverkas.

Rödlistade arter

När det gäller rödlistade arter kommer ett antal 
skogsalmar sannolikt att påverkas av spårvägen. 
Skogsalm, Ulmus glabra, har fått rödlistekategorin 
sårbar (VU) framförallt beroende på att almsjukan 
starkt har reducerat almskogar och det är osäkert vad 
som händer i framtiden.

Övriga rödlistade arter som rapporterats utmed 
sträckan berörs inte, se tabell 5.5.3. Det finns dock 
många rödlistade arter som är beroende av gamla, 
grova lövträd. Det är därför viktigt att vidta åtgärder 
för att begränsa påverkan på sådana träd. Se vidare 
”Förslag till åtgärder” nedan.

Tabell 5.5.3 Bedömning av hur observerade rödlistade arter kan påverkas av den planerade spårvägen.
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Strandvägen – Nobelparken

Utmed Strandvägen finns en treradig lindallé, som 
kommer att beröras av spårvägen. Lindarna är över 
100 år gamla och bedöms ha naturvärden trots att de 
står i gatumiljön. Deras främsta värde är dock den 
betydelse de har för stadsbilden. Allén är också en 
del av riksintresset för kulturmiljövården Stockholms 
innerstad med Djurgården. Konsekvenserna av 
ingreppet beskrivs närmare i 5.3 Stads- och 
landskapsbild. Skyddsåtgärder som behöver vidtas i 
byggskedet beskrivs i 5.9 Byggskedet.

Där Strandvägen viker av från vattnet ligger 
Nobelparken, som anlades på 1800-talet när 
Skogsinstitutet låg i den byggnad som nu inrymmer 
Israels ambassad, se figur 5.5.4. I parken finns ett 
arboretum och Nobelparken är en del av 
Nationalstadsparken. För att få plats med spårväg, 
biltrafik och gång- och cykelbana i anslutning till 
Nobelparken kommer ett ingrepp utanför befintlig 
asfaltskant att behöva göras, se figur 5.5.5. Ingreppet 
påverkar inte kallmuren som syns i figur 5.5.4 och 
görs inom ett område som enligt detaljplanen är 
planlagd som gatumark. Några träd vid Israels 
ambassad ska inte påverkas.

I den norra delen av Nobelparken, närmare 
korsningen med Oxenstiernsgatan, kan träd 
eventuellt påverkas av den föreslagna 
gatuutformningen. Den flyttade gång- och cykelbanan 
utmed Nobelparken kan här påverka trädrötter och 
föranleda behov av att beskära trädkronor. 
Skyddsåtgärder behöver bland annat vidtas för att 
undvika att skada rötterna till en alm i Nobelparken, 
nära korsningen med Ulrikagatan. Almen kan skyddas 
antingen genom vakuumschakt och rotvitalisering 
eller genom en bryggkonstruktion. Dessa åtgärder 
beskrivs närmare i 5.9 Byggskedet.

Figur 5.5.4 Strandvägen vid Israels ambassad i Nobelparken. Fem pollare kommer att behöva flyttas för att medge den föreslagna lösningen 
men träd eller kallmur påverkas inte. 
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Skyddsåtgärder (varsam schakt, så kallad 
vakuumschakt och rotvitalisering) bör även vidtas för 
de tre träden på Strandvägen, framför kvarteret 
Gardisten, mellan Storgatan och Ulrikagatan. 

Flera träd på norra sidan av Strandvägen vid 
kvarteret Hornblåsaren mellan Ulrikagatan och 
Linnégatan kommer att tas bort. De träd som kommer 
att tas bort är en ek, ett valnötsträd, en kaukasisk 
vingnöt och två stora lindar. En tredje stor lind vid 
korsningen med Linnégatan bedöms vara möjlig att 
spara på platsen om skyddsåtgärder vidtas. Se figur 
5.3.6. 

Eken vid kvarteret Hornblåsaren är kraftigt beskuren 
och angripen av svamp vid basen. I trädinventeringen 
har den därför bedömts ha dålig vitalitet och inte vara 
värd att bevara. Även valnötsträdet har bedömts ha 
dålig vitalitet (delvis dött) och vara ej bevarandevärt. 
Den kaukasiska vingnöten har bedömts vara värd att 
bevara och möjlig att flytta. Åtgärder bör vidtas så att 
en av de stora lindarna vid korsningen med 
Linnégatan kan sparas på platsen. Om kostnaden 
befinns rimlig bör även en av lindarna som inte kan 
stå kvar i nuvarande läge flyttas. Ett möjligt nytt läge 
skulle kunna vara motsatt sida av korsningen, framför 
Berwaldhallen, istället för de silverpopplar som måste 
tas ned där.

Framförallt är det eken och lindarna som bedöms ha 
vissa naturvärden till följd av sin ålder och läget invid 
Nobelparken, trots att de står i gatumiljö. Äldre lövträd 
utgör ofta livsmiljö för en mängd arter, även 
rödlistade. Träden har värden även ur 
stadsbildssynpunkt och åtgärder enligt ovan bör 
vidtas. Även om åtgärdsförslagen genomförs kommer 
eken och två eller tre stora lindar att tas bort. Den 
negativa konsekvensen för naturmiljön av att dessa 
träd försvinner bedöms som liten, eftersom det trots 
allt handlar om ett fåtal träd i stadsmiljö.

Figur 5.5.5 Föreslagen utformning vid Israeliska ambassaden i Nobelparken. Befintlig asfaltskant är markerad med ett gult streck.
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Figur 5.5.6 Föreslagen utformning av korsningen vid Berwaldhallen och Oxenstiernsgatan fram till Sveriges Radio.
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Oxenstiernsgatan

Öster om Oxenstiernsgatan ligger Berwaldparken, ett 
litet grönområde med gräsmark och ädellövskog (se 
figur 5.5.2). Området ingår inte i stadens 
ekinventering, men de träd som kan beröras av 
spårvägen har inventerats i samband med 
planeringen av denna. De flesta äldre ädellövträden i 
parken står en bra bit ifrån gatan och berörs inte av 
det ingrepp som kommer att ske till följd av 
spårvägen. Parkmarken och träden upp till omkring 
10 meter närmast vägen berörs dock. 

Omedelbart norr om korsningen med Strandvägen, 
väster om Berwaldhallen, finns ett par bestånd med 
lövträd (bland annat alm, ask, hagtorn, gullregn, 
lönn). De flesta av dessa träd är unga, har uppkommit 
spontant och står för tätt för att utvecklas på ett bra 
sätt, men bland de träd som behöver tas bort finns 
också några vuxna almar. Träden bedöms 
sammantaget ha ett litet naturvärde. Ur 
naturmiljösynpunkt bedöms konsekvensen av att 
träden tas bort som liten. Nya träd bör planteras på 
platsen.

Nedanför den befintliga bergskärningen, utmed 
Oxenstiernsgatan i Berwaldparkens norra del, finns 
vegetation av slykaraktär (bland annat lönnar, 
ginnalalönnar, alm, ask och prunus). Denna kommer 
behöva tas bort men bedöms inte ha något nämnvärt 
naturvärde.

I Berwaldparkens norra del, mellan Berwaldhallen och 
Sveriges Radio, finns en del stora lindar, ekar och 
andra ädellövträd som har naturvärden. Träd i 
Berwaldparkens utkant behöver tas bort. De 
återstående träden på berget kan drabbas av 
påverkan på rötter, försämrad tillgång på vatten och 
de kan även bli mer utsatta för starka vindar. De äldre 
ädellövträd i Berwaldparken som berörs är två ekar 
(stamomkrets 135 respektive 223 cm) och en lind 
(stamomkrets 217 cm). Utan åtgärder riskerar dessa 
träd att dö inom ett par år efter att bygget färdigställts. 

Åtgärder föreslås för att den större eken samt linden 
ska kunna bevaras (se figur 5.5.7). En mur- eller 
spontkonstruktion bör anläggas vid passage av 
träden (istället för en slänt). Den mindre av ekarna (ej 
på bild) föreslås fällas. Förutsatt att föreslagna 
skyddsåtgärder vidtas bedöms ingreppet i 
Berwaldparken orsaka en liten negativ konsekvens 
för naturmiljövärden. Utan åtgärder bedöms 
konsekvensen som måttlig. 

Utmed Oxenstiernsgatan berörs lindalléer med yngre 
och vuxna lindar. Lindarna bedöms vara flyttbara, 
men ledningar i marken kan vara en begränsande 
faktor. Om alléträden flyttas eller ersätts med nya 
lindar bedöms konsekvenserna ur naturmiljösynpunkt 
som obetydliga. Om träden tas bort utan att ersättas 
bedöms det som en liten till måttlig negativ 
konsekvens ur naturmiljösynpunkt. 

Figur 5.5.7 Ek och lind som kan bevaras med skyddsåtgärder i Berwaldparken. Utan åtgärder kommer de markerade 
träden sannolikt inte att klara sig.
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Figur 5.5.8 Den östra plattformen vid Hakberget placeras utanför befintlig vägkant. Utformningen av gång- och cykelvägen regleras inte i järnvägsplanen. Illustrationen visar en 
utformning, inklusive föreslagna åtgärder i form av exempelvis flyttade och nya träd samt spår i gräs. 
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Valhallavägen – Lindarängsvägen

Valhallavägen slutar i en cirkulationsplats i vilken det 
står sex pelarpopplar. Två av pelarpopplarna i 
cirkulationsplatsen behöver tas bort till följd av 
spårvägen. Träden har ringa naturvärde och 
konsekvenserna för naturmiljön blir därmed 
obetydliga. Eventuellt kan samtliga sex popplar 
ersättas med nya popplar. Konsekvensen ur 
naturmiljösynpunkt bedöms även då som obetydlig.

Efter cirkulationsplatsen, på Lindarängsvägens västra 
sida, behöver lindar och nyplanterade lövträd (rönn, 
silverlönn, oxel mm) flyttas eller fällas för att ge plats 
för den flyttade gång- och cykelvägen. Gatuutform-
ningen regleras inte i järnvägsplanen, men den 
lösning som visas i järnvägsplanen innebär att gång- 
och cykelbanan anpassas i ett försök att bevara äldre 
lindar vilket figur 5.5.8 och 5.5.9 illustrerar. 

Träden på Lindarängsvägens västra sida står utanför 
Nationalstadsparken, men i direkt anslutning till 
denna och de uppvuxna lindarna bedöms ha 
betydelse för det ekologiska spridningssambandet 
mellan Norra och Södra Djurgården. Lindarna 
bedöms vara omkring 60 år gamla. Det är ont om 
äldre lövträd i dess omedelbara närhet. Ladugårds-
gärdet har enligt rapporten ”Nationalstadsparkens 
ekologiska infrastruktur” en stor ekologisk 
utvecklingspotential och behöver prioriteras i arbetet 
med att stärka Gärdets funktion som spridningsväg. 

Dragning och anläggning/bygge av gång- och 
cykelvägen har i förslaget som redovisas i 
järnvägsplanen så långt möjligt anpassas för att 
skona de uppvuxna lindarna Gatuutformningen 
fastställs ej med planen men med den lösning som 
visas i järnvägsplanen är ambitionen att spara de 

uppvuxna lindarna på platsen eller i närområdet 
(frånsett en som fälls på grund att den inte har 
bedömts vara flyttbar). Det gör att den negativa 
konsekvensen ur naturmiljösynpunkt bedöms bli 
obetydlig. 

Den lind som har bedömts som flyttbar och som inte 
kan stå kvar i sitt nuvarande läge bör flyttas. Åtgärder 
bör vidtas för att skydda rötterna till de lindar som 
hamnar nära gång- och cykelvägen. Flyttad lind bör 
återplanteras i närheten av sin nuvarande växtplats.

Om lindarna i stället för att bevaras skulle fällas och 
ersättas med nya stora lindar (12 meter höga träd har 
föreslagits) bedöms den negativa konsekvensen ur 
naturmiljösynpunkt bli liten. Om lindarna skulle fällas 
utan att ersättas bedöms konsekvensen bli måttlig.  

Figur 5.5.9 Panoramafotografi som visar Lindarängsvägen, fastigheten Tre Vapen 2 och Fimlhuset vid Gärdet. Träd med röda kryss behöver tas bort 
eller flyttas för att ge plats för den flyttade gång- och cykelvägen. Orange stjärna anger träd som kan vara kvar med skyddsåtgärder. Alla träd som är 
markerade i figuren är lindar. På fastigheten Tre Vapen 2 finns även ett flertal mindre träd som är relativt nyplanterade och flyttbara.
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Den föreslagna gatuutformningen vid Filminstitutet har 
anpassats för att de båda almar som står på 
Lindarängsvägens norra sida ska kunna sparas. Se 
figur 5.3.12. Almarna har bedömts som bevarande-
värda. Gatan kommer dock att hamna närmare 
almarna än idag, vilket innebär att rötterna kan 
påverkas i byggskedet. Skyddsåtgärder i form av 
vakuumschakt och rotvitalisering behövs. 

På Lindarängsvägens östra sida, vid Hakberget, tas en 
remsa om upp till omkring 3,5 meter av natur marken i 
anspråk för att inrymma en plattform. Se figur 5.5.8 
och figur 5.3.10. Yngre och medelstora aspar och 
björkar samt en ung alm kan behöva tas bort, eftersom 
de hamnar så nära plattformen att rotpåverkan 
bedöms bli ofrånkomlig. Träden bedöms ha uppkommit 
spontant och har lågt bevarandevärde. Den större av 
björkarna som berörs har vid trädinven te ringen 
bedömts ha en återstående livslängd på omkring 10 år. 
Björkar är mycket känsliga för rotpå verkan. Om träden 
tas bort bedöms konsekvensen ur naturmiljösynpunkt 
bli liten. Eftersom träden står i Nationalstadsparken 
kan åtgärder för att bevara träden ändå övervägas, t 
ex rotbeskärning och vakuumschakt eller ett alternativt 
utförande av plattformen. 

Där Lindarängsvägen korsar Ladugårdsgärdet kommer 
spårvägen att placeras på egen bana söder om 
körfälten (se figur 5.5.10). Inräknat skyddsremsa tas 
en omkring 6 meter bred remsa av gräsmarken i 
anspråk inom ett område som är avsett som gatumark 
i detaljplan. Se figur 5.5.8. (Under byggskedet tas 
tillfälligt ytterligare ett par meter utmed banan i 
anspråk, se 5.9 Byggskedet.)

Ladugårdsgärdet är Nationalstadsparkens största 
sammanhängande gräsyta, nästan helt trädlös och 
med endast små höjdskillnader. Gärdet betades länge 
av de kungliga fåren, men sedan fårbetet upphörde 
har grässvålens växttäcke blivit allt tätare och ensartat. 
Botaniskt finns inga större värden (Bråvander & 
Jacobson 2006). 

Figur 5.5.10 Typsektion för Lindarängsvägen idag och med en framtida spårväg (spår i gräs). Sektionens exakta mått varierar något ut med 
sträckan. Röd streckad linje är gräns för område som är avsett som gatumark (Lindarängsvägen).
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Konsekvensen av att denna remsa av gräsmarken tas 
i anspråk bedöms som obetydlig för Ladugårds-
gärdets naturvärden, eftersom det är en mycket liten 
andel av gräsmarken som tas i anspråk, dess 
botaniska värde bedöms som lågt, området redan 
idag är bullerstört och det öppna landskapet består. 
Gräs föreslås sås i banvallen. 

Öster om Gärdet planeras spåret gå i Lindarängs-
vägen. Endast gatumark och gräsmark som tidigare 
är urbaniserad berörs av spår och hållplats. Platt-
formen på södra sidan Lindarängsvägen placeras 
delvis utanför det område som är planlagt för 
vägändamål, men inom ett område som redan är 
ianspråktaget/urbaniserat, se figur 5.5.11. I dagsläget 

finns här ett dike och en uppställningsplats för 
maskiner, se figur 5.5.12. Att denna mark tas i 
anspråk för spårvägsanläggningen bedöms inte 
medföra några konsekvenser ur naturmiljösynpunkt.

Att spåret placeras i den nuvarande Lindarängsvägen 
innebär att gatuutformningen behöver förändras för 
att vägtrafiken ska komma fram. Det är inte troligt att 
några naturvärden påverkas av en förändrad 
gatuutformning öster om korsningen med 
Tegeluddsvägen, eftersom det finns få naturvärden i 
det berörda området norr om Lindarängsvägen.

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2030

När det gäller sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen 
väntas samma konsekvenser som 2016.

Frihamnen – Ropsten 

I Frihamnen och Värtahamnen finns sparsamt med 
naturvärden. En framtida trädplanterad boulevard 
genom området bedöms medföra små positiva 
konsekvenser för områdets naturvärden och kan, 
beroende på utformning och växtval, även bidra till att 
stärka det bristfälliga spridningssambandet mellan 
Norra och Södra Djurgården. Sydväst om 
hamnbassängen i Värtan finns ett litet grönområde 
som kallas Finlandsparken. Parken bedöms inte 
beröras av den planerade spårvägen. 

Figur 5.5.11 Hållplatsläge Lindarängsvägen - Frihamnen. Röd streckad linje är plangräns för 
Lindarängsvägen. Figuren illustrerar också preliminär vilka träd som tas ned (röda kryss). Fler befintliga 
träd (som inte påverkas) finns, än vad som visas i illustrationen.

Figur 5.5.12 Hållplatsläge Lindarängsvägen - Frihamnen.
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Utmed Lidingövägens västra sida ligger Dianaparken, 
men inte heller den kommer att beröras av 
spårvägen. Områdets naturmiljövärden och eventuell 
förekomst av rödlistade arter kommer att kartläggas 
närmare i samband med att järnvägsplan för sträckan 
upprättas. Den framtida spårdragningen från 
Värtahamnen till Ropsten bedöms preliminärt få 
obetydliga konsekvenser för områdets naturvärden.

Åtgärder och anpassning

Följande åtgärder bör vidtas för att minimera de 
negativa konsekvenserna för naturmiljövärden:

• Hänsyn till träd och andra naturvärden tas i 
byggskedet. Detta beskrivs närmare i kap. 5.9 
Byggskedet. 

• Skyddsåtgärder för att förhindra påverkan på rötter 
vidtas, enligt vad som beskrivits ovan.

• Vissa uppvuxna lövträd som inte kan stå kvar i sitt 
nuvarande läge flyttas, enligt vad som beskrivits 
ovan.

• Nya träd planteras för att ersätta de träd som 
försvinner. 

• Det är mycket viktigt att placeringen av 
kontaktledningsstolpar (som ännu inte är avgjord) 
anpassas så att träd inte påverkas negativt. Det 
gäller både lindarna i Strandvägens allé, träden i 
Nobelparken och övriga träd.  

• Kompensationsåtgärder bör övervägas för att 
kompensera för de stora ädellövträd som tas bort i 
närheten av Nationalstadsparken. Nya ädellövträd, 
förslagsvis ek och/eller lind, kan planteras 
exempelvis i kanten av Gärdet, utmed 
Sandhamnsgatan, Tegeluddsvägen eller den 
planerade boulevarden genom Norra 
Djurgårdsstaden. Sådana åtgärder skulle kunna 
stärka de befintliga bristfälliga 
spridningssambanden mellan Södra och Norra 
Djurgården och därmed medföra positiva 
konsekvenser ur naturmiljösynpunkt.

Sammanfattande bedömning - Naturmiljö

2016

Spårvägen kommer till största delen att gå i en befintlig stadsmiljö där 
naturvärdena är små. Med anledning av att värdena är små och att det 
är små ytor natur- eller parkmark som berörs, bedöms konsekvenserna 
för naturmiljövärden, ekosystem och biologisk mångfald sammantaget 
bli små, förutsatt att åtgärder vidtas för att skydda och bevara värdefulla 
träd. Utan åtgärder bedöms konsekvenserna sammantaget bli måttliga 
ur naturmiljösynpunkt.

Till följd av spårdragningen behöver gaturummet utvidgas med som 
mest 10 meter (i Berwaldparken). Negativa konsekvenser uppstår till 
följd av intrånget i Berwaldparken och på grund av att träd i gatumiljö 
behöver fällas eller på annat sätt kan påverkas negativt. Åtgärder bör 
vidtas för att skydda eller flytta träd som bedömts som bevarandevärda. 
Det gäller bland annat lindar i Strandvägens allé, lindar vid korsningen 
Strandvägen/Oxenstiernsgatan, en ek och en lind i Berwaldparken samt 
flyttbara uppvuxna lindar vid fastigheten Tre Vapen 2, norr om 
Valhallavägen. Det är också mycket viktigt att skyddsåtgärder vidtas för 
träd i Nobelparken och på Strandvägen vid kvarteret Gardisten, eftersom 
dessa annars riskerar att påverkas negativt av anläggningsarbeten.

På Ladugårdsgärdet tas gräsmark i anspråk. Konsekvensen av detta 
bedöms bli liten. Plattformen vid Hakberget kan även påverka aspar och 
björkar, som dock inte har några nämnvärda naturvärden och 
konsekvensen bedöms därmed bli liten. 

2030

När det gäller sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen, som ovan.

När det gäller Frihamnen - Ropsten är det troligt att omvandlingen av 
området till Norra Djurgårdsstaden kommer att medföra att området 
tillförs mer grönska än idag, vilket då medför positiva konsekvenser. Den 
trädplanterade boulevard som spårvägen föreslås gå på kan medföra 
positiva konsekvenser. Konsekvenserna i området Frihamnen - Ropsten 
kommer att utredas närmare i samband med kommande järnvägsplan 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
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5.6 Friluftsliv och rekreation

Nuläge

Nationalstadsparken erbjuder de boende i landets 
mest tätbefolkade region unika möjligheter att utöva 
rekreation, motion och friluftsliv. Parken är väl 
frekventerad för vardagsmotion som löpning, 
promenader, cykling och ridning. Goda möjligheter 
finns även för rodd, paddling, segling samt under 
vintern även skidåkning och skridskoåkning. 

Den stora variationen av natur- och landskapstyper 
inom Nationalstadsparken – parker, kolonilotter, 
skogar, betesmarker, stränder och fria vatten – 
erbjuder möjligheter för ett rikt och varierat friluftsliv. 
Parken används också för stora idrottsevenemang 
och det stora antalet sevärdheter gör parken till det 
mest besökta rekreationsområdet i Sverige. Parkens 
attraktionskraft för turister är stort och de ekonomiska 
värdena är betydande. Gärdet används för konserter, 
flyguppvisningar, drakfest, cirkus (den så kallade 
Cirkusplatsen), Stockholm Marathon med flera 
löpartävlingar och idrottsevenemang.

Förekomsten av ett stort sammanhängande 
grönområde i staden, enkelt nåbart med allmänna 
kommunikationer, gör att många kan utöva 
motionsaktiviteter, rekreation och friluftsliv utan att 
behöva ta bilen. Vardagsmotionen, inte minst i form 
av promenader, lyfts alltmer fram som betydelsefull 
för folkhälsan. Ett viktigt incitament för 
vardagsmotionen är att man lätt kan nå 
motionsområdet. 

Figur 5.6.1 Utsnitt ur sociotopkartan. Källa: 
Stockholms stad.
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Nationalstadsparken har en lång kontinuitet av 
idrottsverksamhet som är viktig att förvalta och bygga 
vidare på. Förutsättningar för att dessa värden ska 
bevaras och utvecklas är, enligt länsstyrelsens 
rapport Framtidens Nationalstadspark, följande; 

• Att Nationalstadsparken är ett attraktivt, 
lättillgängligt och tryggt område för motion, idrott 
och friluftsliv.

• Att Nationalstadsparken erbjuder rekreation i en 
miljö karaktäriserad av ett unikt historiskt landskap 
och ett rikt växt- och djurliv – fri från omgivningens 
störningar. 

• Att tillkommande idrottsanläggningar lokaliseras till 
områden som redan utmärks av idrottsverksamhet, 
framför allt avsnittet mellan Valhallavägen och 
Hjorthagen. 

• Att omgivande bebyggelseområden har god 
tillgänglighet till Nationalstadsparkens 
grönområden.

Stockholms stads sociotopkarta (se figur 5.6.1) 
redovisar bland annat friytor med sociala och 
kulturella värden. Enligt sociotopkartan utgörs 
innerstadskvarteren vid Strandvägens och 
Oxenstiernsgatans södra del av tät bebyggelse med 
mindre än en fjärdedel av området värdefulla friytor. 
På själva Strandvägen (allén/kajen) finns friytor med 
sociala och kulturella värden som behöver utvecklas. 

Nobelparken, Ladugårdsgärdet/Gärdets sportfält och 
Berwaldparken är utpekade som värdefulla friytor. I 
Nobelparken och på Ladugårdsgärdet/Gärdets 
sportfält finns en mängd identifierade värden, bland 
annat grön oas, naturlek, bad, bollspel, picknick, ro, 
utsikt. Berwaldparken har värdet grön oas. 

Hakberget och den västra delen av Ladugårdsgärdet 
klassas som en friyta som behöver utvecklas. 

Utmed Lindarängsvägen går ett gångstråk och två 
gångstråk korsar Lindarängsvägen. 

I hamnområdet (Frihamnen och Värtahamnen) utgör 
mindre än en fjärdedel av området värdefulla friytor.

Bedömningsgrunder

Bedömningar av befintliga värden utgår ifrån följande 
planeringsunderlag, där värden och 
planeringsinriktningar beskrivs:

• Framtidens Nationalstadspark. Handlingsprogram 
del I: Vision och förutsättningar. Länsstyrelsen i 
Stockholms län 2006.

• Stockholms stads sociotopkarta (figur 5.6.1).

Konsekvenserna har bedömts utifrån identifierade 
värden och projektets förväntade påverkan på dessa 
värden, enligt vad som beskrevs i kapitel 2.2 Metod. 

Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2016

Kungliga Djurgårdsförvaltningen har planer på att 
tydliggöra entrén till Nationalstadsparken vid 
Hakberget. I övrigt medför nollalternativet 2016 ingen 
nämnvärd förändring av områdets rekreations- och 
friluftslivsvärden, jämfört med idag. 

Miljökonsekvenser – Nollalternativet fram till 
2030

I nollalternativet förutsätts bussar försörja den nya 
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden med kollektivtrafik. 
När busstrafiken byggs ökar tillgängligheten till denna 
del av Nationalstadsparken. Detta stärker parkens 
rekreationsvärden. 

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016

Spårvägen skapar en god tillgänglighet till denna del 
av Nationalstadsparken. Spårtrafik uppfattas generellt 
som tydligare och mer attraktiv än busstrafik. Att det 
blir lätt att nå parken med kollektiva färdmedel är 
positivt ur många aspekter, bl a för att det stärker 
parkens rekreationsvärden och skapar goda 
förutsättningar för spontanidrott och vardagsmotion, 
som har positiva effekter på folkhälsan. En attraktiv 
kollektivtrafik med hög kapacitet är också gynnsamt 
för att underlätta för de evenemang som hålls på 
Gärdet. 

Om fler människor besöker området ökar känslan för 
och kunskapen om området, vilket på sikt kan bidra 
till att bevara och stärka Nationalstadsparkens natur- 
och kulturmiljövärden. 

Lindarängsvägens barriäreffekt ökar något till följd av 
spåren, vilket är negativt för Ladugårdsgärdets/
sportfältets rekreations- och friluftsvärden. 
Möjligheten att på ett trafiksäkert sätt korsa 
Lindarängsvägen kommer dock att kvarstå som idag. 

Intrånget i Nobelparken är så litet att det inte bedöms 
påverka Nobelparkens rekreationsvärden. 

Intrånget i Berwaldparken uppgår till som mest 10 
meter. Parken har få kvaliteter enligt sociotopkartan 
och bedöms därmed ha ett begränsat 
rekreationsvärde. Den del av parken som berörs har 
litet rekreationsvärde. Konsekvensen för parkens 
rekreationsvärde bedöms bli liten.

Spårvägens sträckning genom Frihamnen och 
Värtahamnen till Ropsten bedöms inte påverka några 
rekreationsvärden.
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Miljökonsekvenser – Spårväg City fram till 
2030

Den framtida spårsträckningen genom Frihamnen 
bedöms inte påverka några rekreationsvärden. 
Tillgängligheten till området förbättras ytterligare då 
hela spårvägen är tagen i drift. Spårvägen gör att 
boende i framtida Norra Djurgårdsstaden på ett enkelt 
sätt kan ta sig till denna del av Nationalstadsparken, 
vilket är positivt.

Åtgärder och anpassning

• Fortsatt planering bör säkerställa att hållplatsen 
vid Hakberget integreras med den planerade nya 
entrén till Nationalstadsparken, för att öka 
tillgängligheten till parken på bästa sätt.

5.7 Luftkvalitet och klimat

Nuläge 

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i delar av Stockholms innerstad är 
bristfällig och den främsta orsaken är vägtrafiken. 
Hälsokonsekvenser kan uppstå både vid höga halter 
enstaka timmar eller dygn och till följd av 
långtidsexponering för höga årsmedelvärden. Vid 
höga korttidshalter drabbas särskilt människor med 
astma och lung sjukdom, medan alla kan drabbas av 
sjukdomsutveckling vid höga halter över lång tid. 
Vissa luftföroreningar påverkar även ekosystem och 
kulturvärden negativt.

I Stockholms innerstad är det framförallt kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10 och PM 2,5) som skapar 
bekymmer och överskridanden av 
miljökvalitetsnormer (MKN) (se vidare nedan). 
Luftkvaliteten i innerstaden påverkas bland annat av 
trafikflöden, val av drivmedel samt gaturummens 
dimensioner, som styr hur avgaserna ventileras bort. 
När det gäller partikelhalter påverkar också 
användandet av dubbdäck och uppvirvlande partiklar. 

Höga partikelhalter i luft orsakat av slitage på räls från 
spårtrafik är ett problem i tunnelbanan, där 
ventilationen är begränsad. För spårvagnar utomhus 
bedöms bidraget till partiklar i luft som försumbart. 

Luftkvaliteten i Stockholm kartläggs sen flera år 
tillbaka av Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund. Halter utmed den berörda sträckan 
framgår av figur 5.7.1 och 5.7.2. Av figurerna framgår 
att det i dagsläget inte förekommer några 
överskridanden av MKN utmed sträckan från 
Djurgårdsbron till Frihamnen. Detta beror på att 
gaturummen är väl ventilerade; i vissa fall med 
bebyggelse enbart på ena sidan gatan.

Klimat

Den pågående klimat förändringen med ökad 
medeltemperatur, ökad nederbörd med mera, beror 
på mänskliga utsläpp av så kallade växthusgaser, 
bland annat koldioxid och metan. I Sverige är det 
transportsektorn som står för de största utsläppen av 
koldioxid. Biltrafiken står för hälften av de totala 
koldioxidutsläppen i Stockholms län. 

Bedömningsgrunder

Luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer infördes i miljöbalken 1999 och 
innebär begränsningar för bland annat halter av vissa 
ämnen i luft. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns 
i form av bindande nationella föreskrifter som ska 
spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som 
människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt 
underlag – ”skall-normer”. Det finns också 
miljökvalitetsnormer för vissa ämnen där föreskrifter 
är uttryckta som ska eftersträvas – ”bör-normer”. För 
de luftföroreningar som bedömts vara relevanta för 
den planerade sträckningen, NO2 och PM10, finns 
bindande skallnormer.

Klimat

Halten av växthusgaser i atmosfären behöver 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Detta 
innebär att utsläppen av växthusgaser måste minska  
drastiskt. 

Sveriges riksdag har beslutat att utsläppen av 
växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger 
utanför systemet för handel med utsläppsrätter, 
minska med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. 
Riksdagen har också antagit visionen att Sverige år 
2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. 

Sammanfattande bedömning - Rekreation 
och friluftsliv

Spårvägen kommer sammantaget att leda till att 
rekreations- och friluftslivsvärden förstärks jämfört 
med nuläget och (marginellt) jämfört med 
nollalternativet. Anledningen är att området 
tillgängliggörs med en attraktiv kollektivtrafik. 
Detta bedöms medföra en liten positiv 
konsekvens. 
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Miljökonsekvenser – nollalternativet 2016 och 
fram till 2030

I nollalternativet förväntas bil- och kollektivtrafiken i 
det berörda området öka i takt med utbyggnaden av 
Norra Djurgårdsstaden. Från idag till år 2030 väntas 
trafiken öka med omkring 25 - 30 % längs den 
planerade spårvägssträckan. Hur mycket biltrafiken 
ökar påverkas i stor utsträckning även av exempelvis 
vilka parkeringsmöjligheter som kommer att finnas i 
Norra Djurgårdsstaden. 

Biltrafiken beräknas öka något mer i nollalternativet 
än i spårvägsalternativet. Skälen är att spårvägen på 
vissa ställen försämrar framkomligheten för biltrafiken 
(se kap. 4.8) och att spårburen kollektivtrafik generellt 
uppfattas som mer attraktiv än buss. Människor 
väntas därmed i något högre utsträckning välja att 
resa kollektivt med en utbyggd spårväg än med 
nollalternativets busstrafik. 

Kollektivtrafikförsörjning med bussar, leder i 
jämförelse med spårvägen till mer utsläpp av 
växthusgaser och luftföroreningar, trots den 
pågående utvecklingen mot nya drivmedel och bättre 
rening. Biogasbussar genererar inte 
klimatpåverkande utsläpp vid drift, men däremot kan 
små mängder metan frigöras vid tillverkningen. 
Biogasbussar genererar också utsläpp av 
kvävedioxid, även om dessa utsläpp är avsevärt 
mindre än för dieselbussar.

Förväntade trafikvolymer och trafikvägar till följd av 
utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden förutsätts 
hanteras inom ramen för Stockholms stads planering 
och planläggning av området. Risk för överskridande 
av miljökvalitetsnormen för NO2 finns generellt om 
trafiken i trånga gaturum uppgår till cirka 10 000 ÅMD 
(årsmedeldygnstrafik, dvs antal fordon i medel under 
ett dygn). 

Figur 5.7.1 Kartan visar var 
miljökvalitetsnorm för 
kvävedioxid överträds år 2006. 
En norm anses vara överträdd 
om minst ett av normvärdena 
överskrids. För kvävedioxid är 
normen för dygn svårast att 
klara. Medelvärdet under det 
åttonde värsta dygnet får inte 
vara högre än 60 μg/m3 
(mikrogram per kubikmeter luft). 
Uppmätta halter har markerats 
med siffervärden. Källa: 
Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund.
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Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016 och 
fram till 2030

Bil- och kollektivtrafiken i det berörda området 
förväntas öka i takt med utbyggnaden av Norra 
Djurgårdsstaden, enligt vad som redovisats ovan. 
Sannolikt ökar biltrafiken mindre med en utbyggd 
spårväg än utan spårväg, eftersom spårväg generellt 
uppfattas som en mer attraktiv kollektivtrafik än buss 
och människor då i större utsträckning kan förväntas 
välja att resa kollektivt. 

Om spårvägen byggs kommer den att stå för en stor 
del av områdets kollektivtrafikförsörjning och 
busstrafiken blir då avsevärt mindre än i 
nollalternativet.

Spårvägen drivs med elkraft. Enligt SL:s miljöpolicy 
(AB Storstockholms Lokaltrafik 2011c) används 
enbart el från förnyelsebara energikällor som vind och 
vatten, vilket gör att spårvägstrafiken nästan är helt 
utsläppsfri. SL:s elleveransavtal uppfyller dessutom 
samtliga kriterier för Bra Miljöval. I avtalet ingår el till 
tågdrift för samtliga banor utom pendeltågen samt el 
till stationer, hållplatser, depåer och övriga lokaler. En 
resa med tunnelbana (vilket i stort kan jämföras med 
Spårväg City) orsakar nästan 30 000 gånger mindre 
koldioxidutsläpp än motsvarande resa med bil. 
Spårvägen leder därmed till totalt sett till mindre 
utsläpp av såväl klimatpåverkande gaser som 
luftföroreningar, jämfört med nollalternativet.

Spårvägen kan leda till att biltrafiken till och från Norra 
Djurgårdsstaden tar andra vägar än i noll alternativet. 
Även avstängningen av biltrafikens möjlighet att 
passera korsningen vid Djurgårdsbron mellan 
Djurgården och Narvavägen påverkar trafik flödena på 
denna del av Östermalm. På vilket sätt spårvägen kan 
påverka de framtida vägvalen är dock inte känt och 
konsekvenserna kan därmed inte bedömas. Klart är 
dock att spårvägen totalt sett ger upphov till mindre 
utsläpp till luft än nollalternativets busstrafik.

Figur 5.7.2 Kartan visar 
beräknad PM10-halt för 36:e 
värsta dygnet 2005. 
Medelvärdet under det 36:e 
värsta dygnet får inte vara 
högre än 50 μg/m3. Uppmätta 
PM10-halter för 2005 har 
markerats med siffervärden. 
Källa: Stockholms och Uppsala 
läns luftvårdsförbund. 
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5.8 Risk och säkerhet

Med risk avses en sammanvägning av sannolikhet för 
att en negativ händelse ska inträffa och dess 
konsekvens. Risker avser plötsliga och oförutsedda 
händelser som när de inträffar medför en negativ 
konsekvens för människor och/eller miljö. Med 
säkerhet avses här de säkerhetsåtgärder som vidtas 
för att reducera risken. Åtgärderna kan vara 
olycksförebyggande, skadebegränsande eller en 
kombination av dessa. Vilka olycksrisker som bör 
behandlas i en MKB illustreras i figur 5.8.1. 

Sammanfattande bedömning - Luftkvalitet 
och klimat

Spårväg City 2016 och 2030

En utbyggnad av spårtrafiken är ett viktigt led i 
länets miljöarbete och bidrar till att minska 
användningen av personbilar samt till en hållbar 
utveckling och begränsad klimatpåverkan. 
Spårvägen är i princip utsläppsfri och genererar 
alltså varken utsläpp av klimatpåverkande gaser 
eller luftföroreningar. Därmed väntas utsläppen av 
koldioxid och luftföroreningar bli mindre med 
spårvägen än utan densamma, vilket är positivt 
för miljön. 

Kumulativa effekter

Till följd av Stockholms tillväxt och utbyggnaden 
av Norra Djurgårdsstaden, väntas de 
sammantagna utsläppen av luftföroreningar och 
klimatpåverkande koldioxid i området öka både i 
nollalternativet och med Spårväg City. Vilka 
effekter trafikökningen får för möjligheter att klara 
miljökvalitetsnormerna för luft förutsätts klarläggas 
i Stockholms stads fortsatta planering. 
Sammantaget väntas biltrafiken bli något mindre 
med spårvägen än utan densamma.

Figur 5.8.1 Exempel på olika olycksrisker som bör behandlas i MKB. Efter Räddningsverket, 2001.  



Figur 5.8.2. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson et al, 1997).

113MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen       5.8 Risk och säkerhet

Bedömningsgrunder

I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om 
vilka riskvärderingskriterier som ska användas. 

Värdering av risker har sin grund i hur riskerna 
upplevs. Som allmänna utgångspunkter för värdering 
av risk är följande fyra principer vägledande 
(Räddningsverket 1997): 

• Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska 
och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller 
eliminera en risk skall detta göras.

• Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala 
risknivå bör stå i proportion till den nytta i form av 
exempelvis produkter och tjänster verksamheten 
medför. 

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till 
den nytta verksamheten medför, vara skäligt 
fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer: Om risker 
realiseras bör detta hellre ske i form av händelser 
som kan hanteras av befintliga resurser än i form 
av katastrofer. 

Riskerna kan grovt indelas i tolerabla (låg risk), 
tolerabla med restriktioner (medelhög) eller 
oacceptabla (hög risk). Figur 5.8.2 beskriver principen 
för riskvärdering. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram riktlinjer 
då det gäller bebyggelse intill järnvägar och vägar där 
det transporteras farligt gods samt bensinstationer. 
Riktlinjerna är inte till för att användas vid planering 
av spårväg, men kan ge en indikation över vilka risker 
som behöver utredas närmare. Vid järnvägar och 
vägar där det transporteras farligt gods bör 25 meter 
närmast vägen/järnvägen lämnas bebyggelsefritt. Tät 
kontorsbebyggelse bör undvikas 40 meter från 
vägkant och 25 meter från spårkant (Länsstyrelsen i 
Stockholms län 2000). 

Det Norske Veritas, DNV, har på uppdrag av 
Räddningsverket (1997) tagit fram 
riskvärderingskriterier. Dessa publicerades även i en 
rapport av Länsstyrelsen i Stockholms län 2003. De 
kriterier som DNV har föreslagit för individrisk samt 
samhällsrisk i Sverige visas i figur 5.8.3 samt 5.8.4. 

ALARP står för as low as reasonable practicable och 
motsvarar det område då risker kan tolereras om alla 
rimliga åtgärder är vidtagna. I analysen utförs ingen 
beräkning av individ- eller samhällsrisk men de 
används som en referens för att göra en kvalitativ 
bedömning av risknivåerna. 

Följande bedömningsskala har använts för att värdera 
de identifierade riskerna i Spårväg City:

• Hög risk uppstår när spårvägen eller 
nollalternativet medför risknivåer för människa, 
miljö och anläggningar som inte kan accepteras. I 
dessa fall ska åtgärder vidtas som reducerar 
risken.  Motsvarar området som är oacceptabelt 
enligt DNV:s kriterier.

• Medelhög risk uppstår när spårvägen eller 
nollalternativet medför risker där behov av 
åtgärder ska utredas vidare. Åtgärder bör vidtas 
om dessa anses vara i proportion med 
åtgärdernas riskreducerande effekt. Motsvarar 
ALARP-området.

• Låg risk uppstår när spårvägen eller 
nollalternativet innebär risknivåer som kan 
tolereras och inga åtgärder krävs. Motsvarar 
området som bedöms som tolerabelt enligt DNV:s 
kriterier.

Figur 5.8.3. För individrisk föreslås följande kriterier: Övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras: 0,0001/år (1,00E-05 i figuren). Övre gräns för område där risker kan anses 
som små: 0,000001/år (1,00E-07 i figuren)

Figur 5.8.4 Av DNV föreslagna samhällsriskkriterier för Sverige. För samhällsrisk föreslås följande kriterier: 
Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som tolerabla: F=0,001 (1,00E-04 i figuren) per år 
för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. Övre gräns där risker anses vara tolerabla: F=0,00001 (1,00E-06 i 
figuren) per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.
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Nuläge

I nuläget används huvudsakligen buss eller 
tunnelbana för att nå målpunkter inom området. Inom 
Frihamnen, Värtahamnen och Energihamnen 
transporteras farligt gods på väg och på järnvägen 
(godsspåren) (se figur 5.8.5). Merparten av det farliga 
godset som hanteras är brandfarlig vätska. 

I Frihamnen och Energihamnen finns även olika 
verksamheter som förvarar och hanterar brandfarlig 
vara. En olycka inom dessa verksamheter eller med 
transporter av farligt gods kan få påverkan på 
omgivningen.

Identifiering och analys av risker

En inventering av närområdet kring planerad 
spårdragning har utförts för att identifiera möjliga 
objekt i omgivningen som spårvägen skulle kunna 
påverka och även de faror som skulle kunna påverka 
spårvägen. Spårvagnar kan påverka utanför det 
direkta spårområdet vid urspårningar och till följd av 
kontaktledningars placering, som kan försvåra ett 
räddningsarbete vid eventuella olyckor. 

I omgivningen har följande skadehändelser 
identifierats som kan påverka spårvägen: olyckor vid 
transport av farligt gods på väg och järnväg eller inom 
verksamhet som lagrar och hanterar brandfarlig vara. 
En utförligare beskrivning av riskerna finns i 
riskbedömningen till järnvägsplanen (Tyréns , 2011). 
Riskbedömningen omfattar Spårväg City 2016 och 
2030.

Miljökonsekvenser – Nollalternativet 2016

Olycksriskerna är i stort samma som i nuläget. 
Eventuellt ökar sannolikheten för olyckor något i och 
med ökad trafikering inom området. 

Figur 5.8.5 Verksamheter och 
transportleder för farligt gods inom 
Loudden, Frihamnen, Värtahamnen 
och Energihamnen. De primära 
transportlederna bildar ett 
huvudvägnät för genomfartstrafik. 
Dessa bör användas så långt som 
möjligt för farliga godstransporter. De 
sekundära transportlederna är 
avsedda för lokala transporter till och 
från det primära vägnätet. Det 
sekundära nätet ska ej nyttjas som 
genomfartsleder för farligt godstrafik.
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Miljökonsekvenser – Nollalternativet fram till 
2030

Värtahamnen, Frihamnen och Loudden kommer att 
ha byggts ut med bostäder. Louddens oljehamn och 
containerterminal har flyttat, vilket innebär en minskad 
olycksrisk avseende transporter med farligt gods i 
Frihamnen. 

Busstrafiken förväntas ha ökat ytterligare jämfört med 
2016. Eventuellt ökar sannolikheten för olyckor något 
i och med ökad trafikering inom området. 

Miljökonsekvenser – Spårväg City 2016

På Strandvägen och Oxenstiernsgatan kan placering 
av spårvägens kontaktledningar och stolpar påverka 
räddningstjänstens möjlighet att utrymma bebyggelse 
vid en brand. Boverkets byggregler (2012) reglerar att 
utrymningsvägar ska finnas för bostäder (BFS 2011:6, 
BBR 18, 5:311). Utrymningsvägar kan vara fönster 
och då har hänsyn tagits till räddningstjänstens 
möjlighet att använda sin utrustning vid utrymning 
(BFS 2011:6, BBR 18, 5:312). Eftersom detta är en 
förutsättning för många av bostäderna utmed 
sträckan innebär det att en begränsning av 
räddningstjänstens möjlighet till utrymning via fönster 
inte är acceptabel, oavsett vad sannolikheten för 
brand är. Om åtgärder inte vidtas bedöms denna risk 
därför som hög. En dialog pågår mellan SL och 
Storstockholms brandförsvar för att säkerställa en bra 
lösning. Förutsatt att problemet hanteras innan 
spårvägen är tagen i drift bedöms risken som låg. Se 
vidare Åtgärder nedan.

Till följd av spårvägens dragning på Lindarängsvägen 
kommer det att behövas en tillfällig omledning av 
trafiken bortom kvarteret Stettin. Detta innebär att 
även farligt-godstrafiken från Loudden kommer att 
ledas om. Eftersom gatuutformningen vid Haifa inte är 
fastställd så beskrivs här ett förslag på ny sträckning 
för Lindarängsvägen. Lindarängsvägen föreslås 

flyttas närmare befintlig kontorsbyggnad (Haifa) i 
korsningen Lindarängsvägen/Tegeluddsvägen. Se 
figur 5.8.6.

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer för 
riskhänsyn anges ett skyddsavstånd till kontor på 40 
meter från en rekommenderad transportled för farligt 
gods. Avsteg från rekommendationerna kan göras 
men en riskbedömning behöver utreda om det är 
möjligt.  Enligt riskbedömningen bedöms risken som 
medelhög och riskreducerande åtgärder ska utredas 
vidare och vidtas om kostnaderna är i proportion med 
den riskreducerande effekten av åtgärderna. Åtgärder 
beskrivs nedan. 

Övriga identifierade risker har bedömts vara låga.

Miljökonsekvenser – Spårväg City fram till 
2030

Risken på grund av förhindrande av nödutrymning 
från bebyggelse kvarstår år 2030 om åtgärder inte 
vidtas. 

Två ytterligare risker har identifierats för år 2030. 
Eftersom stora förändringar kommer att ske i området 
och spårvägsdragningen ännu inte är beslutad, 
behöver dessa utredas vidare;

• Flera gällande detaljplaner i hamnområdet 
möjliggör bebyggelse som spårvägen skulle kunna 
påverka vid en urspårning, men eftersom nya 
planer kommer att upprättas för större delen av 
området kan konfliktpunkter identifieras tidigt och 
elimineras eller reduceras redan i planeringen.

• Risker avseende närhet till verksamheter som 
hanterar brandfarlig vara eller transporterleder där 
farligt gods transporteras i Frihamnen, 
Värtahamnen och Energihamnen behöver utredas 
vidare. Eftersom exakt spårdragning inte är 
fastställd finns det goda möjligheter att planera 
sträckningen och utformningen av spårvägen så 
att riskerna kan elimineras eller reduceras. 

Figur 5.8.6 Föreslagen ny placering av Lindarängsvägen vid 
kontorsfastigheten Haifa, öster om korsningen med 
Tegeluddsvägen.
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Åtgärder

• För att hantera risken att utrymning försvåras till 
följd av kontaktledningarna på Strandvägen och 
Oxenstiernsgatan krävs att vissa åtgärder vidtas: 
till exempel placering av kontaktledningar eller att 
installera färdiga jordningspunkter som 
Storstockholms brandförsvar kan använda sig av 
för att isolera och säkra upp området så att 
stegutrymning kan utföras. En uppställd hävare är 
cirka 6 meter bred. Ur arbetsmiljösynpunkt krävs 
det ett 2 meters säkerhetsavstånd till strömförande 
ledning, vilket medför att ett avstånd på 
åtminstone 8 meter behövs mellan ledning och 
husfasad för att stegbilen ska få plats vid en 
insats. Beroende på hur området ser ut och 
möjlighet till åtkomst kan avståndet som krävs 
variera. Stegbilen är cirka 12 meter lång vilket 
innebär att det även behöver finnas tillräckligt 
utrymme mellan kontaktledningsstolpar och 
eventuellt andra hinder för att möjliggöra åtkomst 
(Storstockholms brandförsvar 2012). 

• Lämpliga åtgärder med anledning av omledningen 
av trafik inklusive farligt godstrafik på 
Lindarängsvägen (förbi byggnaden Haifa) behöver 
utredas vidare. En möjlig åtgärd är att lösa in 
byggnaden. En annan möjlighet är att införa ett 
påkörningsskydd i kombination med 
fasadåtgärder. Befintliga fönster kan bytas ut mot 
brandklassade, vilket innebär att de inte får vara 
öppningsbara. Konstruktionen på befintlig fasad 
och tak behöver även utredas och åtgärder 
eventuellt vidtas om de är brännbara och kan 
bidra till brandspridning. De alternativa åtgärderna 
innebär stora kostnader. Då transporterna från 
Loudden på sikt förväntas försvinna och 

Frihamnen byggas ut med bostäder förväntas 
även risken försvinna, men tidsperspektivet för 
detta är osäkert. En dialog bör därför föras med 
SL, länsstyrelsen och Stockholm stad för att 
undersöka och bedöma vilken eller vilka åtgärder 
som är rimliga att genomföra. 

• I hamnområdet (Frihamnen – Ropsten) behöver 
riskerna analyseras närmare i samband med 
kommande järnvägsplaner, enligt vad som 
beskrevs ovan. I samband med det kommer 
lämpliga åtgärder att föreslås.

Sammanfattande bedömning - Risk och 
säkerhet

2016

Åtgärder krävs för att kontaktledningarna inte ska 
försvåra möjligheten att stegutrymma vid en 
brand i bebyggelse längs med Strandvägen och 
Oxenstiernsgatan. Om åtgärder inte vidtas 
bedöms denna risk som hög. 

Risken med omledningen av farligt gods bedöms 
som medelhög. Risken finns redan i nuläget och 
kvarstår i nollalternativet. Lämpliga och rimliga 
åtgärder  behöver utredas vidare i en dialog med 
Stockholm Stad och länsstyrelsen.  

2030

Risken rörande utrymning av bebyggelse kvarstår 
om åtgärder inte vidtas. 

I hamnområdet behöver riskerna analyseras 
närmare innan en bedömning kan göras. Det 
finns goda möjligheter att planera området så att 
risknivån blir tolerabel.
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5.9 Byggskedet

Byggskedets påverkan är begränsad i tiden, men kan 
periodvis innebära väsentliga störningar för 
omgivningen i form av till exempel buller, vibrationer 
och trafikomläggningar. Förebyggande och 
återställande åtgärder samt kontroll under byggtiden 
är därför av stor vikt. Utifrån miljösynpunkt är det 
viktigt att arbetena utförs så att ingrepp i natur- och 
kulturmiljö undviks i möjligaste mån. Det är också 
viktigt att markarbeten samt hantering av material och 
maskinunderhåll kan ske utan att mark eller vatten 
förorenas.   

Byggmetoder och genomförande

Bygget av Spårväg City mellan Djurgårdsbron – 
Frihamnen/Lindarängsvägen förväntas pågå cirka tre 
år, varav ett år krävs för förberedande arbeten i form 
av ledningsomläggningar. Det sistnämnda innebär att 
ledningar som idag ligger där spårvägen ska gå 
flyttas eller på annat sätt förbereds för att spårvägen 
ska dras fram. 

För att klara att bygga spårvägen på två år, exklusive 
ledningsomläggningar, krävs att arbeten sker på flera 
ställen samtidigt längs sträckan. SL planerar för att 
dela sträckan i tre avsnitt - Strandvägen, 
Oxenstiernsgatan samt Lindarängsvägen – där 
arbeten till stor del kommer att ske samtidigt. 

Under byggtiden kommer SL tillfälligt behöva ta mark 
i anspråk. Generellt kan hela gaturummet, ända mot 
fasad, att beröras av bygget. Det breda 
arbetsområdet beror av att gatan ”möbleras om” när 
spårvägen ska dras fram, vilket ofta innebär 
omläggning av till exempel trottoar och kantstenar. Se 
figur 5.9.1 och 5.9.2 för exempel på hur bygget kan 
komma att se ut. Hela gaturummet kommer dock inte 
att användas eller utnyttjas samtidigt. Arbetet kommer 
att planeras med hänsyn till tillgänglighet till 

Figur 5.9.1 Bygget av Spårväg City på Hamngatan, våren 2010.
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omgivande fastigheter – entréer ska alltid vara 
tillgängliga – och framkomlighet för berörda trafikslag. 
Vid Nobelparken och Gärdet har arbetsområdet för 
spårvägen smalats av till cirka två respektive fem 
meter vid sidan om spårvägen för att minska intrång i 
grönyta. I Nationalstadsparken nyttjas en befintlig 
parkering samt en grusad yta till etableringsyta, vilket 
tillsammans med krav på återställelse är i enlighet 
med miljöbalkens 4 kapitel 7 §.

Frånsett själva arbetsytan för spårvägen behövs 
områden för etablering (uppställning av bodar) samt 
ytor för upplag (förvaring av material). Längs 
spårvägssträckan finns mycket begränsat med 
utrymmen för upplag. SL kommer därför att tillämpa 
ett arbetssätt som innebär att material som behövs till 
spårbygget i så hög grad som möjligt transporteras till 
platsen precis innan det ska användas. Arbetssättet 
minskar behovet av upplagsytor och målsättningen är 
också att minska antalet transporter.

SL samarbetar med Stockholms stad för att 
bestämma vilka ytor som ska användas till etablering 
och upplag och vilka trafikomläggningar som det 
genererar. Inför bygget kommer markutnyttjandet med 
trafikomläggningar att vara reglerat i avtal mellan SL 
och staden. Längs sträckan Strandvägen till 
Frihamnen kommer det att behövas ett par mindre 
områden för etablering och upplag. SL önskar också 
utnyttja ett område i Frihamnen för uppställning av 
maskiner. I figur 5.9.3 och 5.9.4 syns planeringsläget i 
mars 2012 för markanspråken under byggskedet. 
Förändringar i dessa markanspråk kan komma att 
ske. 

Exempel på arbeten

Byggande av spårvägen kommer att innebära en rad 
arbetsmoment som är mer eller mindre störande för 
omgivningen. Vägbeläggningen kommer att tas bort 
och massor grävas bort för ledningsomläggning, 
grundläggning av spår och kontaktledningsfundament. 

Längs Oxenstiernsgatan, mellan Berwaldhallen och 
Sveriges Radio, kommer det att krävas bergsschakt. 
Det finns olika metoder för bergsschakt där berget 
sprängs, borras eller sågas bort och det är i dagsläget 
inte bestämt vilken metod som kommer att användas. 
Sprängning föregås av att hål borras i berget för att 
föra ner sprängmedel. Andra påtagliga arbetsmoment 
är återfyllnad av massor, packning av massor och 
asfaltering när ledningsomläggning är utförd samt vid 

återuppbyggnad och uppbyggnad av spåret. På vissa 
platser kommer träd att beskäras, flyttas bort eller 
sågas ner. Nya träd kommer att planteras på vissa 
platser och på andra platser kommer befintliga träd 
att återplaneteras. Spårvägsbygget kommer också att 
kräva transporter av massor, material och maskiner.

Figur 5.9.2 Bygget av Spårväg City på Hamngatan, våren 2010.
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Miljökonsekvenser och åtgärder 

I detta kapitel beskrivs de aspekter som påverkas 
under byggskedet. Åtgärdsförslag och bedömningar 
beskrivs utifrån befintlig information. Inför byggskedet 
kommer planerad byggverksamhet och åtgärder att 
kunna beskrivas mer detaljerat.

Systematiskt miljöarbete

SL är miljöcertifierade enligt ISO14001 och arbetar 
systematiskt med miljöfrågor. Ambitionsnivån framgår 
av bland annat SL:s miljöpolicy (AB Storstockholms 
Lokaltrafik 2011c) som bygger på SL:s miljöpolitiska 
handlingsprogram. SL är även anslutet till FN-
initiativet Global Compact som innefattar tio principer 

Trafikomläggningar

När spårvägen byggs kommer delar av berörda gator 
att tas i anspråk. Det betyder att trafiken delvis 
kommer att behöva ledas om alternativt stängas av 
under byggtiden. Ett samarbete är, som tidigare har 
nämnts, inlett mellan SL och Stockholms stad rörande 
markutnyttjande och trafikomläggningar. I dagsläget 
finns dock inte tillräcklig information om 
trafikomläggningar som gör det möjligt att bedöma 
dess miljökonsekvenser. Trafikomläggningar bedöms 
dock som en av de aktiviteter som ger den största 
miljöpåverkan under byggtiden. Trafikomläggningarna 
kan ge förhöjda bullernivåer och utsläpp till luft på 
gator som i vanliga fall är ”lugna” gator. Dessutom 
påverkas framkomlighet och tillgänglighet. Vid 
omledning av farligt gods förändras riskförhållandena.

kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, 
miljö och korruption. 

Vid upphandling av entreprenörer kommer SL att 
ställa miljökrav för att miljösäkra bygget. Miljökraven 
hämtas ur miljökonsekvensbeskrivningen och andra 
plandokument samt riktlinjer såsom Stockholms stads 
Miljökrav vid byggverksamhet – en vägledning, 
(Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret i 
Göteborg, Malmö och Stockholm 2007). 
Entreprenörerna ska i en egen miljöplan beskriva hur 
miljökraven ska klaras. Miljöplanen ska godkännas av 
SL innan arbetena startar. (AB Storstockholms 
Lokaltrafik 2011c) 

Figur 5.9.4 I Nationalstadsparken planeras etablerings- och upplagsytor på redan ianspråktagen mark.Figur 5.9.3 I Nationalstadsparken planeras etablerings- och upplagsytor på redan ianspråktagen mark.
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Mark och vatten

Hushållning med naturresurser är en viktig 
miljöaspekt som bland annat hanteras genom en 
effektiv masshantering och genom återvinning av 
material. Massbalans innebär att så långt som möjligt 
återanvända befintliga jord-, grus-, asfalts- och 
bergmassor inom ett byggprojekt. Skälen till att 
massbalans eftersträvas är att hushålla med naturens 
resurser och undvika långa transporter. 

Utbyggnaden av Spårväg City omfattar både 
anläggande av en ny spårsträckning och rivning av 
installationer längs sträckan. Bygget innebär att 
schaktmassor behöver transporteras till och från 
området samt att rivning och bortforsling av befintliga 
installationer behöver göras. Hantering av massor, till 
exempel hur de ska hanteras och om de kan 
återanvändas och isåfall var, bedöms utifrån tekniska 
och miljömässiga egenskaper. Naturvårdsverket har 
generella riktvärden gällande föroreningshalter i mark 
som ska användas för olika ändamål. Man talar om 
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM). Användning av mark för 
trafikändamål klassas som mindre känslig 
markanvändning, vilket innebär lägre krav på 
markens renhet jämfört med användning av mark för 
till exempel bostäder.(Naturvårdsverket, 2009)

I Stockholms innerstad har utfyllnad generellt skett 
under lång tid, med massor vars föroreningsinnehåll 
inte är känt. Man kan därför inte förutsätta att massor 
som grävs upp är rena. Industriverksamhet vid vissa 
platser kan också ha medfört punktutsläpp. Längs 
sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen/
Lindarängsvägen har ingen inventering gjorts av 
historiska verksamheter som kan ha medfört 
föroreningar. Eftersom utschaktning enbart ska ske 
ytligt i vägmark och delar av massorna sannolikt har 
bytts ut genom årens lopp vid ledningsdragningar och 
liknande, har det bedömts att en sådan inventering 
inte skulle ge en korrekt bild av 

föroreningssituationen. Lätt identifierbara objekt som 
kan ha medfört föroreningar är Sjömacken vid 
Djurgårdsbron, där bränslen hanteras, och 
kajområdet, som kan innehålla föroreningar från 
godshantering samt från kemikalier som använts för 
underhåll av båtar och konstruktioner. 

Filmverksamheten vid hörnet Lindarängsvägen/
Tegeluddsvägen kan ha orsakat föroreningar av silver 
och cyanid. Även verksamheter som har hanterat 
impregneringsmedel innehållande koppar, krom och 
arsenik eller kreosot (PAH) samt bekämpningsmedel 
har förekommit längs sträckan. 

Längs sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen/
Lindarängsvägen har provtagning av jord och asfalt 
gjorts i tjugotvå referenspunkter, i syfte att få ett 
underlag för rätt hantering av massor som ska 
schaktas ut av grundläggningstekniska skäl. 
Föroreningshalten ligger generellt under riktvärdet för 
mindre känslig markanvändning (MKM), enligt 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 
mark (2009). Asfaltproverna visar på låga halter av 
PAH, vilket innebär att de kan hanteras som 
bitumenasfalt.

Marken längs spårsträckan är inte detaljundersökt, 
utan endast översiktligt kartlagd, enligt vad som 
beskrivits ovan. Okända föroreningar kan påträffas, 
vilket kan påverka beslut om hantering av massor. 

Vid bortschaktningen kan masstransporterna medföra 
buller och damning samt utsläpp av växthusgaser. 
Detta bedöms medföra en liten negativ 
miljökonsekvens under byggskedet.  Återanvändning 
av massor där det är möjligt bedöms vara positivt 
med avseende på hushållning med naturresurser 
samt klimatpåverkan. 

Massor bör utifrån detta hanteras enligt följande: 

• Massor med föroreningshalter mellan KM och 
MKM ska återanvändas så långt möjligt då det 
medför hushållning med naturresurser och 
minskar efterfrågan på utvinning på andra platser 
samt minskar transporter. All återanvändning av 
massor med halter överstigande KM skall göras i 
samråd med miljöförvaltningen.

• Massor förädlas om möjligt (siktas, harpas, 
sorteras eller liknande förädlingsåtgärd) för att 
kunna användas inom projektet. Förädling direkt 
på plats eller i närområdet minimerar transporter 
och möjliggör återanvändning vilket är positivt ur 
miljösynpunkt. Med tanke på att spårvägen byggs i 
innerstaden med mycket begränsade ytor för 
masshantering och upplag kan det vara svårt att 
återanvända utgrävda massor inom projektet. 
Möjligheter att använda materialet i andra projekt 
ska därför utredas.

• Om avsättning för materialet inte finns under 
aktuell period transporteras det till en 
mottagningsanläggning som kan mellanlagra, 
alternativs förädla materialet för att möjliggöra att 
det senare kan användas som en ny produkt. 

• I sista hand skall material slutligt deponeras.

• Under byggskedet kan mark och vatten förorenas 
om inte kemikalier hanteras på rätt sätt. 
Föroreningar kan spridas vid schaktningsarbeten, 
från maskiner och bränsledepåer med mera. 
Förutsatt att föreslagna åtgärder utförs (se nedan) 
bedöms sannolikheten för negativa konsekvenser 
för mark och vatten under byggskedet som liten. 
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Verksamhetsutövaren för byggplatsen bör genom 
bullerberäkningar eller bullermätningar samt 
omgivningskartläggning ta fram underlag för 
bedömning av störningspåverkan för omgivningen. 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggplatser, NFS 2004:15, anger riktvärden som ska 
tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid 
byggplatser, dessa redovisas i tabell 5.9.1 nedan 
(Naturvårdsverket 2004). Även Stockholms stad har 
anvisningar för buller i ”Miljökrav vid byggverksamhet 
– en vägledning” (2007). Riktvärdena är desamma 
som i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 
2004:15). Riktvärdena är en utgångspunkt och 
vägledning för den bedömning, som görs i varje 
enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan 
behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de 
angivna riktvärdena. 

Tabellen nedan visar riktvärden för buller från 
byggplatser. Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå 
(LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll 
och natt. Ekvivalentnivån avser den tid det bullrande 
arbetsmomentet pågår, det vill säga ljudnivån från en 
specifik maskin eller ett fordon ska inte slås ut över 
hela tidsperioden om den inte är verksam hela tiden. 
För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler 
finns även ett värde för maximal ljudnivå (LAFmax) 
nattetid.

För byggverksamhet som pågår i högst två månader 
bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Det gäller 
korta bygguppdrag som till exempel borrning. Vid 
enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 
minuter per timme bör upp till 10 dBA högre nivåer 
kunna accepteras. Men detta bör inte gälla på kvällar 
eller nätter. 

Om verksamheten både är begränsad i tiden och 
innehåller kortvariga störningar får bullernivån ändå 
inte höjas mer än sammanlagt högst 10 dBA. Om det 
inte går att uppfylla riktvärdena för buller utomhus 

Följande förebyggande åtgärder ska vidtas:

• Upplagsplatser för kemikalier, material och avfall 
ska anordnas på ett miljömässigt korrekt sätt så 
att det inte finns risk för att mark, ytvatten eller 
grundvatten blir förorenat 

• Kemiska produkter, material och drivmedel 
förvaras på sådant sätt att spill och läckage av 
farliga ämnen till miljön undviks. Spillskydd ska 
användas vid påfyllning av bränsle inom 
arbetsområdet.

• Entreprenadmaskiner, oljecisterner och liknande 
ska ställas på hårdgjort och invallat underlag.

• Utrustning för saneringsåtgärder ska finnas vid 
arbetsområdet och den personal som arbetar där 
ska vara väl förtrogen med hanteringen av 
utrustningen. Läckage och spill ska saneras 
omedelbart. Entreprenören ska kontakta 
byggledare vid läckage och miljöolycka och 
tillsynsmyndigheten ska upplysas.

• Spillvatten, processvatten etcetera ska samlas 
upp och omhändertas. Hanteringen ska stämmas 
av med projektets miljöhandläggare. Länshållning 
bedöms utifrån nuvarande planeringsläge inte bli 
aktuellt i projektet, men om det blir aktuellt ska 
länshållningsvattnet ledas genom olje- och 
slamavskiljare innan det släpps ut till recipient eller 
dagvattennät. Utgående vatten kan behöva 
genomgå provtagning för att säkerställa att det 
inte medför oönskad miljöpåverkan. Utsläpp till 
ledningsnätet kräver tillstånd från ledningsägaren 
(Stockholm Vatten). Vid utsläpp till recipienten ska 
miljöförvaltningen rådfrågas.

• Vid schaktningsarbeten ska personalen vara 
uppmärksam på avvikande lukt eller färg som kan 
vara tecken på hittills okända föroreningar. Vid 
tecken på förorening bör arbetena avbrytas och 
hantering bestämmas i samråd med 
miljöförvaltningen.

• Under byggskedet måste extra försiktighet iakttas 
när skyddande markskikt tas bort vid 
schaktarbeten, eftersom det medför en ökad risk 
för infiltration av föroreningar till grundvattnet.

• Vid sprängning ska sprängmedelsspill samlas upp, 
eftersom utsprängda massor kan ha högt 
kväveinnehåll. Massor ska inte lagras lokalt utan 
transporteras bort från området i samband med 
sprängningsarbetena. 

Buller

Buller från byggarbetsplatser alstras bland annat från 
maskinerna, materialhanteringen och transporter till 
och från arbets- och etableringsytorna. Högst 
ljudnivåer från byggen uppstår generellt vid 
sprängning, pålning, spontning och borrning. Vid 
bygget av Spårväg City från Djurgårdsbron till 
Lindarängsvägen bedöms utifrån nuvarande 
planeringsläge inte pålning och sannolikt heller inte 
spontning vara aktuellt. Mest buller bedöms i stället 
uppstå när asfalten ska fräsas och marken schaktas 
bort för att lägga spåren, vid bergsschakt samt när 
massor ska återpackas med vibrationsvält.

Borrning före sprängning omfattar normalt borrning av 
ett stort antal hål för laddningarna. Dessa borrarbeten 
kan orsaka kraftigt störande stomljud för närboende 
vid arbeten i tätbebyggda områden. Borrningen 
orsakar ett högfrekvent, hamrande stomljud i 
exempelvis bostadsrum och pågår ofta i långa 
perioder (flera timmar). 
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med tekniskt möjliga och/eller ekonomiska rimliga 
åtgärder bör målet vara att åtminstone uppfylla 
riktvärdena för buller inomhus. 

Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas 
efter riktvärdena för trafikbuller medan trafik inom 
byggplatsen räknas som byggbuller. 

Som tidigare har nämnts ska Naturvårdsverkets 
riktlinjer för buller från byggarbetsplatser tillämpas. 
Det innebär bland annat följande:

• Mindre bullrande arbetsmetoder och maskiner ska 
användas. 

• Störande arbeten undviks så långt som möjligt 
nattetid och kvällar/helger. I arbete med tidplan 
beaktas störande arbeten. 

• Berörda ska informeras om kommande störande 
arbeten (kan även vara vibrationer, damm, lukt). 

• Entreprenören ska mäta buller.

• Flyttbar bullerskärm nära det bullrande 
arbetsområdet ska övervägas.

• Fönsteråtgärder för bullerbelastade byggnader ska 
övervägas.

• Om möjligt omledning av lastbilstrafiken till vägar/
gator med minst antal boende och andra 
störningskänsliga verksamheter.

Vibrationer

Riktvärden som anges för vibrationer i driftskedet är 
inte är avsedda för tillfälliga aktiviteter som bygg- och 
anläggningsverksamhet. Vibrationer under byggtiden 
bedöms istället utifrån skaderisk på byggnader samt 
med hänsyn till komfort.  Särskild hänsyn bör tas till 

känsliga historiska byggnader för att undvika skador. 
För övriga byggnader är skaderisken från bygg-
verksamheten oftast liten, däremot kan vibrationer 
och stomljud upplevas störande i byggnader och 
verksamheter nära byggplatsen. 

De vanligaste källorna som kan orsaka 
markvibrationer vid bygget av Spårväg City är 
sprängning samt markarbeten med vibrationsvältar, 
bilningsmaskiner med mera.

Sprängningsalstrade vibrationer kan i värsta fall vara 
så kraftiga att de påverkar byggnadskonstruktioner 
och blir kännbara för människor. Sprängning sker 
normalt endast några gånger per dag, vilket boende 
normalt har överseende med under förutsättning att 
information har gått ut till närområdet. Sprängning har 
därför normalt en relativt liten betydelse när det gäller 
personkomfort i byggnader. Däremot är sprängning 
en mycket viktig vibrationskälla vid riskanalys av 
byggnadsskador. 

Område

Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar

Dag 
07-19

Kväll 
19-22

Dag 
07-19

Kväll 
19-22

Natt 
22-07

Natt 
22-07

Ekv. 
ljudnivå

dBA

Ekv. 
ljudnivå

dBA

Ekv. 
ljudnivå

dBA

Ekv. 
ljudnivå

dBA

Ekv. 
ljudnivå

dBA

Max. 
ljudnivå

dBA

Bostäder för permanent boende och fritidshus

Utomhus (vid fasad) 60 50 50 45 45 70

Inomhus (bostadsrum) 45 35 35 30 30 45

Vårdlokaler

Utomhus (vid fasad) 60 60 50 45 45 -

Inomhus 45 35 35 30 30 45

Undervisningslokaler

Utomhus (vid fasad) 60 - - - - -

Inomhus 40 - - - - -

Arbetslokaler för tyst verksamhet 1)

Utomhus (vid fasad) 70 - - - - -

Inomhus 45 - - - - -

Tabell 5.9.1 Riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15)

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att  
kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.
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Påverkan på naturmiljö, kulturmiljö och stadsbild

Träd, naturpartier, markskikt och rötter kan skadas vid 
mekanisk påverkan, genom föroreningar eller genom 
uttorkning och på grund av förändrad vattenbalans. 
Värdefulla träd kommer att skyddas under byggskedet 
genom instängsling samt tillräckligt avstånd till 
rotsystem vid markarbeten. På vissa platser kommer 
dock spårbygget ske så nära befintliga träd att de 
måste tas bort tillfälligt eller permanent. Att ta bort 
träd ger en stor förändring i stadsbilden. Det finns 
också träd i närheten av planerat arbetsområde, som 
ska stå kvar, men som kan komma att behöva 
beskäras i både rötter och kronor. 

Växtplatsförhållanden för berörda träd bör i vissa fall 
förbättras i samband med bygget. Beskärning av 
rötter kan behöva göras i mycket god tid innan bygget 
ska ske. En trädspecialist har bedömt hur träd kan 
komma att påverkas och hur man kan förebygga att 
träden skadas. 

De skyddsåtgärder som är aktuella avseende 
naturmiljö, kulturmiljö och stadsbild beskrivs nedan.

Ytor som tillfälligt kommer att nyttjas inom 
Nationalstadsparken ska återställas på så sätt att det 
inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller 
obetydlig skada inom parken (i enlighet med 
Miljöbalken 4 kapitlet 7 §).

I de fall att arbeten, till exempel schakt för 
kontaktledningsfundament ska ske nära träd i 
Nationalstadsparken, gäller på motsvarande sätt att 
arbetena ska utföras så att parken kan återställas så 
att det inte kvarstår mer än ett obetydligt ingrepp eller 
obetydlig skada då arbetena är färdiga. 

Generellt gäller att värdefulla träd ska skyddas genom 
instängsling på tillräckligt avstånd med hänsyn till 
rotsystemet.

De metoder och tekniker som rekommenderas för att 
skydda träd i samband med spårvägsbygget är 
följande:

• Planera arbetet så att starka vibrationskällor inte 
arbetar samtidigt.

• Välja rivningsmetoder som inte involverar slag 
eller stötar. Fräsning genererar också lägre 
vibrationsnivåer än schaktning med gripklo eller 
huggmejsel. 

• Undvika vibrationsvält eller plattvibrator nära 
vibrationskänsliga områden.

• Tider för bergsschakt vid Oxenstiernsgatan får inte 
sammanfalla med konsert- eller 
ljudinspelningsverksamhet i närliggande 
byggnader. 

• Under byggarbetet utföra kontinuerliga mätningar 
vid känsliga byggnader för att kontrollera eventuell 
påverkan.

Utsläpp till luft

Trafik till och från samt inom byggplatsen kommer att 
innebära en ökning av trafiken i området under 
byggtiden, vilket leder till utsläpp till luft. Damm och 
jord kan komma att spridas vid arbetena, men 
eftersom det framför allt är i hårdgjorda ytor som 
arbetena sker bedöms dammspridning inte som något 
stort problem.  

Avfallshantering

Om farligt avfall upptäcks bland rivningsmaterialet ska 
det omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Oljor, färger 
och batterier innebär också en miljörisk och ska 
omhändertas på ett miljömässigt riktigt sätt. 

Entreprenören ska upprätta en avfallshanteringsplan 
som ska redovisa hur bygg- och rivningsavfallet 
omhändertas, logistik, typer av kärl, lokalisering, 
platsansvarig för avfallshanteringen etc. Planen ska 
godkännas av SL före arbetenas påbörjan.

Längs Oxenstiernsgatan finns konsertsalar och 
studios där sprängningar troligtvis kan orsaka kraftiga 
störningar i verksamheten. 

Beräkning av vibrationer från sprängningsarbeten kan 
göras genom beräkning enligt Svensk Standard SS 
460 48 66 (1992) alternativt genom provsprängningar 
med små laddningar inom aktuellt arbetsområde, 
samtidigt som vibrationsmätningar utförs vid aktuella 
byggnader. Provsprängning ger normalt ett bättre 
underlag vid dimensionering av laddningsstorlek vid 
sprängning med hänsyn till byggnadernas 
skadekänslighet och vibrationskomfort. 

Markarbeten i samband med väg- och husbyggnad 
(exklusive spontning och pålning som redan 
behandlats ovan) orsakar som regel inte några 
vibrationsproblem. Vid jordpackning med vibratorvält, 
bilning av betongkonstruktioner under mark (till 
exempel vid rivning) med hydrauldrivet spett samt 
schaktningsarbeten (slag med skopan eller hantering 
av stora block med mera) i lös lera kan vibrationer 
uppkomma som påverkar omgivande byggnader. 

Svårigheterna att förutsäga markvibrationernas 
storlek gör att det ofta är lämpligt att utföra 
vibrationsmätningar på fasta föremål i mark, 
byggnadsgrund eller nedslaget markspett eller 
jordskruv. När information från aktuell arbetsplats har 
erhållits, kan ofta mätningarna begränsas till 
stickprov.

För att undvika risk för byggnadsskador eller 
komfortstörningar beroende på vibrationer ska 
följande åtgärder övervägas:

• Leda om lastbilstrafiken till vägar/gator med minst 
antal boende och andra störningskänsliga 
verksamheter.

• Förlägga byggplatsens arbetsmaskiner så långt 
från vibrationskänsliga områden som möjligt.
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• Vid schakt nära träd kan så kallad vakuumschakt 
användas. Genom att suga bord jorden, i stället 
föra att gräva, kan rötter friläggas med minimal 
negativ påverkan för trädet.

• Genom så kallad rotvitalisering kan träds 
allmäntillstånd stärkas och bli mer 
motståndskraftiga mot påverkan från 
anläggningsarbeten. Metoden går ut på att det 
översta jordlagret byts mot nytt bättre växtsubstrat 
och att marken luckras med tryckluft.

• För att ge bättre förutsättningar för vatten- och 
gasutbyte ska överbyggnaden för de hårdgjorda 
beläggningarna ha förstärknings- och bärlager 
utan material med kornstorlek mindre än 4 mm. 
Det ger träden bättre möjlighet att behålla och 
utveckla sitt rotsystem.

• När till exempel gatumark ska anläggas nära träd 
kan marken byggas upp som brygg- eller 
brokonstruktioner som tar upp lasterna i marken.

• Spont eller stödmurskonstruktioner kan också 
användas för att minska belastningar eller 
höjdskillnader och på så sätt skona träd.

• Träd som kommer i konflikt med byggverksamhet 
och/eller den färdiga spårvägen kan flyttas till 
annan plats direkt eller tillfälligt placeras i depå 
och återplanteras när bygget är färdigt. De träd 
som ska flyttas bör beskäras i två omgångar (vid 
två tillfällen) innan flytt. Helst tidig vår eller på 
hösten.

Längs Strandvägen flyttas de två trädraderna närmast 
vattnet, både öster och väster om Djurgårdsbron, bort 
i byggskedet för att undvika att träden skadas i 
byggskedet. Hundudden på Djurgården har 
diskuterats som plats för träden under byggtiden. 

Förutom på Strandvägen bör träd som ska flyttas, till 
exempel vid Oxenstiernsgatan, flyttas direkt till sin 
nya växtplats.

De träd som ska flyttas bör beskäras i två omgångar 
(vid två tillfällen) innan flytt. Helst tidig vår eller på 
hösten. 

Alla träd som ska flyttas kommer inte att klara flytten. 
För att inte få brist på träd att återplantera ska även 
de träd som ska bort och inte återplanteras flyttas i 
stället för att fällas. Denna strategi ger reservträd att 
återplantera.

Om det vid återplantering ändå inte finns tillräckligt 
med livskraftiga träd till Strandvägen ska SL fylla på 
med nya (unga) träd. Det ska i så fall i första hand 
ske väster om Djurgårdsbron. 

Innan de två trädraderna på Strandvägen ska 
återplanteras ska växtbädden förbättras jämfört med 
idag.

Byggnader ska skyddas mot skador från exempelvis 
arbetsmaskiner.

Bygget kommer att vara ett påtagligt inslag i 
stadsbilden. Etablerings- och arbetsområden bör 
begränsas så långt möjligt. Skyltning och information 
bör ske samordnat och med ett enhetligt utseende. 

Risker under byggskedet

För att identifiera vilka risker som kan uppstå vid 
byggskedet har olika moment i byggskedet, som kan 
vara relevanta utifrån olyckssynpunkt, gåtts igenom 
översiktligt. 

Moment som identifierats är följande:

• Ombyggnad av befintligt spår

• Uppförande av el-ledningar

• Spårbyggnad

• Arbete i gatu/vägområde

• Transporter

Risker kan bestå av till exempel ökad påkörningsrisk, 
obehörigt tillträde och trafikstörningar. Omledning av 
farligt gods till följd av trafikomläggningar ger 
förändrade riskscenarier som ska beaktas vid 
planering av trafikomläggningar.

Riskerna ska beaktas i detaljprojekteringen och miljö-/
arbetsmiljöplaner som tas fram i samband med 
byggnationen. Riskerna i byggskedet har därför inte 
undersökts närmare. 

Sammanfattande bedömning - Byggskedet

Byggskedets miljöpåverkan kommer att bli 
påtaglig men är av övergående karaktär. Många 
människor kommer att påverkas av 
trafikomläggningar och andra störningar. SL och 
staden kommer att planera genomförandet med 
målsättningen att störningarna ska bli så små 
som möjligt. 
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6 Samlad miljöbedömning

I detta kapitel görs en samlad bedömning av de förväntade miljökonsekvenserna. 

6.1 Jämförelse med nollalternativet

I tabell 6.1 görs en sammanfattande jämförelse mellan nollalternativet och Spårväg City 
från Djurgårdsbron till Frihamnen år 2016.

Miljöaspekt Nollalternativ 2016 Spårväg City 2016 Jämförelse mellan alternativen
Buller Ökad busstrafik orsakar ökad risk 

för bullerstörning. 

Bullerriktvärden riskerar att 
överskridas på vissa fastigheter på 
Strandvägen och 
Oxenstiernsgatan.

Nya typer av ljud tillkommer, exempelvis kurvskrik och 
kortvariga störningar vid underhåll av spåren.

Bullerriktvärden riskerar att överskridas på vissa 
fastigheter på Strandvägen och Oxenstiernsgatan till följd 
av spårvagnstrafiken. Behovet av åtgärder kommer att 
utredas och i de fall inomhusriktvärden överskrids 
kommer åtgärder att vidtas, så långt det är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt.

Mycket liten påverkan på ljudmiljön i 
Nationalstadsparken. 

Spårvägen innebär nya ljud som kan orsaka 
störningar.

Maximala och ekvivalenta trafikbullernivåer 
beräknas bli lägre med Spårväg City än med 
nollalternativets ökade busstrafik. 

Det lågfrekventa buller som bussarna i 
nollalternativet ger upphov till medför också 
större risk för störningar inomhus, jämfört 
med spårvägstrafiken.

Vibrationer och stomljud Risk för störande vibrationer på 
grund av busstrafiken.

Inga störande stomljud.

Ingen risk för störande vibrationer. 

Störande stomljud till följd av spårvagsntrafiken ska inte 
uppkomma under driftskedet, förutsatt att föreslagna 
åtgärder vidtas.

Nollalternativet medför risk för ökade 
problem med vibrationsstörningar men inga 
störande stomljud. Spårvägen medför inga 
vibrationsstörningar, men kräver på vissa 
ställen åtgärder för att förhindra att störande 
stomljud uppstår.

Tabell 6.1 Sammanfattande tabell över miljökonsekvenser av nollalternativet och Spårväg City år 2016. 
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Miljöaspekt Nollalternativ 2016 Spårväg City 2016 Jämförelse mellan alternativen
Stads- och landskapsbild Inga konsekvenser. En förändring sker av stadsbilden. Om detta medför 

negativa konsekvenser eller inte beror på hur 
spåranläggning och gaturum utformas, samt på i vilken 
mån träd sparas, återplanteras eller nyplanteras längs 
sträckan. Förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas bedöms 
konsekvenserna som små. Om åtgärder inte vidtas 
bedöms de negativa konsekvenserna som stora. I de fall 
spårvägen medför en upprustning av gaturummet kan 
denna medföra positiva konsekvenser.

Spår och kontaktledningsstolpar (Lindarängsvägen) 
bedöms medföra en liten negativ konsekvens för 
Ladugårdsgärdet.

I nollalternativet kvarstår i huvudsak 
nuvarande stads- och landskapsbild. Med 
spårvägen förändras stads- och 
landskapsbilden, vilket sammantaget 
bedöms medföra små (om åtgärder vidtas) 
till stora negativa konsekvenser (om inga 
åtgärder vidtas).

Kulturmiljö Inga konsekvenser. Förutsatt att Strandsvägens allé kan återfå sin karaktär 
efter byggskedet bedöms spårvägen sammantaget 
medföra små negativa konsekvenser för 
kulturmiljövärden. 

Vid Berwaldhallen medför spårvägen måttliga till stora 
negativa konsekvenser för upplevelsemässiga 
kulturmiljövärden. 

Spår och kontaktledningsstolpar på Lindarängsvägen 
bedöms medföra en liten negativ konsekvens för 
Ladugårdsgärdets upplevelsemässiga kulturmiljövärden.  

Spårvägen och framförallt hållplatsläget vid Hakberget 
bedöms medföra positiva konsekvenser för kulturmiljöns 
bruksvärden.

I nollalternativet kvarstår i huvudsak 
nuvarande kulturmiljövärden. Spårvägen 
medför sammantaget små negativa 
konsekvenser för kulturmiljövärden, förutsatt 
att åtgärder genomförs för att Strandvägens 
allé ska kunna återfå sin nuvarande karaktär 
när byggskedet genomförts.

Naturmiljö Inga konsekvenser. Spårvägen berör i första hand en befintlig stadsmiljö med 
små naturvärden. Små ytor park-/naturmark tas i anspråk 
utmed delar av sträckan. De främsta naturmiljövärdena 
som berörs av projektet är vissa äldre bevarandevärda 
lövträd. Förutsatt att föreslagna åtgärder vidtas för att 
bevara eller flytta bevarandevärda träd bedöms 
spårvägen medföra små negativa konsekvenser för 
naturmiljövärden.

Nationalstadsparkens naturmiljövärden bedöms inte 
påverkas på ett betydande sätt. 

I nollalternativet kvarstår i huvudsak 
nuvarande naturmiljövärden. Med spårvägen 
uppstår små negativa konsekvenser för 
naturmiljövärden, förutsatt att föreslagna 
åtgärder vidtas. Om inga åtgärder vidtas 
bedöms konsekvenserna som måttligt 
negativa. 
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Miljöaspekt Nollalternativ 2016 Spårväg City 2016 Jämförelse mellan alternativen
Friluftsliv och rekreation Ökad busstrafik ger förbättrad 

tillgänglighet till Ladugårdsgärdet, 
vilket medför en positiv konsekvens 
för friluftsliv och rekreation.

Spårvagnstrafiken ger en förbättrad tillgänglighet till 
Ladugårdsgärdet, vilket medför en positiv konsekvens för 
friluftsliv och rekreation.

Spårväg uppfattas generellt som en mer 
attraktiv kollektivtrafik än buss. Spårvägen 
bedöms även ha större möjlighet att klara 
den kapacitet som behövs vid stora 
evenemang.  Sammantaget bedöms 
spårvägen ge större positiva konsekvenser 
än nollalternativet. Skillnaden mellan 
alternativen bedöms dock vara marginell.

Luftkvalitet och klimat År 2016 bedöms stora delar av 
dagens bussflotta fortfarande vara i 
drift och således orsaka utsläpp av 
klimatpåverkande gaser och 
luftföroreningar, inklusive partiklar. 

Biltrafiken utmed sträckan väntas 
öka i takt med att fler kontor och 
bostäder etableras i Norra 
Djurgårdsstaden. 

Nollalternativet medför negativa 
konsekvenser för luftkvalitet och 
klimat.

Spårvägen orsakar inga utsläpp till luft, varken 
klimatpåverkande gaser eller luftföroreningar. 

Med spårvägen försörjs den nya miljöstadsdelen med en 
attraktiv kollektivtrafik, vilket kan leda till att en stor andel 
av resorna sker med spårvagn, något som är positivt ur 
klimat- och luftsynpunkt samt för människors hälsa. 

Spårvägen leder till försämrad framkomlighet för 
biltrafiken, vilket kan motverka en ökning av biltrafiken. 
Spårväg uppfattas också generellt som en attraktiv 
kollektivtrafik, vilket gör att fler bedöms välja bort bilen 
och istället resa med kollektivtrafiken.

Biltrafiken ökar något mer i nollalternativet 
än med en utbyggd spårväg. I nollalternativet 
tillkommer också utsläppen från den ökade 
busstrafiken. Nollalternativet bedöms 
därmed medföra större negativa 
konsekvenser än spårvägsalternativet för 
klimat och luftkvalitet.

Risk och säkerhet Inga nya risker tillkommer.  (Ökad 
trafik kan medföra ökad risk för 
trafikolyckor men detta behandlas 
inte i MKB:n.)

(Ökad trafik kan medföra ökad risk för trafikolyckor men 
detta behandlas inte i MKB:n.) 

Åtgärder krävs för att säkerställa att spårvägens 
kontaktledning och stolpar inte försvårar 
räddningstjänstens möjlighet att utrymma bebyggelse. 
Förutsatt att frågan hanteras innan spårvägen tas i drift 
bedöms risken som låg. 

Risker med transporter av farligt gods utmed 
Lindarängsvägen, öster om korsningen med 
Tegeluddsvägen, behöver utredas närmare. 

I nollalternativet består i huvudsak den 
nuvarande risknivån. Med spårvägen 
tillkommer nya risker, som dock bedöms 
vara låga förutsatt att nödvändiga åtgärder 
vidtas. 

Byggskedet Inga konsekvenser. Byggskedets miljöpåverkan är påtaglig men i de flesta fall 
av övergående karaktär. 

Ytor som tillfälligt nyttjas inom Nationalstadsparken ska 
återställas så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt 
intrång eller obetydlig skada inom parken.

I nollalternativet genomförs inget byggskede 
och således uppstår inte heller några 
miljökonsekvenser. Byggskedets 
miljöpåverkan är påtaglig men i de flesta fall 
av övergående karaktär. 
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Buller

Nollalternativet innebär ökad busstrafik, vilket medför 
risk för ökade bullerstörningar på Strandvägen och 
Oxenstiernsgatan. En ökad busstrafik skulle innebära 
högre ekvivalenta och maximala ljudnivåer än den 
planerade spårvagnstrafiken, enligt nordiska 
beräkningsmodeller.

Med Spårväg City kommer vägtrafiken i de flesta fall, 
liksom idag, att dominera ljudmiljön, men spårtrafiken 
utgör ett nytt element i ljudmiljön. Maximalnivåerna till 
följd av spårvägen kan medföra en liten risk för 
påverkan på sömn för boende vid Strandvägen och 
Oxenstiernsgatan. Även om färre generellt sett störs 
av spårtrafik än av vägtrafik vid en viss ljudnivå, 
kommer ljudnivåerna till följd av Spårväg City att vara 
så höga att det finns risk för att människor känner sig 
störda. Viktigt för att hålla störningarna till ett 
minimum är att spåren hålls i gott skick, vilket gör att 
missljud i form av kurvskrik och gnissel kan undvikas.

Upplevelsen av Nationalstadsparkens ljudmiljö 
påverkas endast i mycket liten utsträckning av 
spårvägen. 

Där bostäder planeras i närheten av spåret är det 
viktigt att åtgärder vidtas så att främst 
inomhusljudmiljön blir god. Det finns för lite 
information om planerade bostäder och spårläge i 
hamnområdena år 2030 för att kunna göra en 
bedömning av hälsokonsekvenser till följd av 
bullernivåer i hamnområdet år 2030. 

Stomljud

Spårvagnar ger normalt upphov till högre 
stomljudsnivåer än bussar. Åtgärder i form av elastisk 
underbyggnad av spåren behöver vidtas på vissa 
platser. Förutsatt att så sker ska stomljud över tillåtna 
nivåer till följd av spårvagnarna inte förekomma.

Luftföroreningar

Spårvägstrafik genererar avsevärt mindre utsläpp än 
vägtrafik och med Spårväg City förväntas både 
bil- och busstrafiken öka i mindre omfattning än i 
nollalternativet. Sammantaget innebär Spårväg 
City-alternativet därmed en mindre ökning av 
luftföroreningar i området än nollalternativet. 

Spårvägen kan leda till att biltrafiken väljer att ta 
andra vägar än i nollalternativet. Det kan innebära 
ökad belastning av luftföroreningar lokalt längs vägar 
som redan i dag har höga halter. Mycket generellt kan 
sägas att hälsokonsekvenser kan uppstå vid hög 
trafik i dåligt ventilerade gaturum. 

Rekreation

Vardagsmotion och möjligheten till närrekreation är 
viktiga faktorer för folkhälsan och i Stockholm ger 
Nationalstadsparken goda möjligheter till detta. I både 
nollalternativet och med Spårväg City kommer det att 
gå att nå berörda delar av Nationalstadsparken med 
kollektivtrafik (buss respektive spårvagn). Spårtrafik 
uppfattas generellt som tydligare och mer attraktiv än 
busstrafik, vilket kan få fler att ta sig till parken med 
kollektiva färdmedel. Den ökade tillgängligheten till 
Nationalstadsparken bedöms vara positiv för 
rekreation och motion och därmed för folkhälsan.

Risk

Vid planeringen av Spårväg City har en 
riskbedömning genomförts. För att nå en tolerabel 
risknivå för sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen bör 
åtgärder vidtas som säkerställer att spårvägens 
kontaktledningar inte försvårar nödutrymning av 
bostäder. Åtgärder för att minska riskerna med 
transporter av farligt gods kan även behöva vidtas för 
kontorsfastigheten Haifa i Frihamnen.

6.2 Konsekvenser för människors 
hälsa

Människors hälsa beror av en mängd olika faktorer. I 
nuläget finns ingen konsensus om hur hälsa ska 
hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar i Sverige 
(Kågström 2009). Konsekvenser för människors hälsa 
i det berörda området beror framförallt på trafikens 
framtida utveckling, med eller utan Spårväg City. I det 
här avsnittet sammanfattas de faktorer som har 
betydelse för människors hälsa och som redovisats i 
tidigare avsnitt i MKB:n. 

Buller, stomljud och luftföroreningar är viktiga 
hälsofrågor. Höga bullernivåer och höga halter av 
luftföroreningar är de miljöstörningar som påverkar 
flest människor i Stockholm. Särskilt viktig är risken 
för sömnstörningar, som kan ge upphov till flera 
hälsokonsekvenser. 

Luftkvaliteten i delar av Stockholms innerstad är 
bristfällig och den främsta orsaken är vägtrafiken. 
Luftföroreningar kan ge direkta hälsokonsekvenser 
och långvarig exponering kan leda till förtida dödsfall 
(Karolinska institutet 2009).

Bil- och kollektivtrafiken i det berörda området 
bedöms öka i takt med utbyggnaden av Norra 
Djurgårdsstaden. I nollalternativet förutsätts 
kollektivtrafikförsörjningen av det berörda området 
ske med bussar. Det är troligt att biltrafiken ökar 
något mer i nollalternativet än i spårvägsalternativet. 



130 MKB Spårväg City Djurgårdsbron-Frihamnen      6 Samlad miljöbedömning

6.2 Påverkan på 
Nationalstadsparken

Placering och utformning av spår, hållplatser, gator 
och gång- och cykelbanor har anpassats för att 
undvika att påverka Nationalstadsparken negativt. De 
små ingrepp som sker vid Nobelparken respektive vid 
Hakberget – Lindarängsvägen (gräsmark) bedöms 
medföra små konsekvenser för berörda områden och 
obetydliga konsekvenser sett till parken som helhet. 
Ingreppen görs till största delen inom områden som 
är planlagda som gatumark enligt gällande 
detaljplaner. Hållplatsen vid Hakberget får en diskret 
placering som inte påverkar Ladugårdsgärdets öppna 
landskapsrum. Hållplatsen bedöms stärka denna 
plats som en entré till Nationalstadsparken. 

Utmed Lindarängsvägen, där spårvägen korsar 
Nationalstadsparken, föreslås att gräs sås i 
banvallen. Inga hållplatser kommer att förläggas så 
att de påverkar Ladugårdsgärdets öppna 
landskapsrum. Kontaktledning och 
kontaktledningsstolpar kommer dock att utgöra ett 
nytt inslag i Ladugårdsgärdets värdefulla landskap. 
Dragningen över Ladugårdsgärdet bedöms också öka 
Lindarängsvägens barriäreffekt något, vilket leder till 
en negativ konsekvens för områdets 
kulturmiljövärden. Endast omkring 0,5 % av 
gräsmarken på Gärdet/Ladugårdsgärdet tas i anspråk 
av spårvägen och det öppna landskapet består. 
Negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms 
därmed inte uppstå. Sammantaget bedöms 
spårvägens dragning utmed Lindarängsvägen ge 
upphov till en liten negativ konsekvens för en 
värdefull men dock begränsad del av 
Nationalstadsparken.

Spårvägen innebär att vissa äldre lövträd i 
Nationalstadsparkens närområde (buffertzonen) 
sannolikt behöver tas ned. Eventuellt berörs även träd 
i Nationalstadsparken. En närmare bedömning av 
påverkan på träden görs för närvarande. Förutsatt att 
stor hänsyn tas till befintliga äldre lövträd och att nya 
ädellövträd planteras som ersättning för de träd som 
måste tas bort, bedöms inte projektet påverka 
naturvärden eller den biologiska mångfalden inom 
Nationalstadsparken på ett betydande sätt. 

Spårvägen medför att Ladugårdsgärdet i framtiden 
kan nås med spårtrafik, som generellt uppfattas som 
attraktivare och tydligare än busstrafik. Spårvagnar 
har också större kapacitet än bussar, vilket bedöms 
vara positivt inte minst vid evenemang på 
Ladugårdsgärdet. Den förbättrade tillgängligheten till 
området är positiv för parkens rekreations- och 
friluftsvärden.

6.3 Påverkan på övriga 
riksintressen

Stockholms innerstad med Djurgården

Det enda kärnområde i riksintresset för 
kulturmiljövården ”Stockholms innerstad med 
Djurgården” som påverkas av den planerade 
spårvägsutbyggnaden är stenstadens esplanader. 
Valhallavägen, Narvavägen, Karlavägen och 
Strandvägen är särskilt utpekade inom riksintresset. 
Spårvägen påverkar en liten del av esplanaderna 
Strandvägen och Valhallavägen. Eftersom det är en 
så liten del av ett enskilt kärnområde som berörs 
bedöms förändringen inte medföra påtaglig skada på 
riksintresset, förutsatt att åtgärder vidtas så att så 
mycket som möjligt av Strandvägens allékaraktär 
med tre trädrader bevaras.

Vägreservat Östlig förbindelse

Riksintresset påverkas inte av den nu aktuella 
järnvägsplanen.

Hamnverksamheten i Värtahamnen, 
Frihamnen och Loudden

Vägtrafiken genom Frihamnen, till och från Loudden, 
kan påverkas av tillfälliga trafikomläggningar. I övrigt 
bedöms inte riksintresset påverkas av den nu aktuella 
järnvägsplanen.

Värtabanan

Värtabanan påverkas inte av den nu aktuella 
järnvägsplanen.
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6.4 Avstämning mot miljömål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål 
som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda till. Målen ska nås inom en 
generation, dvs till år 2020 (2050 då det gäller 
klimatmålet). De nationella miljökvalitetsmålen har 
brutits ned i del-/etappmål, samt regionala och lokala 
miljömål. Vidare har SL interna miljömål, miljöpolicy 
och miljöprinciper för att uppfylla miljökvalitetsmålen. 

De nationella miljökvalitetsmålen är:

1. Begränsad klimatpåverkan  

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans, levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

Av dessa bedöms de miljömål som markerats med 
fetstil (1, 2, 15 och 16) som relevanta för utbyggnaden 
av Spårväg City.

I förstudien angavs att även målen 3, 6 och 7 var 
relevanta. I förstudien konstaterades dock att de 
magnetfält som alstras av spårvägen inte innebär 
någon risk för människors hälsa. Därmed bedöms 
målet Säker strålmiljö inte vara relevant. Spårvägen 
kommer inte heller att bidra till att öka eller signifikant 
minska utsläppen av försurande ämnen och därmed 
bedöms målet Bara naturlig försurning inte heller vara 
relevant. Spårvägen påverkar inte heller målet 
Levande sjöar och vattendrag.

Nedan beskrivs översiktligt om projektet bidrar till att 
målen kan nås eller motverkar möjligheten att nå 
dem. 

Begränsad klimatpåverkan

Spårvägstrafiken ger, till skillnad från 
dagens bussar, inte ger upphov till 
klimatpåverkande utsläpp. Utbyggnaden 
förbättrar även förutsättningarna för att 

människor ska välja att använda kollektivtrafiken. 
Utbyggnad av Spårväg City bidrar därmed till att 
uppfylla målet om begränsad klimatpåverkan.

Frisk luft

Spårvägen skapar förutsättningar för 
renare luft i staden eftersom 
spårvägstrafik, till skillnad från dagens 
busstrafik, inte genererar luftföroreningar. 

Utbyggnaden förbättrar även förutsättningarna för att 
människor ska välja att använda kollektivtrafiken och 
väntas därmed leda till mindre bilåkande än 
nollalternativet. Utbyggnaden av Spårväg City bidrar 
därmed till att uppfylla miljömålet. 

God bebyggd miljö

Projektet både motverkar och medverkar 
till att målet kan uppfyllas. 

Spårvägen skapar en attraktiv 
kollektivtrafik som möjliggör och underlättar effektiva 
och miljövänliga transporter. 

Förutsatt att Strandvägens allé kan behålla sin 
karaktär bedöms spårvägen sammantaget medföra 
små negativa konsekvenser för kulturvärden. När det 
gäller stads- och landskapsbilden är möjligheten att 
bevara, flytta eller nyplantera träd avgörande för att 
konsekvenserna ska bli acceptabla. Utan dessa 
åtgärder bedöms projektet medföra stora negativa 
konsekvenser för stadsbilden.

Nationalstadsparken bedöms inte påverkas på ett 
betydande sätt. 

Spårvägstrafiken innebär att en ny ljudkälla införs i 
stadsmiljön, men bedöms sammantaget vara ett 
mindre bullrigt alternativ än bussar. 

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden bedöms inte 
påverkas på ett betydande sätt av 
Spårväg City. Arter som omfattas av 
Artskyddsförordningen bedöms inte 

beröras. En rödlistad art, skogsalmen (klassad som 
sårbar), berörs. Det är viktigt att vidta åtgärder så att 
äldre lövträd längs sträckan kan bevaras, eftersom 
sådana träd utgör livsmiljö och erbjuder boplatser för 
många arter. Spårvägen bedöms inte påverka 
möjligheten att nå målet i någon betydande 
utsträckning.
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7 Samråd
Enligt lagen om byggande av järnväg ska den som 
upprättar en järnvägsplan samråda om järnvägens 
sträckning och förslaget i övrigt med berörda 
fastighetsägare, kommuner och länsstyrelser samt 
andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 
Samrådsprocessen sker enligt reglerna i miljöbalken. 
Samrådet är en process som kan omfatta en mängd 
olika aktiviteter. Syftet med samrådet är dels att 
samla in den kunskap som finns om det aktuella 
området och de synpunkter som finns på projektet 
och dels att lämna information till berörda. 

Skriftliga allmänna samråd har skett under 
förstudiefasen vid tre tillfällen under 2007-2010. Ett av 
dessa samråd hade en särskild inriktning på en 
eventuell förlängning till Kungsholmen. De andra 
berörde bägge sträckan från Djurgårdsbron mot 
hamnområdet och Ropsten.

Ett separat samrådsmöte avseende 
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning hölls på 
länsstyrelsen i Stockholm under våren 2009. Vid 
samrådsmötet informerades länsstyrelsen om den 
planerade spårvägsutbyggnaden och planerad 
avgränsning av MKB:n diskuterades. Efter samrådet 
beslutade länsstyrelsen att Spårväg City kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.

Under 2011 har samrådsmöten med länsstyrelsen 
hållits angående riksintressen och påverkan på 
Nationalstadsparken. Under åren 2007 – 2012 har det 
utöver dessa formella samråd hållits ytterligare möten 
och tagits underhandskontakter med länsstyrelsen. I 
början av augusti 2011 lämnades en första preliminär 
version av MKB:n in till länsstyrelsen.

Den 9 mars 2011 bjöd SL in till samråd kring 
järnvägsplan och MKB för allmänheten och särskilt 
berörda. Syftet med samrådet var att informera de 
som berörs av spårutbyggnaden samt att samla in 

kunskap och få synpunkter på utformning. Som 
underlag för samrådet togs en broschyr fram. Vid 
samrådet beskrevs dels spårvägens sträckning 
mellan Djurgårdsbron och Ropsten och dels olika 
miljöaspekter såsom buller, vibrationer och påverkan 
på Nationalstadsparken. Samrådssynpunkter har 
lämnats skriftligen vid mötet och via skrivelser och 
e-postbrev till SL. Inkomna samrådssynpunkter finns 
sammanfattade i en separat samrådsredogörelse 
som bifogas järnvägsplanen. 

8 Uppföljning
De miljökonsekvenser som bedöms kunna vara 
betydande bör följas upp i kommande skeden, dels 
vid detaljprojektering, dels vid bygge och i driftskedet. 
Syftet med att uppföljningen är att säkerställa och 
kontrollera att lämpliga åtgärder vidtas. De åtgärder 
som skrivs in i järnvägsplanen är tvingande, medan 
åtgärderna i miljökonsekvensbeskrivningen inte är 
det, men bedöms vara lämpliga för att minska de 
negativa miljökonsekvenserna. Syftet med 
uppföljningen är också att kontrollera hur de 
miljökonsekvenser som finns planeringsskedet 
hanteras.  Ofta handlar uppföljningen om en 
miljösäkring, där man kontrollerar att föreslagna 
skyddsåtgärder blir inarbetade i samtliga dokument 
och följer med ända till bygghandlingen. Det kan 
också vara bra att upprätta en projektspecifik 
miljöplan för att få en enkel överblick över åtgärder 
från MKB till bygghandling. 

I program Spårväg City bedöms det vara särskilt 
viktigt att följa upp dels byggskedets konsekvenser 
(under byggtiden), dels påverkan på berörda träd 
(såväl under byggtiden som i driftskedet). Även 
effekten av föreslagna stomljudsåtgärder behöver 
följas upp i driftskedet. Fler förslag på sådant som bör 
följas upp finns i kap. 5.
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FÖRKLARINGAR
KÄLLDATA

Hastigheter enligt mätningar, 
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 55.0 ... 60.0 dB(A)
 60.0 ... 65.0 dB(A)
 65.0 ... 70.0 dB(A)
 70.0 ... 75.0 dB(A)
 75.0 ... 80.0 dB(A)
 80.0 ...  dB(A)
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Tel. +46 10 452 20 00
Fax. +46 10 452 39 50
www.tyrens.se
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RITAD AV
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HANDLÄGGARE
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DATUM
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GRANSKAD AV

SPÅRTRAFIKBULLER
Dygnsekvivalent ljudnivå
SKALA

A3-1:5000
NUMMER

228067-AK01

Bilaga 1

Spårtrafikbuller Dygnsekvivalent Ljudnivå dB(A). Vagntyp NS-M06, som anges i förklaringen ovan, är 
beteckningen för den vagntyp som idag trafikerar Spårväg City, den så kallade Norrköpingsvagnen (A34).
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