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FÖRORD
Lidingöbanan har i snart ett sekel varit en primär
koppling mellan södra Lidingö och Stockholm
och står i behov av att upprustas och moderniseras
för att säkerställa en framtida modern och effektiv
kollektivtrafikförsörjning för södra Lidingö.
Storstockholms Lokaltrafik och Lidingö stad har i
överenskommelse slagit fast att bevara Lidingöbanan i
sin nuvarande sträckning, rusta upp den till ny modern
standard och på sikt möjliggöra en sammanlänkning med
en utbyggd Spårväg City.
Spårväg City är en modern spårväg i Stockholms
innerstad och kommer i nuvarande planering att sträcka
sig från kommande Citybanans station Stockholm City
och tunnelbanans station T-Centralen vid Sergels torg till
Ropsten, där den kan kopplas till Lidingöbanan.
En depå planeras att byggas vid Lidingöbanans
nuvarande depå vid Aga. Depån och de nya vagnarna blir
gemensamma för Lidingöbanan och Spårväg City.
När Spårväg City förlängs till Ropsten och kopplas ihop
med Lidingöbanan blir det åter möjligt att åka från
Gåshaga på Lidingö utan byte in till centrala Stockholm.
En sammankopplad bana medger att boende på Lidingö
kan resa med spårväg till närliggande arbetsplatser. Med
dragningen genom det kommande utbyggnadsområdet
Norra Djurgårdsstaden blir spårvägen en pulsåder för
den nya stadsdelen, med en effektiv koppling till både
Stockholms City och Lidingö. Norra Djurgårdsstaden
planeras innehålla 30 000 nya arbetsplatser och 10 000
nya bostäder.
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Utöver behovet av upprustning av Lidingöbanan
medför sammankopplingen med Spårväg City behov av
ytterligare spårkapacitet på Lidingöbanan.
I denna förstudie visas förslag till två
utbyggnadsalternativ och ett så kallat
jämförelsealternativ. Jämförelsealternativet utgörs av
upprustnings- och moderniseringsåtgärder samt åtgärder
som är nödvändiga för att Lidingöbanan ska kunna
fungera som en del i det integrerade trafiksystemet
med Spårväg City. Utbyggnadsalternativen utgörs
av kapacitetshöjande åtgärder som utbyggnad av
dubbelspår och mötesstationer, förutom åtgärder enligt
Jämförelsealternativet. Utbyggnadsalternativen skiljer sig
åt i omfattning av kapacitetshöjande åtgärder.
SL kommer att besluta om lämpligt alternativ
på grundval av denna förstudie samt inkomna
remissyttranden.

Stockholm augusti 2011
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Sammanfattning
Bakgrund

Studerade alternativ

Lidingöbanan är idag till stora delar enkelspårig, vilket
innebär att trafiken är störningskänslig. I dagsläget har
Lidingöbanan relativt god tidhållning, men förseningar
är relativt vanligt förekommande under rusningstid.
Fordonen som idag trafikerar banan är omoderna och
erbjuder inte den komfort och tillgänglighet som krävs
för att banan ska utgöra ett attraktivt alternativ för resor
från och till södra Lidingö. Dagens hållplatser är inte
tillgänglighetsanpassade och delar av bananläggningen
behöver rustas upp till följd av eftersläpande underhåll.

Förstudien studerar ett Jämförelsealternativ (JA) och två
Utredningsalternativ (UA1 samt UA2), för upprustning
och utbyggnad av Lidingöbanan i närtid.

Enligt den långsiktiga kollektivtrafikplan för Lidingö som
togs fram år 2007 ska Lidingöbanan även fortsättningsvis
utgöra den huvudsakliga kollektivtrafiken på södra
Lidingö. I oktober 2009 träffade SL och Lidingö stad en
överenskommelse avseende upprustning och ombyggnad
av Lidingöbanan. I överenskommelsen ingår att banan
ska bevaras i sin nuvarande sträckning och rustas upp till
modern tillgänglighet och teknisk standard, trafikeras
med moderna fordon och kunna anslutas till Spårväg
City i Ropsten. Enligt uppgörelsen ska Lidingö stad
också rusta upp Gamla Lidingöbron och återställa dess
öppningsfunktion.

Sammankoppling med Spårväg City
I Ropsten kopplas Lidingöbanan och Spårväg City
samman i ett gemensamt hållplatsläge. Detaljer kring
utformningen av spåranslutningen och bytespunkten
kommer att utredas närmare i det pågående arbetet med
järnvägsplan för Spårväg City, delen Djurgårdsbron –
Ropsten, i samråd med Stockholms stad.

I överenskommelsen ingår även en ny spårvagnsdepå
vid Aga på Lidingö. SL planerar för en depå som
ska stå för huvuddelen av vagnsförsörjningen för det
sammankopplade trafiksystemet Spårväg City, där
Lidingöbanan och linje 7 mellan Sergels torg och
Waldemarsudde ingår. För att frigöra mark för den nya
spårvagnsdepån ska bussuppställningen inom området
flyttas till en ny bussdepå i Stockby industriområde.
Sammankopplingen av Lidingöbanan och Spårväg
City ger förutsättningar för en snabb, klimatsmart
och kapacitetsstark förbindelse mellan Lidingö, Norra
Djurgårdsstaden och Stockholms city.
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Alternativen har baserats på en fördjupad utredning av
banans framtida trafikering.

Alternativgemensamma åtgärder
Nedanstående åtgärder är gemensamma för samtliga
förstudiens alternativ.

Nya spårvagnar
Lidingöbanan kommer att trafikeras av nya, moderna
spårvagnar. De nya vagnarnas bredd blir 265 centimeter
att jämföra med dagens vagnar som är 240 centimeter
breda. Vagnarna kommer att ha högre komfort och
tystare gång än de vagnar som idag trafikerar banan.
Ny spårvagnsdepå vid Aga
Vid Aga kommer den nuvarande spårvagnsdepån att rivas
och ersättas av en ny. Den nya depån blir huvuddepå
för det sammankopplade trafiksystemet Spårväg City,
där Lidingöbanan och linje 7 mellan Sergels torg och
Waldemarsudde ingår. Bussuppställningen flyttas från
Aga till en ny bussdepå i Stockby industriområde. Den
nya spårvagnsdepån kan innebära att Lidingöbanan
behöver läggas om på en omkring 300 meter lång sträcka.

Det befintliga dubbelspåret ersätts därför av ett nytt
dubbelspår parallellt med Södra Kungsvägen.
Tillgänglighetsanpassning och övrig anpassning
av banans hållplatser
En stor del av åtgärdsbehovet på Lidingöbanan berör
plattformarna. Många befintliga hållplatser ligger i kurva.
Det medför att avståndet mellan vagn och plattform blir
stort, vilket försvårar tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Därför kan det vid vissa hållplatser
bli nödvändigt att lägga om spåren, för att medge god
tillgänglighet. Detta bedöms bli aktuellt vid hållplatserna
Torsvik, Baggeby, Kottla och Högberga. Kurvrätningen
förbättrar även trafiksäkerheten, då det blir lättare för
föraren att övervaka dörrstängningen.
Kraven på minsta kurvradier vid hållplats kan, i vissa fall,
innebära att banan behöver läggas om även några hundra
meter utanför hållplatsområdena.
Plattformarna måste även anpassas i höjd- och sidled för
att erbjuda hög tillgänglighet vid på- och avstigning till
de nya spårvagnarna.
I samband med ombyggnaden av plattformarna
genomförs en allmän översyn av hållplatsmiljöerna,
vilket kan innebära att de förses med dynamiska
informationssystem och annan förbättrad service för
resenärerna.
Upprustat signalsystem
I samband med sammankopplingen med Spårväg City
och utbyggnaden av den nya spårvagnsdepån vid Aga
kommer banans signalsystem att behöva ses över.
Signalsystemet föreslås utformas så att det blir möjligt att
köra tåg i samma riktning med tätare intervall än idag.
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Figur 1. Studerade alternativ. Förstudiens Jämförelsealternativ (JA) innefattar de alternativgemensamma åtgärderna för upprustning och ombyggnad, men inga nya dubbelspår eller mötesstationer.
Utredningsalternativ 1 (UA1) innefattar hela JA, samt dubbelspår cirka 350 meter västerut från Baggeby, mötesspår vid Kottla samt dubbelspår från Talluddens nya läge till Gåshaga brygga. Utredningsalternativ
2 (UA2) innefattar hela JA och UA1 och dessutom dubbelspår Aga - Skärsätra - Kottla, Högberga - Brevik och Käppala - Talludden. Dubbelspår Talludden - Gåshaga brygga ingår liksom i UA1. Mellan Skärsätra
Hamnväg och Gustav Daléns väg, på sträckan mellan Aga och Skärsätra, kan det på en kortare sträcka bli aktuellt att studera olika tekniska lösningar för enkelspårsdrift. Sträckan mellan Baggeby och Aga har
dubbelspår sedan 1949.
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Nya likriktarstationer
Efter upprustningen kommer trafiken på delar av banan
vara mer omfattande än idag på grund av insatståg
(det vill säga tätare trafik under rusningstid) till Aga
samt in- och utsättning av spårvagnar från den nya
spårvagnsdepån vid Aga. Därför finns ett behov att
komplettera Lidingöbanans elsystem.

Övrig upprustning av Lidingöbanan
Det finns ett eftersläpande underhållsbehov längs delar av
banan. En allmän upprustning av Lidingöbanans infrastruktur planeras, vilket i varierande omfattning innebär
byte eller komplettering av räler, växlar, vägskyddsanläggningar, kanalisation och anläggningar för elförsörjning
samt byte från trä- till betongslipers på delar av sträckan.

De befintliga likriktarstationerna vid Baggeby, Aga
och Brevik kan behöva moderniseras eller bytas ut.
Likriktarstationen vid Aga kommer få ett nytt läge i
samband med utbyggnaden av den nya spårvagnsdepån.
Dessutom planeras nya likriktarstationer, som preliminärt
föreslås byggas i Ropsten, Kottla och Gåshaga.
Likriktarstationernas placering och detaljutformning
bestäms i ett senare skede.

Jämförelsealternativ (JA)

Sammanslagning av hållplatserna Talludden
och Gåshaga
På Lidingöbanans yttre del ligger dagens hållplatser tätare
än vad som är brukligt i moderna spårvägsanläggningar,
med resultatet att körtiderna förlängs och tidtabellerna
blir svårare att hålla.
Genom att slå ihop hållplatserna Talludden och Gåshaga
förbättras banans kapacitet. Den befintliga hållplatsen
Talludden ligger dessutom i kurva. Hållplatserna
Talludden och Gåshaga föreslås därför slås ihop och
ersättas av en ny hållplats mellan de befintliga.
Upprustning av Gamla Lidingöbron
Det finns ett behov av att rusta upp Gamla Lidingöbron
för att även fortsatt kunna upprätthålla spårvagnstrafik.
Gamla Lidingöbron ägs av Lidingö stad, som i
överenskommelsen med SL har förbundit sig att rusta
upp bron, samt att återställa brons öppningsfunktion.
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Jämförelsealternativet (JA) utgörs av samtliga de
alternativgemensamma åtgärderna. Det är åtgärder som
är nödvändiga för att Lidingöbanan ska kunna fungera
som en del i det integrerade trafiksystemet Spårväg City.

Däremot ingår inga kapacitetshöjande åtgärder i JA, och
lägen för dubbelspår och mötesstationer blir därmed
huvudsakligen samma som idag.
JA innebär att Talluddens nya hållplatsläge förläggs på
rakspår och utformas i enkelspår. Hållplatserna Kottla
och Talludden kommer därmed att ligga vid enkelspår
och kommer att sakna möjlighet till tågmöten.

Utredningsalternativ 1 (UA1)
Alternativet skiljer sig från JA genom tre nya sträckor
med mötesmöjlighet. Dubbelspår föreslås på en sträcka
cirka 350 meter västerut från Baggeby hållplats.
Detta höjer banans kapacitet och minskar risken för
förseningar.
JA

UA1

UA2

Sammankoppling med Spårväg City

X

X

X

Nya spårvagnar

X

X

X

Nya spårvagnsdepå vid Aga

X

X

X

Anpassning av banans hållplatser

X

X

X

Upprustat signalsystem

X

X

X

Nya likriktarstationer

X

X

X

Sammanslagning av Talludden och Gåshaga brygga

X

X

X

Upprustning av Gamla Lidingöbron

X

X

X

Övrig upprustning av Lidingöbanan

X

Dubbelspår 350 meter västerut från Baggeby

X

X

X

X

Mötesstation vid Kottla

X

X

Dubbelspår Talludden - Gåshaga brygga

X

X

Dubbelspår Aga - Skärsätra

X

Dubbelspår Skärsätra - Kottla

X

Dubbelspår Käppala - Talludden

X

Kurvrätning och spåroptimering

X

Tabell 1. Åtgärder som ingår i de olika alternativen.
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Denna dubbelspårssträcka blir särskilt värdefull för
transporter till och från spårvagnsdepån vid Aga, samt
vid broöppningar på Gamla Lidingöbron.
Dubbelspåret väster om Baggeby bedöms också vara en
förutsättning för att kunna köra insatståg, det vill säga
tätare trafik under rusningstid, på sträckan väster om
Aga.
I UA1 ingår även att Kottla utformas som en
mötesstation, samt att ett kort dubbelspår byggs från
Talluddens nya hållplatsläge till Gåshaga brygga. Dessa
sträckor skapar fler möjligheter för tågmöten, och
minskar därmed störningskänsligheten.

Utredningsalternativ 2 (UA2)
Alternativet skiljer sig från UA1 genom att ytterligare
några dubbelspårssträckor tillkommer, nämligen Aga
– Skärsätra – Kottla, Högberga – Brevik och Käppala
– Talludden. Från Talludden till Gåshaga brygga ingår
dubbelspår motsvarande UA1.
Mellan Skärsätra Hamnväg och Gustav Daléns väg är det
trångt mellan Södra Kungsvägen och ett antal fastigheter.
På en kortare sträcka kan det bli aktuellt att studera olika
tekniska lösningar för enkelspårsdrift.
I UA2 ingår dessutom kurvrätning och optimering
av spåret på delar av sträckan för att möjliggöra högre
hastigheter och därmed kortare restider.
De föreslagna åtgärderna i UA2 möjliggör en robust
trafikering som är flexibel även för framtida behov. Om
resandet på Lidingöbanan i framtiden ökar mer än vad
nuvarande prognoser har visat, finns det med åtgärderna
som ingår i UA2 utrymme att köra tätare trafik än idag
även på sträckan öster om Aga.
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Trafikanalys
Lidingöbanan har i dagsläget omkring 11 000 påstigande
en vintervardag. Efter sammankopplingen med Spårväg
City i Ropsten väntas resandet på Lidingöbanan öka
med upp till 30 %. Det framtida behovet av turtäthet
på Lidingöbanan har beräknats utifrån prognoserna för
framtida resande. Analyserna visar att det finns ett behov
av att köra 6 avgångar per timme till Gåshaga brygga,
som under delar av trafikdygnet kompletteras med
insatståg väster om Aga.
Prognoserna har kompletterats med en känslighetsanalys,
som tar hänsyn till Lidingö stads pågående arbete med
en ny översiktsplan, och ett antagande om en betydande
befolkningstillväxt. Känslighetsanalysen visar att antalet
påstigande på Lidingö i riktning mot Stockholm under
morgonens maxtimme kan öka så mycket som 90 %
jämfört med dagsläget. Detta skulle i så fall föranleda ett
behov av ytterligare förtätad trafik.
Trafiken på Lidingöbanan är störningskänslig redan
i dagsläget. När ett och samma fordon ska trafikera
sträckan från Sergels torg till Gåshaga brygga blir
fordonsomloppen längre, och risken för förseningar
ökar. Risken för störningar kommer att vara stor
i gatuspårvägen genom centrala Stockholm, och
förseningarna riskerar att fortplanta sig till Lidingö.
Trafikering enligt JA
Med en ombyggnad enligt JA blir tidtabellen snarlik den
som idag tillämpas på Lidingöbanan. Tågmöten kommer
att ske vid befintliga mötesstationer och på befintliga
dubbelspår.

Dagens trafikering innebär en mycket kort vändtid i
Gåshaga brygga. För att kunna garantera en driftsäker
trafik blir det därför sannolikt nödvändigt att lägga till ett
extra fordonsomlopp jämfört med idag. Vändtiden blir
därmed omkring 11 minuter. Restiden från Ropsten till
Gåshaga brygga bedöms bli omkring 21 minuter, ungefär
som i dagsläget.
I JA är banans kapacitet begränsad. Under den tid
då insatståg körs till Aga blir upplägget mycket
störningskänsligt. Det är därför tveksamt om det med en
utbyggnad enligt JA blir möjligt att köra insatståg.
Även öster om Aga blir kapaciteten och driftsäkerheten
begränsad på grund av bristen på mötesspår. Förseningar
kan komma att uppstå och i många fall fortplantas
och leda till följdförseningar på hela Spårväg City.
Återställningsförmågan blir också begränsad eftersom det
blir svårt att köra in tid under högtrafiken.
Trafikering enligt UA1
Med en ombyggnad enligt UA1 bedöms ordinarie
tidtabell bli samma som enligt JA. Tågmöten kommer
att ske vid befintliga mötesstationer och på befintliga
dubbelspår. Vändtiden blir densamma som i JA, omkring
11 minuter, liksom i JA. Restiden från Ropsten till
Gåshaga brygga bedöms bli omkring 21 minuter, ungefär
som i dagsläget.
En skillnad gentemot JA är att dubbelspåret väster om
Baggeby möjliggör tågmöten på denna sträcka. Det blir
därmed lättare att hålla tidtabellen under den tid då
insatståg trafikerar sträckan till Aga. Även transporter
till och från depån (in- och utsättning) underlättas i hög
grad av detta dubbelspår.
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JA

UA1

UA2

Ja

Ja

Ja

Tveksamt

Ja

Ja

Nej

Nej

Möjligt om behovet uppstår

Mycket stor

Relativt stor

Relativt liten

10-minuterstrafik
Tätare trafik (insatståg) väster om Aga
Tätare trafik även öster om Aga
Störningskänslighet
Återställningsförmåga
Restid
Fordonsbehov

Begränsad

Relativt god

Mycket god

Ungefär som idag

Ungefär som idag

Något kortare än idag

Eventuellt större än UA2

Eventuellt större än UA2

Eventuellt mindre än JA, UA1

Tabell 2. Trafikförutsättningar för de olika alternativen.

Dubbelspåret väster om Baggeby, mötesstationen i Kottla
och dubbelspåret mellan Talludden och Gåshaga brygga
gör att störningskänsligheten blir lägre än vid utbyggnad
enligt JA. Risken för förseningar blir mindre och
återställningsförmågan blir bättre. Risken för förseningar
kommer dock fortfarande att vara relativt stor, eftersom
banan i huvudsak förblir enkelspårig.
Trafikering enligt UA2
Med en ombyggnad enligt UA2 får stora delar av
Lidingöbanan dubbelspår, och det finns därmed en större
flexibilitet. De hastighetshöjande åtgärder som görs på
och i anslutning till dubbelspårssträckorna gör också
att restiderna blir kortare än för övriga alternativ, vilket
innebär minskade trafikeringskostnader. Restiden från
Ropsten till Gåshaga brygga bedöms bli omkring 19
minuter, omkring 2 minuter kortare än i dagsläget.
Tågmöten kommer vid utbyggnad enligt UA2 att ske vid
befintliga mötesstationer och på befintliga dubbelspår,
men även vid det nya dubbelspåret vid Kottla, samt vid
det nya dubbelspåret i Käppala. Spårvagnarnas vändtid
i Gåshaga brygga bedöms bli omkring 5 ½ minut.
Detta ger en viss, men liten, marginal att ta igen tid vid
förseningar.
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Med de dubbelspårsutbyggnader som ingår i UA2 blir
risken för förseningar i trafiken betydligt mindre än i
övriga alternativ. När förseningar ändå uppstår blir risken
för följdförseningar relativt liten, eftersom tågmöten kan
ske längs större delen av banan. Återställningsförmågan
blir därmed god.
Om korta körtider kan uppnås i UA2 kan det innebära
ett mindre fordonsbehov jämfört med JA och UA1.
UA2 erbjuder, till skillnad från övriga alternativ, en
flexibilitet för framtida trafikökningar. På sikt kan
det bli aktuellt att köra tätare trafik än 6 avgångar per
timme och riktning, på grund av ökat resande. Med de
dubbelspårsutbyggnader som ingår i UA2 blir det möjligt
att köra 7,5 minuters turtäthet (8 avgångar per timme
och riktning) eller 6 minuters turtäthet (10 avgångar per
timme och riktning) längs hela Lidingöbanan.
Med ökad driftsäkerhet och hastighet minskar behovet
av eventuella extra spårvagnar. Det är dock inte
möjligt att redan i detta skede ange något definitivt
trafikeringsupplägg eller behov av antal fordon.
Fordonsbehovet är avhängigt av trafikeringen av hela
Spårväg City.

Mål för upprustning och ombyggnad
Inom ramen för projekt Spårväg City har ett antal
delmål för Lidingöbanans upprustning och ombyggnad
formulerats.
Delmålen för Lidingöbanans upprustning och
ombyggnad är:
• Banan ska efter ombyggnaden uppnå en teknisk
standard motsvarande moderna spårvägsanläggningar.
• Resenärerna ska erbjudas en attraktiv miljö och
service.
• Banan ska uppfylla SL:s krav på tillgänglighet.
Enstaka avsteg kan vara aktuella i några fall. Avsteg
kräver särskilt beslut, efter en värdering av nyttor och
kostnader.
• Banan ska trafikeras med moderna fordon av samma
typ som för övriga delar av Spårväg City.
• Det sammankopplade trafiksystemet Spårväg City,
inklusive Lidingöbanan och linje 7 mellan Sergels torg
och Waldemarsudde, ska ha sin vagnsförsörjning från
den nya spårvagnsdepån vid Aga.
• Banans kapacitet ska motsvara trafikeringsbehovet
för den sammankopplade banan Spårväg City Lidingöbanan.
• Banan ska, utöver dagens turtäthet, kunna
omhänderta trafik med insatståg till Aga samt tomtåg
till och från spårvagnsdepån vid Aga.
• Korta restider skall eftersträvas på banan.
• Banan ska erbjuda en pålitlig och driftsäker trafik.
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I inriktningsbeslutet anges bland annat att Lidingöbanan
ska rustas upp och byggas ut med dubbelspår på vissa
sträckor, samt kopplas ihop med Spårväg City. Lidingö
stad ska även verka för att Lidingöbanan på sikt dras om
via Torsviks torg och Lidingö centrum.
Inför förstudiens tidiga samråd gjordes en översiktlig
studie av en tänkbar omläggning av Lidingöbanan
via Lidingö centrum. En djupare studie och analys av
alternativ till och konsekvenser av en ny sträckning
genom Lidingö behöver göras i en särskild förstudie.
Denna förstudie omfattar alltså inte nya sträckningar av
Lidingöbanan.

Konsekvenser
Trafik och resenärer
Efter Lidingöbanans upprustning kommer hållplatserna
ha plattformar med plant insteg till de nya spårvagnarna.
Med moderniseringen av vagnparken följer även
en högre tillgänglighetsstandard för personer med
funktionsnedsättning. Tillgängligheten till banans
hållplatser kan på sina håll behöva ses över, särskilt i
samband med att plattformar och hållplatsmiljöer byggs
om. Detta kommer att studeras mer i detalj i dialog med
Lidingö stad i kommande planeringsskeden.

Tabell 3. Jämförelse av måluppfyllelse för de olika alternativen. Grönt står för god måluppfyllelse, gult står för mindre god måluppfyllelse,
medan rött betecknar att målen inte nås.

I tabell 3 illustreras hur väl alternativen uppfyller målen
för Lidingöbanans upprustning och ombyggnad.

Möjlig framtida utbyggnad
via Lidingö centrum
I nuläget pågår arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan (Översiktsplan 2011). Lidingö
stads kommunstyrelse tog den 7 juni 2010 ett
inriktningsbeslut för Översiktsplan 2011.
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Sammanslagningen av hållplatserna Talludden och
Gåshaga kan innebära något förlängd väg till det nya
hållplatsläget. Den nya hållplatsen bedöms ha en lämplig
placering i förhållande till omkringliggande bebyggelse.
Med ökad trafik på sträckan väster om Aga uppstår
fler möten mellan spårvagnar och övrig trafik.
Vid några plankorsningar kan det bli aktuellt med
trafiksäkerhetsförstärkande åtgärder för gång- och
cykeltrafik. Frågan studeras vidare i kommande
järnvägsplan och i dialog med Lidingö stad.
Förstudie Lidingöbanan
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Med nya, moderna vagnar och en upprustad
bananläggning kan en del av störningskänsligheten på
dagens Lidingöbana avhjälpas. Sträckorna med enkelspår
är dock även fortsättningsvis den främsta orsaken till
nedsatt framkomlighet för spårvagnstrafiken.
Under byggtiden kan SL:s resenärer påverkas då
spårvagnstrafiken ersätts med bussar.
Miljö
Upprustningen och ombyggnaden av Lidingöbanan sker
längs befintlig sträckning av spårvägen och de åtgärder
som föreslås i de olika alternativen faller till största delen
inom befintlig järnvägsfastighet.
Markanspråk utanför befintlig järnvägsfastighet och
påverkan på omgivande naturmark kan i varierande grad
bli aktuellt där spårens läge behöver justeras till följd
av tillgänglighetsanpassningen, framför allt i närheten
av hållplatserna Baggeby, Kottla, Högberga, Brevik
samt vid Talluddens nya läge. Vissa av Lidingöbanans
karaktäristiska stationsbyggnader från 1900-talets början
måste flyttas till följd av de föreslagna åtgärderna i
anslutning till hållplatserna.
I järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning görs
en mer detaljerad bedömning av ombyggnadens
påverkan på natur, kultur och landskapsbild. Separata
gestaltningsprogram tas fram för Lidingöbanan, för
spårvagnsdepån vid Aga och för bussdepån i Stockby
industriområde.
Gemensamt för samtliga alternativ är att sträckan väster
om Aga kommer att få tätare trafik, särskilt under
tidiga morgnar, vilket kan innebära ökat buller. De nya
vagnarna innebär ökade hastigheter där den befintliga
banans standard medger det. I UA2 sker en mer
omfattande utbyggnad av dubbelspår, samt optimering
även av enkelspårssträckor. Det innebär att med en

12

Förstudie Lidingöbanan

utbyggnad enligt UA2 medges högre hastigheter på några
delsträckor, vilket kan innebära en ökad bullerstörning i
jämförelse med JA och UA1.
Det finns dock ett flertal faktorer som totalt sett
innebär en förbättring av bullersituationen, trots ökade
hastigheter, och fler avgångar på sträckan väster om
Aga. De moderna spårvagnar som kommer att levereras
till banan bedöms medföra att bullernivåerna kommer
att minska jämfört med dagens äldre, mer bullriga
vagnar. På vissa sträckor föreslås även att spårens
underbyggnad kommer att förbättras, vilket kan minska
bullerstörningen.
Beräkning av förväntat buller och vibrationer och
eventuella åtgärder utreds närmare i kommande
järnvägsplan.
Anläggningsarbeten genererar buller, vibrationer, damm
och trafik. Boende i anslutning till Lidingöbanan
kan komma att påverkas av detta under byggtiden.
Utbyggnad enligt alternativ UA1 och UA2 innebär
visst behov av sprängningar, framförallt väster om
Baggeby. För UA2 tillkommer troligtvis även mindre
sprängningsarbeten vid bergskärningen öster om
Skärsätra och vid nuvarande hållplats Talludden.
Under byggtiden kan tillfälliga avstängningar av
Lidingöbanan generera ökad biltrafik med ökat buller
som följd. Tiden för avstängningen är främst en följd
av uppförandet av den nya spårvagnsdepån vid Aga och
skillnaden i påverkan mellan alternativen bedöms därför
bli marginell.

Fortsatt planering
Efter avslutad förstudie går planeringen vidare till nästa
skede, där en järnvägsplan tas fram för sträckan Ropsten
- Gåshaga brygga. I järnvägsplanen görs mer detaljerade

studier kring utformning, tekniska lösningar och de
markbehov som föreligger inför spårvägens utbyggnad.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att
upprättas i samband med järnvägsplanen. Största delen av
marken längs Lidingöbanan är idag redan detaljplanelagd
för trafikändamål. Ändringar i befintliga detaljplaner kan
dock behöva göras i några fall.

Samråd
Skriftligt tidigt samråd inom förstudien genomfördes
mellan 20 september och 18 oktober 2010. En
sammanfattning av huvuddragen i yttrandena återfinns
i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen och
yttrandena finns i sin helhet hos SL.
I samrådsmaterialet presenterades utbyggnad till
dubbelspår på delar av Lidingöbanan som ett alternativ.
I samrådet inkom flera synpunkter kring de utpekade
dubbelspårssträckornas lämplighet.
Samrådssynpunkterna var en av flera faktorer
som motiverade en översyn av de föreslagna
dubbelspårssträckorna och en fördjupad utredning kring
banans framtida trafikering efter sammankoppling med
Spårväg City. Resultatet av utredningen visade att delvis
andra sträckor bör prioriteras vid en eventuell utbyggnad
till dubbelspår.

Remiss och fortsatt arbete
Förstudiens syfte är att studera möjliga lösningar som
kan hjälpa till att uppfylla målen för upprustning och
ombyggnad. Förstudien ska också kunna utgöra grund
för upprättande av järnvägsplan för sträckan Ropsten –
Gåshaga brygga.
Efter remiss av denna förstudie kommer inkomna
synpunkter att analyseras. Med detta som underlag fattar
sedan SL beslut om alternativ.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
1.1.1 Spårväg City
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) planerar att utveckla
och bygga ut spårvägstrafiken i Storstockholm. En första
etapp av Spårväg City har invigts mellan Sergels torg och
Waldemarsudde på Djurgården. Här trafikerar linje 7
sedan sommaren 2010.

1.1.2 Lidingöbanan
Lidingöbanan, ursprungligen Stockholm-Södra
Lidingöns Järnväg, öppnade i sina första delar 1914.
Från 1925 fortsatte Lidingöbanans spårvagnar via
Lidingövägen och Sturegatan till en ändhållplats vid
Humlegården i centrala Stockholm. När tunnelbanan
förlängdes till Ropsten 1967 fick Lidingövagnarna en ny
ändhållplats i anslutning till tunnelbanan.

Spårväg City ska även byggas ut för att betjäna den
nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, som planeras
innehålla 10 000 nya bostäder och 30 000 nya
arbetsplatser.

Gamla Lidingöbron färdigställdes 1925 och användes då
av två spårvagnslinjer, godståg, vägtrafik och gång- och
cykeltrafik. När den nya Lidingöbron stod klar 1971
flyttades vägtrafiken över till den nya bron.

En förstudie för Spårväg City, från Kungsholmen till
Ropsten, slutfördes under hösten 2010. Förstudien
studerade även en möjlig sammankoppling av Spårväg
City och Lidingöbanan i Ropsten.

Gamla Lidingöbron rustades upp 1983-1986 för att
hålla i 30 år. Det föreligger alltså ett behov att rusta upp

eller ersätta bron inom överskådlig framtid. Enligt en
överenskommelse är Lidingö stad sedan 1983 ensam
ägare till Gamla Lidingöbron, och har ansvaret för att
hålla den i skick.
Lidingöbanan trafikerar idag sträckan mellan Ropsten
och Gåshaga brygga, med avgångar var 10:e minut i
vardera riktning under högtrafik. Banan är till stora
delar enkelspårig, vilket gör att kapaciteten är begränsad.
Bristen på mötesspår gör det också svårt att samordna
tågens tidtabeller och trafiken på banan är därför
störningskänslig.
I dagsläget har Lidingöbanan en relativt god tidhållning.
Dock är förseningar relativt vanligt förekommande under
rusningstid.

I november 2010 fattade SL:s styrelse ett förnyat
genomförandebeslut för Spårväg City. Beslutet innebar
fortsatt planering för utbyggnad av Spårväg City på
sträckan Sergels torg – Gåshaga brygga, samt fortsatt
samråd med Stockhoms stad om förlängning till
T-Centralen.
Utbyggnaden av Spårväg City medför behov att bygga
en spårvagnsdepå, och det har beslutats att placera denna
vid Aga på Lidingö. Den nya spårvagnsdepån ska betjäna
hela trafiksystemet Spårväg City, där Lidingöbanan och
linje 7 mellan Sergels torg och Waldemarsudde ingår.
Behovet av driftsäker tillgång till den nya spårvagnsdepån
motiverar kapacitetshöjande åtgärder på Lidingöbanan,
till exempel nya dubbelspår och mötesstationer.

Figur 2. Lidingöbanan är i behov av upprustning och nya spårvagnar.
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1 Inledning

Lidingöbanan har genom åren varit hotad av
nedläggning flera gånger, men enligt den långsiktiga
kollektivtrafikplan för Lidingö som togs fram år 2007
ska Lidingöbanan även fortsättningsvis utgöra den
huvudsakliga kollektivtrafiken på södra Lidingö. Om
Lidingöbanan i framtiden ska vara ett attraktivt alternativ
för resenärerna krävs dock en upprustning av banan.
1.1.3 Överenskommelsen mellan SL och Lidingö
stad
I oktober 2009 träffade SL och Lidingö stad en
överenskommelse avseende upprustning och ombyggnad
av Lidingöbanan. I överenskommelsen ingår att banan
ska bevaras i sin nuvarande sträckning och rustas upp
till modern tillgänglighet och teknisk standard, trafikeras
med moderna fordon och kunna anslutas till Spårväg
City i Ropsten. I uppgörelsen nämns också att Lidingö
stad skall rusta upp Gamla Lidingöbron. Dessa åtgärder
innebär att resenärer från södra Lidingö kommer att
kunna resa bekvämt hela vägen till Stockholms city och
exploateringsområdena i Norra Djurgårdsstaden utan att
behöva byta färdmedel.
I överenskommelsen ingår även en ny spårvagnsdepå vid
Aga på Lidingö, som ska ersätta den befintliga depån.
Den nya depån ska motsvara fordonsbehovet för hela
trafiksystemet Spårväg City, inklusive Lidingöbanan och
linje 7 mellan Sergels torg och Waldemarsudde.
För att frigöra mark för den nya spårvagnsdepån kommer
bussuppställningen inom området att flyttas till en ny
bussdepå i Stockby industriområde.
1.1.4 Förstudie för Lidingöbanan
Föreliggande förstudie, avseende sträckan Ropsten
– Gåshaga brygga, inleddes med ett tidigt samråd,
genomfört i oktober 2010.
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Syftet var att ta del av kunskaper, synpunkter och idéer
som redan i ett tidigt skede kan inarbetas i projekt
Spårväg Citys planerade utbyggnad och sammankoppling
med Lidingöbanan. I samrådshandlingarna redovisades
preliminära förslag på dubbelspårssträckor på
Lidingöbanan.
Flera av de inkomna synpunkterna ifrågasatte vissa av
de studerade sträckningarna med hänvisning till bland
annat naturvärden. Samrådssynpunkterna har varit en del
av underlaget för vilka dubbelspårssträckor som utreds
vidare i denna förstudie.
Lidingö stad har sedan en tid planerat en
vidareutveckling av Lidingö centrum, vilket bland annat
innefattar ny bebyggelse och förstärkt kollektivtrafik till
och från området. Med spårtrafik till och från centrum
skulle tillgängligheten till handel och service öka och
förutsättningarna för centrumutveckling förbättras.
Möjligheten att lägga om Lidingöbanan via Lidingö
centrum hanterades därför översiktligt i förstudiens tidiga
samråd. Utredningsmaterialet presenteras i kapitel 5 av
förstudien, men omläggningen via Lidingö centrum har
efter detta inte vidare studerats. Detta föreslås i stället
göras i en separat förstudie i samband med att planerna
för centrumutvecklingen förtydligas.

1.2 Mål
1.2.1 Mål för upprustning och ombyggnad
Inom ramen för projekt Spårväg City har ett antal
delmål för Lidingöbanans upprustning och ombyggnad
formulerats, för att kunna säkerställa en driftsäker och
kostnadseffektiv trafik på hela trafiksystemet Spårväg
City.

Delmålen för Lidingöbanans upprustning och
ombyggnad är:
• Banan ska efter ombyggnaden uppnå en teknisk
standard motsvarande moderna spårvägsanläggningar.
• Resenärerna ska erbjudas en attraktiv miljö och
service.
• Banan ska uppfylla SL:s krav på tillgänglighet.
Enstaka avsteg kan vara aktuella i några fall. Avsteg
kräver särskilt beslut, efter en värdering av nyttor och
kostnader.
• Banan ska trafikeras med moderna fordon av samma
typ som för övriga delar av Spårväg City.
• Det sammankopplade trafiksystemet Spårväg City,
inklusive Lidingöbanan och linje 7 mellan Sergels torg
och Waldemarsudde, ska ha sin vagnsförsörjning från
den nya spårvagnsdepån vid Aga.
• Banans kapacitet ska motsvara trafikeringsbehovet
för den sammankopplade banan Spårväg City Lidingöbanan.
• Banan ska, utöver dagens turtäthet, kunna
omhänderta trafik med insatståg till Aga samt tomtåg
till och från spårvagnsdepån vid Aga.
• Korta restider skall eftersträvas på banan.
• Banan ska erbjuda en pålitlig och driftsäker trafik.
Alla åtgärder på Lidingöbanan ska utvärderas utifrån en
avvägning av nyttor och kostnader. Det övergripande
målet är att hitta lösningar med hög resenärersnytta till
en låg kostnad sett till anläggningens hela livscykel.
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1 Inledning

1.2.2 Förstudiens syfte
Genom att upprätta en förstudie inleds den formella
planeringsprocessen för byggande av spårväg.
Utgångspunkten för förstudien är de åtgärder gällande
utbyggnads- och upprustningsbehov som återfinns
i överenskommelsen mellan SL och Lidingö stad.
Förstudiens syfte är att studera möjliga lösningar som
kan hjälpa till att uppfylla målen för upprustning och
ombyggnad. Förstudien ska också kunna utgöra grund
för upprättande av järnvägsplan för sträckan Ropsten –
Gåshaga brygga.
Förstudien studerar ett jämförelsealternativ (JA) och två
utredningsalternativ (UA1, respektive UA2). Alternativen
har definierats av SL med utgångspunkten att åtgärderna
ska kunna genomföras under en samlad period, i
samband med att Lidingöbanans nuvarande depå vid Aga
rivs och ersätts av den nya spårvagnsdepån.
1.2.3 Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för den nationella transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
invånarna och näringslivet i hela landet. Målet stöds av
två huvudmål: ett funktionsmål och ett hänsynsmål.
Funktionsmålet berör tillgänglighet genom resor
och transporter. Hänsynsmålet handlar om säkerhet,
miljö och hälsa.
Funktionsmål – tillgänglighet

Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet.
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Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.

6. Säker strålmiljö: Människors hälsa och den biologiska
mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av
strålning i den yttre miljön.

Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa

7. Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i
mark och vatten skall inte ha någon negativ verkan
på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning
av mark och vatten.

Transportsystemets utformning och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det
ska också bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen och
att ökad hälsa uppnås.
1.2.4 Miljömål
I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljömål, som
2005 kompletterades med ett 16:e. Målen beskriver den
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbart på lång sikt.
Syftet med miljömålen är att till nästa generation lösa
de stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga
åtgärder i Sverige ska vara genomförda till år 2020 (2050
för klimatmålet).
De miljömål som bedöms vara relevanta för förstudien
är:
1. Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser
ska stabiliseras på en nivå som innebär att människors
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
2. Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
3. Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av
nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande
ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten
i tekniska material eller på kulturföremål och
byggnader.

15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
16. Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden
skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer skall värnas.
De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ned
i regionala (Stockholms län) och lokala (Lidingö
stad) miljömål. Dessutom har SL interna miljömål,
en miljöpolicy och miljöprinciper som tillämpas för
upprustningen och ombyggnaden av Lidingöbanan.
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Figur 3. Förstudiens geografiska avgränsning.
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1.3 Avgränsning
I förstudien för Spårväg City inom Stockholms stad
från hösten 2010 studeras översiktligt möjligheten av en
sammankoppling av Spårväg City och Lidingöbanan i
Ropsten. Utformningen av anslutningen och en framtida
spårvägshållplats i Ropsten avses regleras i arbetet med
järnvägsplan för Spårväg City, delen Djurgårdsbron Ropsten. I ett senare skede kan det bli aktuellt att studera
en anslutning till en möjlig utbyggnad av Spårväg City
vidare norrut från Ropsten, genom nybyggnadsområdena
vid Husarviken.

En tänkbar omläggning av Lidingöbanan via Lidingö
centrum beskrivs översiktligt i kapitel 5. I denna
förstudie ingår inte att föreslå lösningar eller att utvärdera
en sådan omläggning. Detta föreslås i stället studeras
vidare i en separat förstudie.
En dialog förs mellan SL och Lidingö stad om att i
samverkan ta fram en förstudie för en eventuell spårväg
via Lidingö centrum.

Föreliggande förstudies utredningsområde avgränsas
geografiskt till att innefatta en korridor längs hela
Lidingöbanans befintliga sträckning mellan Ropsten och
Gåshaga brygga.
De åtgärder som föreslås i denna förstudie och som ligger
till grund för kommande järnvägsplaneskede utgår ifrån
en upprustning av Gamla Lidingöbron. I förstudien
ingår inte att studera möjliga, framtida alternativ till den
nuvarande bron.
Utformningen av den nya spårvagnsdepån vid
Aga studeras ej i förstudien eller i kommande
järnvägsplaneskede, utan i en separat detaljplaneprocess
för spårvagnsdepån och dess omgivning. Den nya depån
medför omläggning av Lidingöbanan på en del av
sträckan mellan Larsberg och Aga.
Den slutliga placeringen av spår och hållplatser på
Lidingöbanan avgörs först i en efterföljande järnvägsplan.
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Figur 4. Lidingöbanans historiska logotyp. Banans första delar öppnades 1914, under namnet Stockholm-Södra Lidiingöns Järnväg, vilket
förkortades SSLidJ. Banans spårvagnar hade en karakterisk nyans, som gick under beteckningen venetiansk röd.
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2 Planeringsprocess
2.1 Planeringsprocessen vid byggande av
järn- eller spårväg
Planeringen för att bygga järn- eller spårväg regleras
enligt Lagen om byggande av järnväg (SFS 1995:1649).
Lagens syfte är att säkerställa att järn- eller spårvägen får
ett sådant läge och utförande att anläggningen gör minsta
möjliga intrång och påverkan inom ramen för rimliga
kostnader. Lagen ska även se till att hänsyn tas till både
enskilda och allmänna intressen, både vid planering och
vid byggande av anläggningen.
Förstudieskedet är det första formella steget i den
fysiska planeringsprocessen. I förstudien prövas de
olika tänkbara principlösningarna översiktligt, med
syfte att finna lösningar som är genomförbara med
rimliga konsekvenser på bland annat miljön, ekonomin,
övrig trafik och omkringliggande samhälle. Förstudien
innehåller även en översiktlig miljöbeskrivning som ska
ge tillräcklig information för länsstyrelsen att bedöma
om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan.
Under förstudien hålls ett tidigt samråd med dem som
kan beröras. Syftet är att tidigt i planeringen inhämta
kunskap och synpunkter som är viktiga att beakta i det
fortsatta arbetet.
I förstudien ska klarläggas om det finns alternativa
sträckningar där syftena för järn- eller spårvägen kan
uppnås. Är så fallet ska en järnvägsutredning redovisa
olika utbyggnadsalternativ för jämförelse. Om det bara
finns ett alternativ går planeringsprocessen istället vidare
med järnvägsplan. Järnvägsutredning tas också fram i
de fall regeringen ska tillåtlighetspröva utbyggnaden,
vilket gäller järnvägar som är avsedda för fjärrtågstrafik
och vid anläggande av nytt spår på en sträcka av minst 5
kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtågstrafik.
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Figur 5. Planeringsprocessen vid byggande av spår- och järnväg.

Järnvägsplanen beskriver detaljerat hur den valda
lösningen ska utformas. Syftet med järnvägsplanen
är att precisera de markytor som behövs för den nya
järn- eller spårvägen och beskriva anläggningens
konsekvenser. I järnvägsplanen har enskilda intressen
större inverkan än i tidigare skeden. Järnvägsplanen
ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
som ska vara godkänd av länsstyrelsen. Under tiden
järnvägsplanen tas fram hålls samråd med berörda

fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser samt andra som
kan bli påverkade av den planerade spårutbyggnaden.
Järnvägsplanen ställs sedan ut och myndigheter, sakägare
och allmänhet har då möjlighet att lämna synpunkter.
Alla synpunkter som inkommer under utställelsen
bemöts. 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.
Förstudie Lidingöbanan
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2 Planeringsprocessen

2.2 Övrig lagstiftning som reglerar
planering av spår- och järnväg
2.2.1 Miljöbalken
Miljöbalkens fem grundstenar är:
1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och
olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar
eller annan påverkan.
2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och
vårdas.
3. Den biologiska mångfalden bevaras.
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en
från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
5. Återanvändning och återvinning liksom annan
hushållning med material, råvaror och energi främjas
så att ett kretslopp uppnås.
2.2.2 Tillåtlighetsprövning
Enligt kapitel 17 i Miljöbalken prövar regeringen
tillåtlighet för järnvägar avsedda för fjärrtrafik och
anläggande av nytt spår på en sträcka av minst 5
kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtågstrafik.
2.2.3 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen föreskriver spårvägens och
järnvägens relation till kommunernas detalj- och
översiktsplanering. Nybyggnad eller ombyggnad av en
spårvägsanläggning får ej strida mot gällande planer.
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2.2.4 Tillstånd för vattenverksamhet
Att exempelvis gräva eller påla inom vattenområde eller
utföra arbete som påverkar grundvattnet kan innebära
krav på tillstånd för vattenverksamhet (kapitel 11 i
Miljöbalken). Tillstånd för vattenverksamhet prövas
av miljödomstolen. Huvudregeln är att en ansökan
om tillstånd enligt miljöbalken alltid ska innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Bestämmelser
om miljökonsekvensbeskrivningar regleras i kapitel 6
i Miljöbalken. Här framgår att innan en ansökan om
tillstånd med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
färdigställs ska samråd genomföras med länsstyrelsen
och de enskilda som kan komma att bli särskilt berörda.
Vid samrådet läggs grunden för den kommande
ansökningshandlingen.

Största delen av den berörda marken är idag redan
detaljplanelagd för trafikändamål. Ändringar i befintliga
detaljplaner kan dock behöva göras, för att möjliggöra
de åtgärder som föreslås för Lidingöbanan. Påverkan
på gällande detaljplaner studeras vidare i kommande
järnvägsplaneskede.
Bygglov kommer att behövas i samband med uppförande
av ytterligare likriktarstationer för Lidingöbanan.

Under vissa förutsättningar krävs enbart anmälan till
länsstyrelsen. Om det är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamheten
behövs inget tillstånd.

2.3 Planeringsprocess för Lidingöbanan
För den planerade upprustningen och ombyggnaden av
Lidingöbanan bedöms inget behov av järnvägsutredning
föreligga, eftersom inga alternativa sträckningar är
aktuella i närtid.
Tillåtlighetsprövning anses ej vara aktuellt i detta projekt
då spårvägen inte är avsedd för fjärrtrafik.
Förstudien ska ligga till grund för kommande
järnvägsplaneskede. En miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) kommer att upprättas i samband med kommande
järnvägsplaneskede.
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3 SAMRÅD
Tidigt samråd inom förstudien genomfördes mellan 20
september och 18 oktober 2010. Under denna tid var det
möjligt att lämna synpunkter till SL via brev eller e-post.
En broschyr togs fram som publicerades på SL:s hemsida
och skickades ut till fastighetsägare längs Lidingöbanan
samt berörda myndigheter och organisationer.

Det finns ett stort intresse för en dragning av
Lidingöbanan via Lidingö centrum. Många skribenter är
positiva, medan andra är emot en sträckning via Lidingö
centrum. Många oroar sig för längre restider.

• Dubbelspår på sträckan mellan Kottla och
Högberga skulle passera genom Kottlaskogen. Flera
insända synpunkter uttryckte oro för påverkan på
naturområdet.

Flera insända svar behandlar busstrafiken på Lidingö.

134 yttranden med synpunkter på förstudien inkom
under samrådstiden. Flera av de inkomna yttrandena är
mycket omfattande och utgörs av ambitiösa rapporter
med bilagor. En sammanfattning av huvuddragen
i yttrandena återfinns i en samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelsen och yttrandena finns i sin helhet
hos SL.

3.2 Omarbetning efter samråd

• Dubbelspår på sträckan mellan Brevik och Käppala
ifrågasattes utifrån att banan redan nu passerar mycket
nära bebyggda fastigheter öster om Breviks hållplats.

3.1 Inkomna synpunkter
Flera boende utmed Lidingöbanan är oroade för hur
marknadsvärdet på deras fastigheter kommer att påverkas
av en utbyggnad av banan och undrar hur SL hanterar
sådana frågor. En oro finns även för att privata fastigheter
ska behöva tas i anspråk för utbyggnaden och eventuellt
tvångsinlösas samt att skador ska uppstå på deras
fastigheter vid byggnation och exempelvis sprängning.
I flera yttranden påpekas att dagens vagnar är charmiga
men att de behöver bytas ut på grund av att de är
obekväma, trånga och omoderna, har dålig eller
obefintlig luftkonditionering, och att de behöver vara
tystare. Idag går det inte att prata i normal samtalston.
Flera synpunkter handlar om sammankopplingen mellan
Lidingöbanan och Spårväg City och om behovet att
även kollektivtrafikförsörja Norra Djurgårdsstaden.
Flera påpekar att många resenärer till Stockholms city
även fortsättningsvis kommer att byta till tunnelbana i
Ropsten.

I samrådsmaterialet presenterades utbyggnad till
dubbelspår på delar av Lidingöbanan som ett alternativ.
De delsträckor som i första hand pekades ut för
dubbelspårsutbyggnad var en sträcka väster om Baggeby
hålllplats samt sträckorna Skärsätra – Högberga och
Brevik – Käppala. I samrådet inkom flera synpunkter
kring de utpekade dubbelspårssträckornas lämplighet.

Flera inkomna synpunkter lämnade förslag på dubbelspår
längs andra sträckor.
Samrådssynpunkterna var en av flera faktorer
som motiverade en översyn av de föreslagna
dubbelspårssträckorna och en fördjupad utredning kring
banans framtida trafikering efter sammankoppling med
Spårväg City. Resultatet av utredningen visade att delvis
andra sträckor bör prioriteras vid en eventuell utbyggnad
till dubbelspår. Därutöver har förstudien även kommit att
studera andra, mindre omfattande, utbyggnadsalternativ.
De i samrådet inkomna synpunkterna har därmed utgjort
förutsättningar för det fortsatta utredningsarbetet.

• Dubbelspår på sträckan väster om Baggeby ifrågasattes
utifrån Lidingö stads önskan om att lägga om
Lidingöbanan via Lidingö centrum, vilket troligen
skulle innebära att den nuvarande sträckan väster om
Baggeby läggs ned.
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Figur 6. Tidigare förslag på dubbelspårsutbyggnad, enligt samrådsbroschyr oktober 2010
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4 Förutsättningar
4.1 Markanvändning och
kommunikationer
4.1.1 Befolkningsutveckling
Stockholmsregionen växer sig allt starkare, vilket får
effekter för hela östra Mellansverige. Lidingö är därmed
en del av en regional arbets- och bostadsmarknad som
kännetecknas av ökande befolkning, pendling och
kommunala samarbeten. I översiktsplanen för Lidingö
(samrådshandling, december 2010) räknar staden med
att öka sin befolkning med 10 000 invånare till 2030.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
(RUFS) prognostiserar dock en betydligt försiktigare
befolkningstillväxt på Lidingö - där anges i ett högsta
scenario 1 000 nya kommuninvånare till år 2030.

4.1.2 Regionala och kommunala planer
Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2010 – 2021

Trafikverken och länen har på regeringens uppdrag
upprättat långsiktiga planer för statliga insatser i vägar,
järnvägar och annan transportinfrastruktur för perioden
2010–2021. I Stockholms läns länsplan finns statliga
och regionala medel avsatta för en upprustning av
Lidingöbanan.
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS)

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS) 2010 vann laga kraft den 30 augusti 2010. I
planen framhålls att en utveckling och utbyggnad av

kollektivtrafiken är viktig för att kunna hantera stora
resflöden och för att överföra resande från biltrafik
till kollektivtrafik. En tillgänglig och väl fungerande
kollektivtrafik krävs för minskad klimatpåverkan och
stärkt konkurrenskraft för Stockholmsregionen. RUFS
2010 betonar även att det ur jämställdhetssynpunkt
är viktigt att regionen har en attraktiv och snabb
kollektivtrafik som kan konkurrera med biltrafiken.
Eftersom kvinnor reser kollektivt i högre grad än män
drabbas de mer av kollektivtrafikens brister.
Viktiga faktorer som framhålls för att skapa en attraktiv
kollektivtrafik är bland annat tydlig information, bra och
säkra gångvägar samt välskötta stationer. Kollektivtrafiken
ska upplevas som trygg och tillförlitlig med hög komfort.
Det ska samtidigt vara lätt, bekvämt och tidseffektivt
att åka kollektivt och den geografiska tillgängligheten
måste vara god. Fler infartsparkeringar för såväl bil som
cykel framhålls som viktiga satsningar för att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafiken.
RUFS 2010 framhåller att flera regiondelar har
spårtrafik med hög kapacitet som stomme i sitt
kollektivtrafiksystem, men att detta saknas i de kraftigt
expanderande nordost- och ostsektorerna. Kapacitetsstark
spårtrafik behöver därför byggas i dessa sektorer. I RUFS
2010 redovisas upprustningen av Lidingöbanan mellan
Ropsten och Gåshaga brygga som en åtgärd som planeras
genomföras före 2020.
Översiktsplan för Lidingö stad

Figur 7. Detaljplanelagt område utmed Lidingöbanan i grönt. Endast delar av sträckan mellan Baggeby och Torsvik ligger utanför
detaljplan. Kartan är hämtad ur Lidingö stads översiktsplan 2011 (samrådsversion).
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Lidingös aktuella översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige i maj 2002. Ett av översiktsplanens
mål är att öka andelen kollektivtrafikanter och
göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Detta ska
bland annat åstadkommas genom att skapa trygga
gång- och cykelvägar till Lidingöbanans hållplatser.
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4 Förutsättningar

Tillgängligheten till hållplatser ska anpassas för personer
med funktionsnedsättning och byten mellan trafikslag
ska göras enkla och bekväma. Ett annat betydelsefullt
mål är att aktivt verka för utvecklingen av Ropsten som
knutpunkt för kollektivtrafik. Planen framhåller att en
utbyggd spårväg från centrala Stockholm till Ropsten
skulle ge nya bytesmöjligheter med tunnelbanan och öka
Lidingöbornas möjligheter att nyttja kollektivtrafiken.
I nuläget pågår arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan som ska ange utvecklingen för Lidingö stad
fram till 2030. Lidingö stads kommunstyrelse tog den 7
juni 2010 ett inriktningsbeslut för översiktsplan 2011.
De tre alternativa framtidsbilderna som presenterades
i samband med samrådet har arbetats samman till
ett förslag för Lidingös utveckling fram till 2030. I
inriktningsbeslutet anges bland annat att Lidingöbanan
ska rustas upp och byggas ut med dubbelspår på vissa
sträckor, samt kopplas ihop med Spårväg City. Lidingö
stad ska även verka för att Lidingöbanan på sikt dras
om via Torsviks torg och Lidingö centrum. Under
2011 pågår arbete med ett planprogram för Torsvik
och Lidingö centrum. Inom detta arbete studeras även
översiktligt möjligheten att lägga om Lidingöbanan.
Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta den
nya översiktsplanen under vintern 2011-2012.
Detaljplaner

Längs Lidingöbanan är större delen av marken kring
spårområdet detaljplanelagd. Undantag finns dock
bland annat för sträckan mellan Herserud och Baggeby.
Markanvändningen utmed banan varierar mellan
gatumark, buss- och spårtrafik, vägtrafik samt park- och
naturmark.
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Figur 8. Vy över den planerade Norra Djurgårdsstaden. Fotomontage av Stockholms stad och Aaro Designsystem (beskuren).

4.1.3 Övriga planer och projekt
Norra Djurgårdsstaden

I Stockholms stad pågår planeringen för
stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.
Området sträcker sig från Loudden i söder via
Frihamnen, Värtahamnen och Energihamnen till
Ropsten och Husarviken i norr.
I färdigutbyggt skede kommer Norra Djurgårdsstaden
att omfatta cirka 10 000 nya bostäder och 30 000 nya
arbetsplatser. 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 sjötrafik.

Vid Husarviken i norra Hjorthagen ska en modern,
innovativ och miljöanpassad stadsdel växa fram. De första
lägenheterna är påbörjade och inflyttning kommer att
ske från 2012. Stockholms stad önskar en spårväg genom
utvecklingsområdet mot Ropsten, där den ska knyta
an till spåren mot Lidingö och mot de södra delarna av
Norra Djurgårdsstaden.
I Ropsten planeras ett flertal projekt som kommer att
stärka platsens funktion som kollektivtrafikknutpunkt.
Strax norr om tunnelbanestationen planeras ny
kvartersbebyggelse som ska inrymma handel, bostäder
och arbetsplatser.
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Norra länken

Norra Länken är en del av den tänkta ringleden kring
Stockholm. Länken sträcker sig mellan Karlberg
och Värtan och får anslutningar till Solnavägen,
Uppsalavägen, Norrtull och Roslagstull, samt till
Roslagsvägen vid Universitetet. Norra länken är
en trafikled av riksintresse genom sin koppling till
Värtahamnen och Frihamnen, som är landets viktigaste
hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland
och Ryssland. En del av länken togs i trafik redan år 1991
och nu byggs ytterligare 5 km av leden som beräknas
öppna för trafik år 2015.
Östlig förbindelse

Sedan trafiköverenskommelsen 1992 (”Dennispaketet”)
har Österleden varit en del av den planerade trafikledsringen runt Stockholms innerstad. Vägverket har tagit
fram en förstudie där tre alternativa korridorer har
studerats mer noggrant. Alla tre alternativen ansluter
vid eller i närheten av Värtan/Frihamnen. Ett alternativ
har direkt påverkan på Lidingö då förslaget är en ny
tunnelförbindelse via Nacka-Lidingö.
Lidingöbroarna

Gamla Lidingöbron, där Lidingöbanan idag löper
på enkelspår, kommer att behöva rustas upp inom
överskådlig tid. Brons öppningsbara broklaff är ur
funktion och farleden har därför varit stängd för
större båttrafik sedan april 2004. Enligt en dom i
Miljööverdomstolen är Lidingö stad ålagd att återställa
Lidingöbrons öppningsbara funktion. I samband med
den stundande upprustningen av Lidingöbanan och
planerna på att knyta samman banan med Spårväg
City har frågan väckts kring möjligheterna att återta
dubbelspårstrafik på bron.
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Vintern 2010 utförde Lidingö stad därför en studie kring
Gamla Lidingöbrons förutsättningar att omhänderta
dubbelspårstrafik och möjliggöra en segelfri höjd av 12
meter.
Södra Kungsvägen mellan Lidingöbron och
Lejonvägen

Södra Kungsvägen ingår i Lidingös huvudvägnät och
förbinder Lidingöbron och de centrala områdena av
Lidingö med den södra delen av kommunen. I syfte att
utveckla Lidingös centrala delar, mellan brofästet och
Lidingö centrum, pågår planering kring en överdäckning
av Södra Kungsvägen på det aktuella vägavsnittet. En
annan möjlighet som studeras är en bergtunnel från
Torsviks torg till korsningen med Lejonvägen.
Södra Kungsvägen mellan Baggeby och Högberga

Den huvudsakliga vägen till de södra delarna av
Lidingö är Södra Kungsvägen. Mellan Herserudsvägen
vid Baggeby och den planerade infarten till Dalénum
planerar Lidingö stad för att på sikt bredda Södra
Kungsvägen till fyra körfält.
På sträckan mellan Skärsätra och Högberga är Södra
Kungsvägen inte anpassad till dagens trafikmängder,
vilket medför bristande trafiksäkerhet, framkomlighet
och boendemiljö. En trafikutredning av sträckan
genomfördes 2008 och gav upphov till en diskussion
kring ny dragning av Södra Kungsvägen.
I juni 2010 fattade kommunfullmäktige beslut att gå
vidare med trafikutredningens Alternativ 2, vilket innebar
att Södra Kungsvägen planerades få en ny sträckning via
en bergtunnel under villabyggelsen i Kottla. Efter valet i
september 2010 har dock beslutet ändrats, vilket innebär
att nuvarande väglösning blir kvar tills vidare.

Spårvagnsdepån vid Aga

Den befintliga spårvagnsdepån vid Aga kommer att
ersättas av en ny depå anpassad till moderna spårvagnar.
Den nya spårvagnsdepån utformas för att kunna fungera
som huvudsaklig depå för hela trafiksystemet Spårväg
City, inklusive Lidingöbanan och linje 7 mellan Sergels
torg och Waldemarsudde. Depån utformas därför för 3032 stycken 40-metersspårvagnar. Den nya depån studeras
inte inom förstudien utan i en separat detaljplaneprocess.
Bussdepå i Stockby industriområde

Den nuvarande bussuppställningen vid Aga kommer
att ersättas av en ny bussdepå i Stockby industriområde,
som ska motsvara Lidingös behov av busstrafik. Den nya
bussdepån prövas enligt gällande detaljplan samt i en
miljöprövning enligt Miljöbalken.
Dalénum

Dalénum är ett nyligen planlagt område vid Aga där
delar av markanvändningen ska ändras från industri till
bostäder, centrumverksamheter, idrott, förskola, skola,
äldreboende och park. Under en 10-årsperiod ska cirka
1000 bostäder och lika många arbetsplatser byggas.
Byggstarten är planerad till 2011.
Dalénum kollektivtrafikförsörjs via Lidingöbanans
hållplats Aga. Detaljplanen medför att hållplatsläget
flyttas något längre österut.
En ny infart för vägtrafik till Dalénum kommera att
byggas i enlighet med den antagna detaljplanen för
Dalénum. Infarten innebär att en ny plankorsning med
Lidingöbanan tillkommer, strax väster om det nya läget
för Aga hållplats.
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Figur 9. Målpunkter i och kring utredningsområdet.

4.2 Trafik och resenärer
4.2.1 Mål- och bytespunkter
Längs Lidingöbanan finns ett flertal viktiga målpunkter
som styr resenärernas rörelsemönster och som bör beaktas
i samband med planerade åtgärder på banan.
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Den avgjort viktigaste målpunkten för Lidingöbanans
resenärer finns vid Ropsten, banans västra slutstation,
där omstigning sker till buss och tunnelbana för vidare
färd mot Stockholms city samt mot andra delar av
regionen. Med den planerade utbyggnaden av Norra
Djurgårdsstaden förstärks Ropstens roll som bytespunkt.

På andra sidan Lidingöbron utgör Lidingö centrum
en viktig målpunkt med handel, restauranger och
servicefunktioner. Centrumområdet erbjuder bland
annat biograf, bank, systembolag, bibliotek och Lidingö
stadshus, vilka utgör målpunkter för de som bor eller
arbetar på Lidingö.
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att båten under en testperiod går en gång i timmen och
att SL:s ordinarie taxa gäller.
Under sommarhalvåret angör flera av Waxholmsbolagets
båtlinjer Gåshaga brygga, vilket gör hållplatsen till en
viktig omstigningspunkt.
Figur 10. Antal påstigande per hållplats och dygn (2010). En stor del av resenärerna byter till tunnelbana i Ropsten.

Dessutom anordnar staden med jämna mellanrum
evenemang i Lidingö centrum. För Lidingöbanans
resenärer är de närmsta hållplatserna Torsvik eller
Baggeby som båda ligger en dryg kilometer från Lidingö
centrum. För många besökare är därför bussen ett
bekvämare alternativ.
Övriga viktiga målpunkter längs banan finns där
koncentrationen av bostäder och arbetsplatser är hög,
exempelvis vid hållplatserna Baggeby, Larsberg, Aga,
Brevik och Käppala. Med utbyggnaden av Dalénum
väntas antalet resenärer till och från Aga hållplats att
öka. I anslutning till Lidingöbanans hållplatser ligger
också ett antal skolor, sjukhus, idrottsanläggningar
och friluftsområden som alla utgör målpunkter för
Lidingöbanans resenärer. Baggeby, Larsberg och Kottla är
bytespunkter mellan Lidingöbanan och buss.
4.2.2 Kollektivtrafik
Lidingöbanan utgör den enda spårtrafiken på Lidingö. I
övrigt kollektivtrafikförsörjs Lidingö med bussar, varav de
flesta matar till tunnelbanan i Ropsten.
Lidingöbanan trafikerar sträckan från Ropsten i väster till
Gåshaga brygga i öster, via de södra delarna av Lidingö.
Banan är till största delen enkelspårig och trafikeras med
10-minuterstrafik under högtrafik. Antalet påstigande
resenärer varierar från 200 per dag vid hållplatserna
Torsvik, Talludden och Gåshaga till 4000 vid Ropsten.
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Sedan 2009 klassificeras Lidingöbanan som spårväg
istället för som tidigare järnväg.
Utöver Lidingöbanan trafikeras förstudieområdet även
med lokalbussar. Lidingö centrum, Gångsätra och
Larsberg är de hållplatslägen som trafikeras av flest
busslinjer. Kottla är en viktig bytespunkt där resenärer
från Lidingöbanans östra delar kan byta till busslinje
201 i riktning mot Lidingö centrum och Ropsten.
Bytespunkter mellan Lidingöbanan och buss finns även
i Larsberg (linje 233) samt i Baggeby (linje 203 och linje
207).
Öster om Kottla utgör Lidingöbanan den enda ordinarie
kollektivtrafiken. Lidingöbanan trafikeras ej nattetid
och trafiken sköts då istället av busslinje 291 som går
i halvtimmestrafik med hållplatser vid bland annat
Gåshaga, Aga, Gångsätra, Lidingö centrum och Ropsten.
I östra delen av förstudieområdet finns en servicelinje
(linje 921) som trafikerar sträckan mellan Käppala och
Lidingö sjukhus med fem turer per dag i respektive
riktning under vardagar.
Från Brostugevägen i Larsberg utgår en passagerarfärja
mot Nybroplan via Nacka med fem dagliga turer i
respektive riktning. Båten drivs privat och ingår därför
inte i SL:s nät. Mellan hösten 2010 och hösten 2011
genomförs dock ett försök för att utvärdera möjligheterna
till vattenburen pendeltrafik i Stockholm. Detta innebär

4.2.3 Gång- och cykeltrafik
På Lidingö finns totalt cirka fyra mil cykelvägar. I
översiktsplanen anges att satsningar på vidare utbyggnad
av cykelnätet är önskvärda. Ett regionalt cykelstråk
löper längs Lidingöbanan hela vägen från Ropsten, över
Gamla Lidingöbron och vidare till Larsberg. Därutöver
finns inom förstudieområdet ett mer finmaskigt
cykelnät som försörjer de viktigaste målpunkterna och
bebyggelseområdena på södra Lidingö.
Möjligheten för fotgängare och cyklister att korsa
Lidingöbanan finns i anslutning till banans hållplatser
samt vid passager för fordonstrafik. Utöver dessa finns
längs banan också ett antal passager avsedda endast
för gång- och cykeltrafikanter. Majoriteten av dessa är
försedda med gångfålla som enda säkerhetsutrustning.
Strax öster om hållplats Skärsätra finns dock en gång- och
cykelövergång i plan som är försedd med bommar och
ljussignal. Övergången nyttjas bland annat av elever vid
näraliggande Skärsätra skola.
4.2.4 Vägtrafik
Södra Kungsvägen och Gåshagaleden utgör sekundärled
för farligt gods. På sträckan mellan Aga och Högberga
korsar vägen Lidingöbanan i plan på två ställen. Här
trafikeras vägen av cirka 13 000 fordon per dygn.
Plankorsningarna utgör en trafiksäkerhetsrisk och
begränsar fordonstrafikens framkomlighet under de
perioder bommarna ligger nere. De ger också upphov till
köbildning, framförallt under högtrafik.
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medför inte framkomlighets- eller trafiksäkerhetsproblem
som kan motivera ombyggnad till planskildheter.

Plankorsningar förkommer på fler ställen längs
Lidingöbanan där trafikmängderna inte är lika höga
som på ovan beskrivna sträcka och där problematiken
därför kan anses vara mindre allvarlig. Vid Aga korsas
banan av infarten till den nuvarande bussuppställningen.
I samband med utbyggnaden av Dalénum utgår
plankorsningen, men en ny plankorsning tillkommer
strax öster om den nya spårvagnsdepån vid Aga.

4.2.5 Tillgänglighet till transportsystemet
Tillgänglighet till transportsystemet innebär invånarnas
och näringslivets möjligheter att effektivt nyttja
transportsystemet, vilket är ett av de transportpolitiska
målen. I praktiken innebär målet bland annat närhet till
hållplatser och stationer, korta restider samt god standard
på bana och fordon.

I Brevik finns en plankorsning med Vattenvägen
och en med Hövdingevägen. I Käppala korsar banan
Herkulesvägen och i Gåshaga finns en plankorsning med
Södra Kungsvägen. Samtliga dessa plankorsningar är
försedda med bommar och signaler. Plankorsningarna

Majoriteten av Lidingöbanans hållplatser är centralt
belägna i respektive upptagningsområde, vilket ger korta
avstånd till och från resenärernas målpunkter. Undantag
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Figur 11. Befintliga plankorsningar utmed Lidingöbanan.
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är delen mellan Lidingöbron och hållplats Baggeby, där
banan löper längs vattnet. Hållplats Torsvik ligger långt
ifrån områdets viktigaste målpunkt – Lidingö centrum –
och dessutom på en lägre nivå än omgivande bebyggelse,
vilket ytterligare försämrar tillgängligheten. Hållplatsens
ofördelaktiga läge återspeglas i resandestatistiken, Torsvik
är en av Lidingöbanans minst nyttjade hållplatser med
endast 200 påstigande per dygn. Även Talludden och
Högberga, med 200 respektive 300 påstigande per
dygn, ligger perifert i förhållande till sina respektive
upptagningsområden.
Dagens vagnar på Lidingöbanan byggdes under
1940-talet och är därmed Sveriges äldsta spårvagnar i
reguljär trafik. Fordonen uppfyller inte dagens behov
gällande komfort och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning.
Även banans hållplatsplattformar har
tillgänglighetsbrister. Plattformarnas höjd är inte
anpassade för plant insteg till fordonen, vilket numera
eftersträvas i all lokal kollektivtrafik. Flera hållplatser
ligger i kurva, vilket skapar en spalt mellan plattformen
och spårvagnen vid på- och avstigning. Några plattformar
lutar också mer än vad som normalt tillåts, vilket innebär
en säkerhetsrisk.
I samband med upprustningen av Lidingöbanan kommer
nya, moderna spårvagnar att sättas i trafik och banans
hållplatser kommer att byggas om för att medge plant
insteg till de nya spårvagnarna.
4.2.6 Trafiksäkerhet
Lidingö stad har tagit fram en trafiksäkerhetspolicy.
I policydokumentet klargörs att de åtgärder staden
genomför gällande trafiknätets utformning ska syfta till
ökad säkerhet för samtliga trafikanter.
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Lidingö stad har även ambitioner att öka tillgängligheten
för oskyddade trafikanter, ge förutsättningar för
införande av 30 km/h i bostadsområden samt att
underlätta framkomligheten för kollektivtrafik och
utryckningsfordon på stadens gator.

viss hastighetsbegränsning. Banan utgörs dessutom av
enkelspår på långa sträckor vilket innebär att tågmöten
måste anpassas. Detta begränsar framkomligheten på
banan.

4.3.1 Bana
Lidingöbanan mäter drygt 9 kilometer mellan
ändhållplatserna Ropsten och Gåshaga brygga. Banan
är huvudsakligen enkelspårig med undantag av en 1,7
kilometer lång dubbelspårssträcka mellan Baggeby och
Aga. Tvåspåriga mötesstationer finns i Torsvik, Skärsätra,
Högberga, Brevik och Käppala. Vid ändhållplatserna
Ropsten och Gåshaga brygga finns tre respektive två spår.

Gång- och cykeltrafikens framkomlighet tvärs banan
begränsas av de plankorsningar som finns utmed banan.
Samma sak gäller för vägtrafiken, vars framkomlighet
framförallt inskränks i Lidingöbanans korsningar med
Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Trafiksäkerheten på Lidingöbanan bedöms i dagsläget,
av såväl SL som den nuvarande trafikoperatören Veolia,
vara god och banan har låg olycks- och tillbudsfrekvens.
I samband med upprustningen av banan kan
trafiksäkerheten vid ett antal gång- och cykelpassager
behöva ses över och åtgärdas.

Spårvidden på Lidingöbanan är 1435 millimeter, vilket
är normal spårvidd. Spåranläggningen består delvis av
helsvetsad räls som vilar på betongsliper och delvis av
räls på träsliper med så kallad Heyback-befästning. Grovt
indelat ligger spår från Torsvik till Kottla på betongsliper
och från Kottla till Gåshaga på träsliper.

4.3 Tekniska förutsättningar
På grund av att Lidingöbanans framtid har varit osäker
har inga större reinvesteringar genomförts efter 2003.
Det finns därför ett visst eftersläpande underhållsbehov
på Lidingöbanan.

4.2.7 Framkomlighet
Lidingöbanan löper uteslutande på egen banvall, vilket
borgar för god framkomlighet. På vissa delar av banan
är dock spårgeometrin inte optimerad, vilket medför

Lidingöbanan är huvudsakligen utrustad med
återfjädrande växlar som körs upp i medväxelriktningen
för att därefter återgå till ett bestämt läge i
motväxelriktningen. Växeltypen medför ökat
banunderhåll men förenklar den signaltekniska
utformningen och ger en robust trafikering.
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Figur 12. Dagens enkel- och dubbelspår på Lidingöbanan.
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Banans största tillåtna hastighet är 80 km/h, men
vissa delsträckor har lägre hastighet på grund av ur
trafiksynpunkt sämre spåregeometri. Dagens spårvagnar
har dock största hastighet 65 km/h. De nya spårvagnar
som kommer att levereras till Lidingöbanan utrustas för
högre farter, och kommer därmed att kunna utnyttja
banans gällande största tillåtna hastighet på 80 km/h,
vilket ger förutsättningar att korta restiderna. På vissa
delsträckor kommer den största tillåtna hastigheten att
förbli lägre än 80 km/h.
4.3.2 Fordon och hållplatser
Lidingöbanan trafikeras av spårvagnar av typen A30 och
B30, som tillverkades under perioden 1946-1952.

Enligt överenskommelsen mellan SL och Lidingö
stad ska banan i framtiden trafikeras av moderna,
tystare, spårvagnar. Vagnarna kommer att ha hög
komfort och hög tillgänglighet för resenärer med
funktionsnedsättning, samt ha flexibla utrymmen som
rymmer rullstolar och barnvagnar. Vagnarna blir 265
centimeter breda, mot dagens 240 centimeter, och får
genomgång mellan de enskilda vagnmodulerna. I ett
första skede bedöms cirka 40 meter långa spårvagnar
vara aktuella för Lidingöbanans trafikering, men
på sikt kan det vara aktuellt med dubbelkopplade
30-metersspårvagnar. Dessa spårvagnståg får då en längd
på drygt 60 meter. Längre fordon är ett sätt att öka
banans kapacitet om det i framtiden finns behov av det.

Ett eventuellt behov av längre tåg föranleds inte i första
hand av resandet på Lidingö, utan på de delar av Spårväg
City som går genom Stockholms innerstad.
Dagens hållplatser är inte anpassade för de nya fordonen.
SL:s riktlinjer för tillgänglighet vid hållplatser inbegriper
maximalt 60 millimeter spalt mellan plattform och
fordon. Avsteg från detta mått kan göras efter en
värdering av nyttor och kostnader. Detta får avgöras i
varje enskilt fall.
4.3.3 Depå
Den nuvarande spårvagnsdepån vid Aga ska enligt
överenskommelsen mellan SL och Lidingö stad rivas och
ersättas av en ny större depå. Den nya spårvagnsdepån
byggs för att kunna inrymma och betjäna 30-32 moderna
spårvagnar i 40-metersutförande. Spårvagnsdepån vid
Aga studeras i en separat detaljplaneprocess.
Enligt avtalet mellan SL och Lidingö stad kommer
spårvagnsdepån att fungera som huvudsaklig
depåanläggning för hela trafiksystemet Spårväg City,
där Lidingöbanan och linje 7 mellan Sergels torg och
Waldemarsudde ingår. Depån utformas för att möta
trafikeringsbehovet i hela trafiksystemet. Den nuvarande
bussuppställningen vid Aga kommer att ersättas av en ny
bussdepå i Stockby industriområde. Den nya bussdepån
prövas enligt gällande detaljplan samt i en miljöprövning
enligt Miljöbalken.

Figur 13. Den planerade nya spårvagnsdepån vid Aga enligt samrådshandlingar för detaljplan (beskuren).

2011-08-25

Förstudie Lidingöbanan

29

4 Förutsättningar

4.3.4 Trafikering
Lidingöbanan trafikeras med 10-minuterstrafik under
högtrafik. Under mellantrafiken, på kvällar och helger,
går tågen var tjugonde minut och i lågtrafik var
trettionde minut.
Tågen består under högtrafiken av 3 vagnar av typ A30B/
B30B, vilka tillsammans mäter 45 meter. Övrig tid
trafikeras banan av 30 meter långa 2-vagnarståg.
Banans tidtabell styrs av enkelspårssträckorna samt av
passningen till tunnelbanan och till vissa av Lidingös
busslinjer.
Tågmöten sker vid mötesstationen i Torsvik, på
dubbelspåret vid Baggeby, på dubbelspåret mellan Bodal
och Larsberg, vid mötesstationen i Skärsätra samt vid
mötesstationen i Brevik. Spårvagnarna har idag mycket
kort vändtid i Gåshaga brygga. Äldre spårvagnar kan
vändas snabbt, men den korta vändtiden innebär att det
inte finns någon marginal att ta igen förseningar.

Reläställverk av SL:s egen konstruktion finns i Baggeby,
Aga och Gåshaga brygga. Sträckan Ropsten – Torsvik
styrs av ett ställverk av samma typ som det som finns i
tunnelbanan.
Ovanpå signalsystemet ligger ett så kallat ATC-system.
ATC betyder Automatic Train Control och står för olika
typer av system som automatiskt hindrar spårfordon
från att överskrida tillåten hastighet. ATC-systemet
på Lidingöbanan tolkar den optiska signaleringen
och överför information till fordonsutrustningen.
Genom ATC-övervakning och att systemet räknar med
spårvagnarnas goda bromsförmåga kan samtidig infart
tillämpas på stationerna.

ATC-systemets viktigaste funktion är att stoppa tåget om
en förare av misstag kör mot rött, och därmed förhindra
kollisioner.
Den framtida utformningen av Lidingöbanans
signalanläggning hanteras i senare skeden, och kan
då samordnas med planeringen för Spårväg Citys
utbyggnad.

4.3.5 Signalsystem
Lidingöbanan har idag ett enkelt signalsystem. Eftersom
mötesstationerna är försedda med återfjädrande växlar
behöver stationerna inte utrustas med fullständiga
ställverk.
Det finns inga objekt i in- och utfartstågvägarna som
behöver styras och låsas utan enbart linjeblockeringens
riktning behöver styras. På varje station leds
inkommande tåg med hjälp av växeln in på ett bestämt
spår. När tåget kortslutit spårledningen på stationen
begär det automatiskt tågväg ut mot nästa station.
Mötande tåg kan då få sin begäran om motriktad tågväg
genomförd. Trafikledningen kan enbart manöverblockera
utfartsignalerna och vidta vissa andra specialåtgärder.
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Figur 14. Lidingöbanan i bergskärning vid Baggeby.
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4.3.6 Kraftmatning
Banan är elektrifierad med 750 volt likström som
matas från tre likriktarstationer placerade i Baggeby,
Aga och Brevik. Det finns även en reservmatning från
tunnelbanans likriktare i Ropsten, som av olika skäl inte
kan samköras med resten av banans matning.
Utrustningen är från 1980-talet och beräknas ha en
livslängd på cirka 40 år från nyinstallation. Genom
åtgärder i Breviks likriktarstation har tidigare problem
med spänningsfall vid tågmöte i Käppala till stor del
kunnat avhjälpas.
4.3.7 Geoteknik och grundläggning
Fastmarksområden dominerar på Lidingö i sin helhet.
Inom utredningsområdet utgörs fastmarken av berg
(gnejs och granit) samt friktionsjord, huvudsakligen grus
och normalblockig morän. Vid Brevik finns ett parti med
finare sand och silt. På Lidingö återfinns bebyggelsen ofta
på högre liggande fastmarksområden.
Väg och spårväg är belägna mellan bostadsområdena
i de lägre liggande partierna där marken inte sällan
utgörs av mer finkorniga jordar. Följaktligen påträffas
lermarksområden på stora delar av befintlig sträcka för
Lidingöbanan med fastmarken som inramning. Lerjord
återfinns från strax söder om Millesgården hela vägen till
Kottla. Strax norr om Kottla finns dessutom ett mindre
kärrområde. Lera påträffas även runt Brevik samt från
Käppala och hela vägen ut till Gåshaga brygga.
Inga geotekniska undersökningar har utförts i detta
skede.
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4.3.8 Konstruktioner
Längs med befintlig sträcka för Lidingöbanan finns idag
ett antal broar, några för Lidingöbanan och några för
korsande vägar eller gång- och cykelvägar. Broarna längs
med banan ägs i huvudsak av SL. Vägbron som förbinder
Lidingö med Ropsten (Lidingöbron) ägs gemensamt av
Stockholms stad och Lidingö stad. Gamla Lidingöbron,
där Lidingöbanan löper, ägs av Lidingö stad.
4.3.9 Ledningar och teknisk försörjning
På några sträckor löper befintliga ledningar utmed
Lidingöbanan, vilket kan innebära ett behov av
ledningsomläggning i samband med ombyggnad.
Bland annat löper fjärrvärmeledningar längs banan
mellan Skärsätra och Kottla samt mellan Talludden och
Gåshaga. Spillvattenledningar ligger i närheten av banan
mellan Käppala och Gåshaga. Mellan Aga och Skärsätra
ligger vattenledningar mellan Lidingöbanan och Södra
Kungsvägen.
Antalet ledningar som korsar Lidingöbanan är betydande.
På många av sträckorna mellan hållplatserna finns få
eller inga ledningar, däremot finns viktiga ledningsstråk
i anslutning till flera av Lidingöbanans hållplatser och
spårövergångar.
Vid Högberga korsas spåren av en 70 kV luftburen
kraftledning som Lidingös elförsörjning baseras på.
Ledningen utgör en del av ett kraftledningsstråk som
sträcker sig mellan Danderyd och Nacka, via Lidingö.
Ledningen från Danderyd till Lidingö kommer att
ersättas av en markförlagd ledning från Ropsten till
Koltorp på Lidingö.

Ledningen från Lidingö till Nacka blir kvar som reserv
tills vidare. En ny sträckning för en kraftledning mellan
Koltorp och Nacka utreds för närvarande. En möjlighet
är att den nya ledningen blir markförlagd.
Längs Södra Kungsvägen mellan Lidingöbron och
Lidingö centrum finns längsgående och korsande
VA- och fjärrvärmeledningar, el-, belysnings-, teleoch optokablar. Vissa ledningar är av stor vikt för
Lidingös tekniska försörjning. Längs sträckan finns även
dagvattenledningar i betong som transporterar ytvatten
till Torsvik. Pumpstationer för dag- och spillvatten
återfinns också utmed vägen.

4.4 Miljöförutsättningar
4.4.1 Naturmiljö
Lidingöbanan ligger i anslutning till flera
sammanhängande naturområden. Mellan stationerna
Kottla och Högberga ligger spårvägen i anslutning till
naturreservatet Långängen – Elfvik. Naturreservatet
är bevarandevärt eftersom det utgör ett tätortsnära
rekreationsområde av stor betydelse för friluftslivet.
Området har även kulturhistoriska värden.
I anslutning till naturreservatet och söderut, på båda
sidor om Lidingöbanan, finns en nyckelbiotop i form av
lövskog och barrskog av högt värde. Här finns värdefulla
hällar och rikligt med grova och äldre träd, bland annat
ek, hassel och tall. Ytterligare en nyckelbiotop i form
av lövskogslund (ask, alm och lönn) finns söder om
Lidingöbanan, sydöst om Millesgården.
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Lidingöbanan ligger i anslutning till flera av dessa
sammanhängande naturområden och utgör idag en
barriär för rekreationLÅNGÄNGEN
och friluftsliv.

4.4.2 Rekreation, friluftsliv och barriäreffekter
Med barriäreffekter avses visuella och fysiska hinder
som hindrar människor att röra sig fritt i sin närmiljö.
Barriäreffekter påverkar rörelsemönster, rekreation och
friluftsliv. Även djurens rörelsemönster och ekologiska
spridningskorridorer påverkas av de barriäreffekter som
uppstår längs en spårväg.

På båda sidor om banan finns målpunkter för friluftslivet,
såsom promenadstråk, badplatser, grillplatser och
idrottsanläggningar. I närområdet finns ett flertal skolor,
förskolor och äldreboende.

Naturreservatet Långängen – Elfvik utgör ett av Lidingös
stora sammanhängande naturområden och används flitigt
för rekreation. Sammanhängande naturområden ner
mot den södra stranden är viktiga områden för boendes
närrekreation.

KAPPSTA

Banan utgör även en begränsning för djurens
spridningskorridorer, bland annat mellan grönområdet
vid Gångsätra och vidare ut mot vattnet och naturFJÄDERområdet
sydväst om Lidingsberg/Baggeby/Larsberg.
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Längs förstudiens utredningsområde sträcker sig
Lidingöbanan till stora delar parallellt med Södra
Kungsvägen/Gåshagaleden. Banan tillsammans med
en i rusningstrafik väl trafikerad huvudled innebär en
förstärkning av barriäreffekten för såväl människor som
djur.
4.4.3 Kulturmiljö
Vattnet utanför Lidingö, från Skärsätra och vidare
österut, omfattas av riksintresse för kulturlandskapet
längs med Stockholms inlopp. Riksintresset omfattar
landskapsbilden sett från vattnet och riksintresset följer
till stora delar strandlinjen längs Lidingö. Lidingöbanans
berörs av riksintresset där banan når vattnet vid Gåshaga
brygga.
DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE
Naturreservatet
Långängen – Elfvik har naturvärden med
kulturhistoriska kopplingar.

Lidingöbanans stationsbyggnader i trä är från tidigt
1900-tal, tiden då banan byggdes. Byggnaderna är
kulturhistoriskt skyddade.
89

Vissa av stationsbyggnaderna har flyttats från annan plats
längs banan, och vissa har flyttats från den tidigare Norra
Lidingöbanan, som lades ned 1971.

LÅNGÄNGEN

Inom förstudiens utredningsområde finns ett flertal
fornlämningar i form av bebyggelselämningar och marina
lämningar från bland annat medeltiden. Inga kända
lämningar ligger i direkt anslutning till Lidingöbanan.

KAPPSTA
Figur 15. Grönstrukturskarta över Lidingö från Översiktsplan 2011 (samrådsversion).

32

Förstudie Lidingöbanan

FJÄDERHOLMARNA

2011-08-25

4 Förutsättningar

I kommande planeringsskede utförs en mer omfattande
inventering och provtagning för att säkerställa eventuell
förekomst av markföroreningar i anslutning till
Lidingöbanan.

4.4.4 Mark- och vattenmiljö
Öster om hållplats Kottla ligger Lidingöbanan inom
det strandskydd på 100 meter som omger Kottlasjön.
Inom strandskydd får byggnader inte uppföras eller
anläggningar utföras som kan hindra eller avhålla
allmänheten från att beträda området kring sjön. Inga
åtgärder får heller vidtas som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- och växtarter.
Inom utredningsområdet för förstudien finns ett
markområde som kan vara förorenat på grund av tidigare
eller nuvarande verksamheter. Intill Gåshaga brygga finns
en färgindustri vars mark kan vara förorenad.

BO

4.4.5 Luftmiljö
Miljökvalitetsnormer finns i kapitel 5 i Miljöbalken och
är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som syftar
till att skydda människors hälsa och naturmiljön. En
miljökvalitetsnorm tas fram på vetenskapliga grunder
och anger den lägsta godtagbara miljökvalitet eller
gränsvärde för en förorening som miljön eller människor
bedöms kunna tåla. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt

KULTURLANDSKAPET LÄNGS MED
STOCKHOLMS INLOPP

FARLEDEN TILL STOCKHOLMS HAMN

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN

NYTT STAMNÄT FÖR ELFÖRSÖRJNING

DEL AV LÄNSVÄG 277

ELFVIK

KOLTORP

bindande, vilket innebär att de måste följas. Om en
miljökvalitetsnorm överskrids måste åtgärder vidtas.
Idag finns miljökvalitetsnormer för bland annat
utomhusluft och ämnena kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10)
och ozon i luft.
Vägtrafik ger utsläpp av luftföroreningar som medför
en påverkan på människors hälsa och en påverkan
på klimatet. Kvävedioxid och kväveoxid bildas bland
annat genom oxidation av luftens kväve vid hög
temperatur inne i en förbränningsmotor. Eldriven
spårtrafik ger däremot inga utsläpp lokalt. Spårtrafik
kan generera partiklar (PM10), bland annat vid slitage
från rälsen. Framförallt blir partikelhalterna i luften
höga om ventilationen är dålig, exempelvis i en tät
bebyggelsestruktur. Största slitaget sker i kurvor och
backar där tåget måste bromsa. Utsläpp av partiklar
berör dock främst spårfordon med högt axeltryck, såsom
vissa godstransporter. Spårvagnar har lågt axeltryck och
utsläppen av partiklar är därför försumbara.
Den dominerande vindriktningen är västsydväst och
luften på Lidingö påverkas därför av vägtrafiken i
Stockholm och verksamheterna inom Värtahamnen
och Frihamnen. Övergripande beräkningar från
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund visar
att inga miljökvalitetsnormer för luftmiljö överskrids
längs Lidingöbanan i dagsläget, varken årsmedelvärde
eller dygnsmedelvärde. Dock förekommer lokalt
förhållandevis höga koncentrationer av kvävedioxid,
exempelvis kring brofästet vid påfarten till Lidingöbron.

Figur 16. Riksintressen på Lidingö. Kartan är hämtad från Lidingö stads Översiktsplan 2011 (samrådsversion).
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4.4.6 Buller
Stomljud är ljud som först överförs i fasta material, till
exempel byggnadsstommar och berggrund, för att sedan
som luftljud nå mottagarens öra. Enheten för stomljud är
decibel, dB(A).

I Sverige beskrivs buller från spåtrafik främst med
två ljudnivåslag: ekvivalent (LpA,eq) och maximal
ljudnivå (LAmaxFAST). Ekvivalent ljudnivå är den
genomsnittliga ljudnivån under en viss tid, till exempel
ett dygn.

Luftljud är det ljud som transporteras genom luften från
en bullerkälla till mottagarens öra. När man i vardagslag
talar om buller är det i allmänhet luftljud som avses.
Enheten för luftljud är decibel, dB(A). Största källan till
luftljud i våra städer är vägtrafik, men även spårtrafik
påverkar ljudmiljön. Moderna spårvagnar är generellt
tystare än de spårvagnar som trafikerar Lidingöbanan
idag.

Den maximala ljudnivån är den högsta ljudnivån under
en viss period. En förändring av ljudnivån med 2-3
dB(A) är knapp hörbar, medan en förändring med 8-10
dB(A) upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet.
För spårvägstrafik är det oftast mest intressant med
maximal ljudnivå, eftersom tåg kommer stötvis och där
emellan är det tyst. Ekvivalent ljudnivå är mer intressant
för vägtrafik som är mer jämnt flödande.

Bullerstörningar upplevs olika beroende på om den
alstras av vägtrafik eller spårtrafik. Buller från vägtrafik
är ofta mer eller mindre kontinuerlig, medan buller från
spårtrafik är mer momentan. Spårtrafik är dessutom
normalt tidtabellstyrd, vilket innebär att bullret är mer
förutsägbart.
Därför är acceptansen för buller och vibrationer orsakade
av spårtrafik ofta större än acceptansen för buller och
vibrationer som alstras av vägtrafik.
Riktvärden för luftljud - buller

Gällande riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik
vid väsentlig ombyggnad av infrastruktur (Riksdagens
infrastrukturproposition 1996/97:53) är:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus.
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
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Riktvärdet 55 dB(A) ekvivalentnivå avser uteplats i
anslutning till bostad (riktvärde ”vid fasad” utgår).
Riktvärdet 60 dB(A) ekvivalentnivå avser bostadsområdet
i övrigt.
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Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning gäller
riktvärdena i tabellen ovan, men med följande undantag:

JETPLAN

SVAGT VINDBRUS

Figur 17. Illustration över hur buller uppfattas för människor.
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SL har i april 2011 fattat beslut att bullerskyddsåtgärder
ska vidtas så att nybyggnadsriktvärdena, det vill säga
högst 70 dB(A) maxinalvärde, uppnås på banor där
byte skett från skarvspår till skarvfritt spår, till exempel
Lidingöbanan. Utomhusnivåerna avser frifältsvärde,
det vill säga ljudnivå utan inverkan av eventuella
fasadreflexer. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder
i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är
tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt
motiverat. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras
till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.

Den befintliga bullerspridningen längs Lidingöbanan
varierar på grund av bland annat topografi,
markbeläggning och placering av byggnader. Exempelvis
kan byggnader som sträcker sig längs med banan skärma
av bullret så att det inte sprids till området bakom
byggnaden.
SL har låtit utföra bullerberäkningar som visar att
maximinivån uppgår till 70 dB(A) på avstånd som
varierar mellan 25 och 150 meter från banan. Även
Lidingö stad har utfört bullerberäkningar längs banan
som visar att den ekvivalenta nivån bitvis uppgår till över
60 dBA vid intilliggande bostäder (år 2008). På ett antal
ställen längs banan finns idag bullerskärmar.

Riktvärden för stomljudnivåer från spårtrafik

Stockholms stad har utfärdat en lokal förordning som
anger att den maximala ljudnivån (LpAmaxSLOW) från
stomljud till följd av spår- eller vägtrafik inte får överstiga
30 dB(A) i bostäder. För butiker och restauranger föreslås
att stomljudet regleras av luftljudkravet (LpAmaxFAST).
Lidingö stad och SL har inga egna riktvärden för
stomljudsbuller. Inga beräkningar för stomljud har
utförts.

Teckenförklaring
skärmar
spår

Lmax
Lmax 2 m över mark
>65 dBA
>70 dBA
>75 dBA
>80 dBA
>85 dBA
>90 dBA

Figur 18. Bullerkarta över dagens situation på Lidingöbanan.
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4.4.8 Vibrationer
Med vibrationer avses svängningar som fortplantar
sig i marken, vilket kan vara störande för människor.
Vibrationer uppkommer från vägtrafik och spårtrafik.
Vibrationer transmitteras i fasta material, till exempel
berg eller byggnadens stomme. Dessa vibrationer kan
kännas i exempelvis fötterna, men inte höras direkt.

Enheten för vibrationer är millimeter per sekund.
Hur mycket vibrationer som förs vidare från spåret in
till en byggnad beror på en rad faktorer, exempelvis
vilket material som finns i byggnadsstommen, källare,
våningsplan, grundläggning samt huskroppens storlek
och läge. Dessutom beror vibrationsalstringen på bland
annat tågens tyngd och hastighet, markens fasthet samt
hjulens och rälsens skick.
Vibrationer kan störa människor genom obehagskänslor
och även fysiologiska effekter som ökad hjärtverksamhet
och snabbare puls. Vibrationer kan även skada
byggnader.
Riktvärden för vibrationer

Naturvårdsverket och Banverket (sedan 2010 en del
av Trafikverket) har tillsammans tagit fram riktlinjer
för vibrationer. Dessa riktvärden är baserade på Svensk
standard (SS 460 48 61), mätning och riktvärden för
bedömning av komfort i byggnader.
Störning

Vibrationshastighet

Upplevelser

Liten

0,1 – 0,4 mm/sek

Ej eller knappt
kännbar

Måttlig

0,4 – 1,0 mm/sek

Delvis kännbar

Sannolik

1,0 – 2,0 mm/sek

Kännbar, upplevs
som störande

Stor

> 2,0 mm/sek

Mycket kännbar,
obehaglig störning

Tabell 4. Riktvärden för vibrationer enligt Naturvårdsverket och
Banverket.

Figur 19. Interiör från en av dagens spårvagnar.
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SL:s riktvärde är att vibrationer i bostäder som alstras
av spårtrafik maximalt får uppgå till 0,3 mm/sekund.

Värdet 0,3 mm/sekund ligger strax under känseltröskeln
för ”normalpersoner” (Hjälpreda för miljöfrågor i
stadens planering, Miljöförvaltningen Stockholm 2008).
Riktvärdena ska tillämpas på störning från spårtrafik,
men ska inte tillämpas på tillfälliga störningar under
bygg- och anläggningsarbeten. Vid tillämpning av
riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör
hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt
rimligt och miljömässigt motiverat.
Några anmälningar om vibrationsstörningar har inte
inkommit varken till Lidingö stad eller SL, vilket tyder
på att ovanstående markförhållanden i kombination med
nuvarande tågtrafik ej orsakar oacceptabla störningar i
form av vibrationer. Inga mätningar av vibrationer har
genomförts längs banan.
4.4.9 Elektromagnetiska fält
Elektriska anordningar som exempelvis en spårväg avger
elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält delas in
i två typer av fält; elektriska och magnetiska fält. Båda
fältens styrka avtar med avståndet. Elektriska fält, som
alstras av spänning och mäts i volt per meter (V/m),
är lätta att avskärma. Magnetiska fält, vilka alstras av
elektriska strömmar och mäts i tesla (T), är svårare att
skärma av. Magnetfältets påverkan beror på om det är
växelström eller likström i ledningen.
Kunskapsläget när det gäller hälsoeffekter av de
elektromagnetiska fälten är idag osäkert. Det finns
forskning som visar samband mellan magnetfält och vissa
typer av cancer, samt annan forskning som inte visar
på några sådana samband. För att vara på säkra sidan
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tillämpas därför den så kallade försiktighetsprincipen,
vilken innebär att man tillämpar riktvärden så att man
med marginal undviker nivåer som kan innebära risk
för människors hälsa. Socialstyrelsen bedömer att det
inte finns risker för människor med magnetfält under
40 mT, det vill säga tusendels tesla (grundläggande
begränsningsvärde).
Risken är dock väldigt liten att överskrida detta värde,
då magnetfältsnivåerna vid spårvägar ofta är så låga att
magnetfält normalt mäts i μT, det vill säga miljondels
tesla. 40 mT motsvarar 40 000 μT.
Järnvägar för fjärrtrafik drivs i Sverige med växelström.
Det är framför allt växlande magnetfält från växelström
som befaras orsaka hälsoeffekter. Lidingöbanan drivs
med likström, vilket innebär att effekterna av magnetfält
bedöms vara långt under gränsvärdena.

4.5 Landskapsbild
Landskapet på södra Lidingö och längs Lidingöbanan har
en varierande topografi som på sina ställen bildar stora
höjdskillnader. Stora delar av området består av berg med
genombrytande smala dalgångar, till största delen i östvästlig riktning. Strukturen bryts strax öster om Kottla
hållplats där naturområdet kring Kottlasjön skapar ett
sammanhängande naturstråk i nordsydlig riktning.
Lidingöbanan är ett väl etablerat inslag på Lidingö.
Banan går genom varierande omgivning; villabebyggelse,
naturmark, breda och öppna gaturum eller i
bergskärningar omgivna av vegetation.

Figur 20. Hållplats Torsvik med omgivande bebyggelse.

Utformningen av banan och särskilt hållplatsmiljöerna
kommer att studeras i ett separat gestaltningsprogram
tillhörande järnvägsplanen.
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5 MÖJLIG FRAMTIDA UTBYGGNAD via lidingö centrum
5.1 Bakgrund

5.2 Ny dragning via Lidingö centrum

Lidingö stad har inlett arbete med ett planprogram för en
förtätning av området omkring Torsviks torg och Lidingö
centrum. I detta arbete ingår tankar om en ny sträckning
för Lidingöbanan genom området. En omläggning via
Torsviks torg och Lidingö centrum innebär att befintlig
bana mellan Torsvik och Bodal ersätts av en ny spårväg
via Lidingö centrum. Därmed kan strandsträckan frigöras
för andra ändamål. Alternativt kan befintlig sträckning
behållas som ett komplement, för transporter till och från
spårvagnsdepån vid Aga.

Det finns ett flertal alternativa utformningar av en
spårväg via Lidingö centrum. Alla varianter innebär
relativt stora markanspråk, men en omläggning
av spårvägen bör ses som en del i en omfattande
stadsförnyelse. Syftet är att skapa en attraktiv stadsmiljö
kring Torsviks torg och Lidingö centrum, där spårvägen
redan från början utgör en integrerad del.

Utgångspunkten är att hela den nya sträckan förbi
Lidingö centrum byggs i dubbelspår, vilket ger god
kapacitet och flexibilitet längs sträckan. Nya hållplatser
föreslås preliminärt vid Torsviks Torg, Lidingö
S Lidingö C

Torsviks torg

Lidingö C
Lidingö C

S

Inför förstudiens tidiga samråd gjordes en översiktlig
studie av en tänkbar omläggning av Lidingöbanan
via Lidingö centrum. Möjligheten redovisades i
samrådsmaterialet under beteckningen ”Alternativ
Lidingö centrum”. I det fortsatta förstudiearbetet har
det konstateras att möjligheten till en omlägnning
kan bli aktuellt att utreda vidare först när planerna för
centrumområdet har blivit mer konkreta. Det material
som redovisas i detta kapitel motsvarar därför innehållet i
förstudiens tidiga samråd.
Det behov av åtgärder som finns på Lidingöbanan på
kort sikt innebär att förstudiearbetet har inriktat sig
på att studera åtgärder längs befintlig bana. En möjlig
omläggning av Lidingöbanan via Lidingö centrum bör
dock studeras vidare i en separat förstudie, och i samråd
med Lidingö stad. En sådan förstudie kan även studera
möjligheten att ordna en dubbelspårig broförbindelse
över Lilla Värtan till Ropsten.

En dragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum skulle
också skapa bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och
bedöms därmed ha potential att öka kollektivtrafikens
marknadsandel på Lidingö.

S S

S Torsvik

S Baggeby
Baggeby S

mÖJLigA KoRRiDoRER FÖR SPÅRVäg
ViA LiDingÖ CEntRum
Brokorridor
möjliga sträckningskorridorer
S

nya möjliga hållplatslägen

S

Sträcka och hållplatser
som behålls vid en omläggning

S

Sträcka och hållplatser
som inte trafikeras efter en omläggning

n
S Bodal

Figur 21. Möjliga korridorer för en spårväg förbi Lidingö centrum. Sträckningar och lägen för hållplatser har endast studerats översiktligt.
En möjlighet är att slå samman Bodal och Baggeby för att inte öka antalet hållplatser. Den befintliga sträckan mellan Torsvik och Bodal
kan eventuellt behållas för transporter till och från spårvagnsdepån vid Aga.
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centrum och Baggeby. Dessa ersätter de befintliga
hållplatserna i Torsvik och Baggeby, vilket innebär att ett
hållplatsuppehåll tillkommer jämfört med dagsläget.
Ett alternativ är att ersätta hållplatserna Bodal och
Baggeby med en ny hållplats strax söder om Bodalsvägen.
Därmed erhålls samma antal hållplatser som i dagsläget,
och restiderna kan därmed hållas nere.
5.2.1 Anslutning till spårbro
En anslutning mellan befintlig spårbro och en ny
spårväg mot Torsviks torg kan ordnas i ytläge söder om
Elfvikskopplet. Alternativt kan en ny spårbro byggas norr
om den befintliga.
5.2.2 Förbi Torsviks torg
Inom ramen för Lidingö stads stadsutvecklingsprojekt
planeras en överdäckning av Södra Kungsvägen förbi
Torsviks torg och Lidingö centrum. Tre huvudsakliga
utformningar av en möjlig spårväg har studerats:
• Spårvägen kan förläggas i en tunnel under
överdäckningen, parallellt med Södra Kungsvägen. En
hållplats kan ordnas i tunnelläge.
• Spårvägen kan byggas på egen banvall ovanpå
överdäckningen. En hållplats kan ordnas i anslutning
till Torsviks torg.
• Spårvägen kan utformas som gatuspårväg ovanpå
överdäckningen. En hållplats kan ordnas i anslutning
till Torsviks torg.
5.2.3 Förbi Lidingö centrum
Vid Lidingö centrum har tre korridorer studerats.
Ytterligare alternativa sträckningar vid Lidingö centrum
kan bli aktuella att studera.
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• Spårvägen kan följa Södra Kungsvägen. En hållplats
kan placeras vid Södra Kungsvägen.
• Spårvägen kan vika av vid Torsviks torg och fortsätta
via Stockholmsvägen och Sturevägen. En hållplats kan
placeras väster om Stadshuset.
• Spårvägen kan vika av vid Torsviks torg och
fortsätta via Stockholmsvägen och bussgatan öster
om stadshuset, och vidare längs Lejonvägen i
västlig riktning. En hållplats kan placeras öster om
Stadshuset.
5.2.4 Från Lidingö centrum till Bodal
Vid korsningen mellan Södra Kungsvägen och
Lejonvägen strålar de tre möjliga korridorerna förbi
Lidingö centrum samman. Spårvägen kan därifrån dras
vidare söderut längs Södra Kungsvägen för att ansluta
till befintlig bana strax norr om Bodals hållplats. En ny
hållplats kan ordnas som ersättning för den befintliga
hållplatsen Baggeby. Alternativt kan Baggeby och Bodal
ersättas med en ny hållplats strax söder om Bodalsvägen.

En omläggning av banan innebär dock en något förlängd
körsträcka och eventuellt en hållplats mer än i dagsläget.
Eftersom de främsta målpunkterna även fortsatt kommer
att vara Stockholms innerstad och tunnelbanan i Ropsten
är det viktigt att spårvägen ges full prioritet gentemot
övriga trafikslag, så att restiderna inte förlängs mer än
nödvändigt.
5.2.6 Fortsatta studier
En möjlig omläggning av banan kräver fördjupade
utredningar och särskilda beslut, framförallt för att kunna
samordnas med Lidingö stads planer för området. I
denna förstudie kommer frågan inte att analyseras vidare,
detta bör istället ske i en separat förstudie. De åtgärder
som föreslås i denna förstudie ska dock inte omöjliggöra
en framtida dragning via Lidingö centrum.

För att trygga en god framkomlighet bör spårvägen ges
egna körfält eller egen banvall längs hela sträckan, samt
i största möjliga utsträckning planskilda korsningar med
vägarna i området. Eventuellt kan detta ordnas genom
en kortare tunnelsträckning under Mosstorpsvägen och
Bodalsvägen, där spårvägen även kan växla läge från
Södra Kungsvägens östra sida till dess västra.
5.2.5 Sammanfattning
En möjlig omläggning av Lidingöbanan via Lidingö
centrum ger boende längs Lidingöbanan förbättrad
tillgänglighet till Lidingö centrum. Dessutom ges boende
och verksamma i Torsvik och Lidingö centrum bättre
tillgänglighet till kollektivtrafik.

Figur 22. Flygbild över Lidingö centrum, bild från Lidingö stads
Översiktsplan 2011 (samrådsversion).
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6 StuderadE ALTERNATIV
I detta kapitel presenteras ett Jämförelsealternativ och två
Utredningsalternativ för upprustning och ombyggnad av
Lidingöbanan i dess befintliga sträckning.
I princip skulle dubbelspår på hela Lidingöbanan
medge störst flexibilitet och minst risk för störningar.
Det finns dock sträckor där det av olika skäl är svårt
eller känsligt att bygga ut banan. En mer omfattande
utbyggnad innebär även en större anläggningskostnad.
Därför studerar förstudien tre åtgärdspaket av varierande
omfattning.
SL har definierat förstudiens jämförelsealternativ och
två utredningsalternativ med utgångspunkten att
söka ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla målen för
Lidingöbanans upprustning och ombyggnad.
Alternativen har baserats på en fördjupad utredning
av banans framtida trafikering och justerats efter de
synpunkter som inkom i samband med förstudiens
tidiga samråd. Förutsättningarna för trafikering i de olika
alternativen redovisas i kapitel 7. Planeringsinriktningen
är att alla åtgärder på Lidingöbanan ska kunna
genomföras under en samlad period, i samband med att
Lidingöbanans nuvarande depå vid Aga rivs och ersätts av
den nya spårvagnsdepån.
Varianter av de här beskrivna alternativen kan bli aktuella
för ett slutligt genomförande.

6.1 Alternativgemensamma åtgärder
Nedanstående åtgärder är gemensamma för samtliga
förstudiens alternativ.
6.1.1 Sammankoppling med Spårväg City
I Ropsten föreslås Lidingöbanans nuvarande ändhållplats
ersättas av en ny hållplats något längre söderut, i
befintlig marknivå. Här kopplas Lidingöbanan och
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Spårväg City samman i ett gemensamt hållplatsläge.
Planeringsinriktningen är att anlägga ett ”spårvägstorg”
som utgör en del av en attraktiv stadsmiljö och en väl
fungerande kollektivtrafikknutpunkt. Detaljer kring
utformningen av spåranslutningen och bytespunkten
kommer att utredas närmare i det pågående arbetet med
järnvägsplan för Spårväg City, delen Djurgårdsbron –
Ropsten, samt i samråd med Stockholms stad.
6.1.2 Nya spårvagnar
Lidingöbanan kommer att trafikeras av nya, moderna
spårvagnar. De nya vagnarnas bredd blir 265 centimeter
att jämföra med dagens vagnar som är 240 centimeter
breda. Vagnarna kommer att ha högre komfort och
tystare gång än de vagnar som idag trafikerar banan.
Planeringsinriktningen är att Lidingöbanan ska trafikeras
av spårvagnar på omkring 40 meters längd.
Det är inte klart vilken detaljutformning och
vilka köregenskaper de framtida spårvagnarna på
Lidingöbanan kommer att ha. Vagnarna behöver dock
ha goda accelerationsegenskaper för att minimera
körtiderna mellan hållplatser samt breda dörrar som
öppnas och stängs fort för att minimera uppehållstiderna
på hållplatserna. Om den genomsnittliga hållplatstiden
förlängs med så lite som två sekunder förlängs körtiden
mellan Ropsten och Gåshaga brygga med en halv minut.
6.1.3 Ny spårvagnsdepå vid Aga
Vid Aga kommer den nuvarande spårvagnsdepån att rivas
och ersättas av en ny. Den nya depån blir huvuddepå
för det sammankopplade trafiksystemet Spårväg City,
inklusive Lidingöbanan och linje 7 mellan Sergels torg
och Waldemarsudde. Bussuppställningen flyttas från
Aga till en ny bussdepå i Stockby industriområde. Den
nya spårvagnsdepån kan innebära att Lidingöbanan
behöver läggas om på en omkring 300 meter lång

sträcka. Det befintliga dubbelspåret ersätts därför av ett
nytt dubbelspår parallellt med Södra Kungsvägen, vilket
frigör mark för depån. Depåns utrymmesbehov gör också
att hållplats Aga behöver flyttas något längre österut.
Hållplatsen utformas så att det blir möjligt för spårvagnar
att vända.
6.1.4 Tillgänglighetsanpassning och övrig
anpassning av banans hållplatser
En stor del av åtgärdsbehovet på Lidingöbanan berör
plattformarna. Många befintliga hållplatser ligger i kurva,
vilket kan innebära behov att lägga om spåren, för att
medge god tillgänglighet. Detta bedöms bli aktuellt vid
hållplatserna Torsvik, Baggeby, Kottla och Högberga.
Kurvrätningen förbättrar även trafiksäkerheten, då det
blir lättare för föraren att övervaka dörrstängningen.
Kraven på minsta kurvradier vid hållplats kan, i vissa fall,
innebära att banan behöver läggas om även några hundra
meter utanför hållplatsområdena.
Plattformarna måste även anpassas i höjd- och sidled för
att erbjuda hög tillgänglighet vid på- och avstigning till
de nya spårvagnarna.
Alla plattformar vid Lidingöbanan avses förlängas till 65
meter för att möjliggöra eventuell trafik med längre tåg i
framtiden.
Hållplats Ropsten byggs om i samband med
sammankopplingen med Spårväg City, och hållplats
Aga byggs om som en följd av utbyggnaden av den nya
spårvagnsdepån. Hållplatserna Talludden och Gåshaga
föreslås ersättas av en ny gemensam hållplats. Se avsnitt
6.1.7.
I samband med ombyggnaden av plattformarna
genomförs en allmän översyn av hållplatsmiljöerna,
vilket kan innebära att de förses med dynamiska
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informationssystem och annan förbättrad service
för resenärerna. Ett gestaltningsprogram för
hållplatsmiljöerna kommer att tas fram i kommande
järnvägsplaneskede.

Omfattningen av åtgärderna på signalsystemet kan
variera något mellan de olika alternativen. Detaljerna i
signalsystemets utformning kommer att studeras i ett
senare skede.

6.1.5 Upprustat signalsystem
I samband med sammankopplingen med Spårväg City
och utbyggnaden av den nya spårvagnsdepån vid Aga
kommer banans signalsystem att behöva ses över.

6.1.6 Nya likriktarstationer
Efter upprustningen kommer trafiken på delar av
banan vara mer omfattande på grund av insatståg till
Aga samt in- och utsättning av spårvagnar från den
nya spårvagnsdepån vid Aga. Därför finns ett behov att
komplettera Lidingöbanans elsystem.

Signalsystemet föreslås utformas så att det blir möjligt att
köra tåg i samma riktning med tätare intervall än idag.
Detta innebär att delsträckorna mellan hållplatser delas
upp i ett antal kortare blocksträckor. En blocksträcka är
det avsnitt av en bana där det bara får finnas ett fordon
åt gången. På sträckan väster om Aga är det särskilt
motiverat med kortare blocksträckor för att reducera
störningskänsligheten för insatståg och vagntransporter
till och från den nya spårvagnsdepån vid Aga.
S Torsvik

Ropsten
S

Baggeby
S

6.1.7 Sammanslagning av hållplatserna Talludden
och Gåshaga
På Lidingöbanans yttre del ligger dagens hållplatser tätare
än vad som är brukligt i moderna spårvägsanläggningar,
med resultatet att körtiderna förlängs och tidtabellerna
blir svårare att hålla.
Genom att slå ihop hållplatserna Talludden och Gåshaga
förbättras banans kapacitet. Några resenärer får därmed
längre till hållplatsen, men skillnaden är relativt liten.
Den befintliga hållplatsen Talludden ligger dessutom
i kurva, vilket gör det svårt för föraren att övervaka
vagnarna vid dörrstängning. Det medför också
att avståndet mellan vagn och plattform blir stort,
vilket försvårar tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning. Hållplatserna Talludden och
Gåshaga föreslås därför slås ihop och ersättas av en
ny hållplats mellan de befintliga. Den nya hållplatsen
Talludden föreslås placeras på rakspår cirka 100
meter väster om den nuvarande hållplatsen Gåshaga.
Utformningen av hållplatsen varierar något mellan de
olika alternativen.

De befintliga likriktarstationerna vid Baggeby, Aga
och Brevik kan behöva moderniseras eller bytas ut.
Likriktarstationen vid Aga kommer få ett nytt läge i
samband med utbyggnaden av den nya spårvagnsdepån.
Dessutom planeras nya likriktarstationer, som preliminärt
föreslås byggas i Ropsten, Kottla och Gåshaga.
Likriktarstationernas placering och detaljutformning
bestäms i ett senare skde.
Behovet av åtgärder i elsystemet bedöms vara samma i
de olika utredningsalternativen. Detaljerna i elsystemets
utformning kommer att studeras i ett senare skede.

Gåshaga

Talludden S
Talludden S

Bodal S

S

S

Gåshaga
brygga

S Käppala
S Larsberg
Lidingöbanan
Föreslagna dubbel-/mötesspår
Spårväg City
S
Spårvagnsdepå
S
S Föreslagen ny hållplats
Aga
S Hållplats som föreslås ersättas
S Befintliga hållplatser

Brevik
S

N

S

Skärsätra

S

Kottla

S

Högberga

0

500
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Figur 23. Schematisk bild över Lidingöbanans utformning enligt Jämförelsealternativet (JA).
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6.1.8 Upprustning av Gamla Lidingöbron
Det finns ett behov av att rusta upp Gamla Lidingöbron
för att även fortsatt kunna upprätthålla spårvagnstrafik.
Gamla Lidingöbron ägs av Lidingö stad, som i
överenskommelsen med SL har förbundit sig att rusta
upp bron, samt att återställa brons öppningsfunktion.
6.1.9 Övrig upprustning av Lidingöbanan
Behovet av upprustningsåtgärder varierar något utmed
sträckan – vissa delsträckor har upprustats i samband
med nyligen genomförda ombyggnader medan det finns
ett eftersläpande underhållsbehov längs andra delar
av banan. En allmän uppustning av Lidingöbanans
infrastruktur planeras, vilket i varierande omfattning
innebär byte eller komplettering av räler, växlar,
vägskyddsanläggningar, kanalisation och anläggningar för
elförsörjning samt byte från trä- till betongslipers på delar
av sträckan.
S Torsvik

6.2 Jämförelsealternativ

6.3.1 Dubbelspår väster om Baggeby
Alternativet innebär att dubbelspår byggs ut cirka 350
meter västerut från Baggeby hållplats. Detta dubbelspår
motiveras framförallt av kravet på god framkomlighet
för tomma tåg till och från spårvagnsdepån vid Aga.
Dubbelspåret erbjuder också en mötesmöjlighet för
ordinarie trafik, vilket bidrar till att minska banans
störningskänslighet.

Jämförelsealternativet (JA) utgörs av samtliga de
alternativgemensamma åtgärderna. Det är åtgärder som
är nödvändiga för att Lidingöbanan ska kunna fungera
som en del i det integrerade trafiksystemet Spårväg City.
Däremot ingår inga kapacitetshöjande åtgärder i JA, och
lägen för dubbelspår och mötesstationer blir därmed
huvudsakligen samma som idag.

Nyttan av att bygga dubbelspår på befintlig sträcka
kan gå förlorad vid en eventuell framtida utbyggnad av
spårväg via Lidingö centrum. Det är dock osäkert om
en omläggning kommer att genomföras och när det kan
ske. En möjlighet är att vid en eventuell omläggning
behålla den nuvarande banan som ett komplement för
transporter till och från spårvagnsdepån vid Aga.

JA innebär att Talluddens nya hållplatsläge förläggs på
rakspår och utformas i enkelspår. Hållplatserna Kottla
och Talludden kommer därmed att ligga vid enkelspår
och kommer att sakna möjlighet till tågmöten.

6.3 Utredningsalternativ 1
Utredningsalternativ 1 (UA1) innefattar samtliga åtgärder
som ingår i JA. Dessutom tillkommer ett antal mindre
spårutbyggnader, för att öka banans kapacitet.

6.3.2 Mötesspår vid Kottla
Kottla hållplats förses med ytterligare ett spår för att
möjliggöra tågmöten vid hållplatsen. Därmed minskas
störningskänsligheten på banan och tidtabellen blir mer
flexibel.
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Figur 24. Schematisk bild över Lidingöbanans utformning enligt Utredningsalternativ 1 (UA1).
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6.3.3 Dubbelspår nya Talludden - Gåshaga brygga
Till skillnad från i JA förses Talluddens nya hållplats
med dubbelspår för att möjliggöra möten och minska
störningskänsligheten. Då hållplatsen ligger relativt nära
ändhållplatsen Gåshaga brygga är det en relativt liten
åtgärd att lägga dubbelspår även på den korta sträckan
mellan hållplatserna. Därmed ökar banans kapacitet.

6.4 Utredningsalternativ 2
Utredningsalternativ 2 (UA2) innefattar samtliga
åtgärder som ingår i JA och UA1, men även ytterligare
dubbelspårsutbyggnad längs sträckor av Lidingöbanan,
för att öka banans kapacitet. Dessutom ingår kurvrätning
och optimering av spåret på delar av sträckan för att
möjliggöra högre hastigheter och därmed kortare restider.

Vissa sträckor bedöms vara olämpliga att bygga
dubbelspår på. Detta baseras på framkomligheten
för andra trafikslag, topografiska förhållanden,
anläggningskostnader, naturvärden och synpunkter som
lämnades under samrådsskedet. Det rör sig om sträckan
mellan Ropsten och Torsvik (Gamla Lidingöbron),
huvuddelen av sträckan mellan Torsvik och Baggeby,
sträckan mellan Kottla och Högberga samt sträckan
mellan Brevik och Käppala.

6.4.2 Dubbelspår Skärsätra - Kottla
Dubbelspåret förlängs från Skärsätras mötesspår till
Kottla hållplats, som förses med mötesspår enligt UA1.
6.4.3 Dubbelspår Högberga – Brevik
Dubbelspår föreslås byggas längs hela sträckan.
6.4.4 Dubbelspår Käppala - nya Talludden
Dubbelspår föreslås byggas längs hela sträckan. Öster
om Talluddens hållplats anläggs dubbelspår till Gåshaga
brygga enligt UA1.

6.4.1 Dubbelspår Aga – Skärsätra
Öster om Aga byggs dubbelspår längs Södra Kungsvägens
södra sida hela vägen till Skärsätra. Skärsätra hållplats
byggdes år 2000, och är försedd med mötesspår. Mellan
Skärsätra Hamnväg och Gustav Daléns väg är det trångt
mellan Södra Kungsvägen och ett antal fastigheter. På
en kortare sträcka kan det bli aktuellt att studera olika
tekniska lösningar för enkelspårsdrift.
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Figur 25. Schematisk bild över Lidingöbanans utformning enligt Utredningsalternativ 2 (UA2). Mellan Skärsätra Hamnväg och Gustav Daléns väg, på sträckan mellan Aga och Skärsätra, kan det på en kortare
sträcka bli aktuellt att studera olika tekniska lösningar för enkelspårsdrift.
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7 TRAFIKANALYS
Kapacitetshöjande åtgärder på Lidingöbanan motiveras
framför allt av behovet av driftsäkra transporter till
och från den nya spårvagnsdepån vid Aga, samt av den
ökade störningskänslighet som blir resultatet av en
sammankoppling av Lidingöbanan och Spårväg City. I
detta kapitel studeras trafikeringen på banan och det
behov av transportkapacitet som kommer att finnas på
Lidingöbanan efter att den har sammankopplats med
Spårväg City.
Den framtida trafikeringen har analyserats med hjälp
av prognoser över resandet, bedömningar av hastigheter
och körtider, simuleringar och principiella tidtabeller
för respektive utbyggnadsalternativ. Prognoserna har
baserats på RUFS 2010, Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen.

7.1 Dagens trafikering
Lidingöbanan trafikeras idag av spårvagnar tillverkade
mellan 1946 och 1952. Trafiken är störningskänslig
på grund av de långa sträckorna med enkelspår.
Lidingöbanan körs idag med 10 minuters turtäthet under
högtrafik. De befintliga mötesstationernas läge är dock
inte optimalt anpassade för denna trafikering. Det finns
ingen direkt förbindelse från Lidingö till Stockholms
city. Lidingöbanan och busslinjerna på Lidingö matar till
tunnelbanan i Ropsten. Bytet ger en restidsförlängning
på omkring 6 till 8 minuter.
7.1.1 Kollektivtrafikens marknadsandel
Kollektivtrafikens marknadsandel av alla resor som
startar på Lidingö under en vintervardag är i dagsläget
18 %, vilket kan betraktas som lågt i jämförelse med
andra kommuner i Storstockholms centrala delar.
Kollektivtrafikens marknadsandel av alla resor som startar
i Solna är 25 %. För Nacka är andelen 22 % och för
Sundbyberg 20 %.
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7.2 Transportkapacitet

För resor med både startpunkt och målpunkt inom
Lidingö stad står kollektivtrafiken för 15 %. För resor till
och från Lidingö, i huvudsak över Lidingöbroarna, står
kollektivtrafiken för 48 %. Generellt är kollektivtrafikens
marknadsandel 66 % för resor som passerar gränsen
till Stockholms innerstad, det så kallade tullsnittet.
Lidingöbroarna ingår i tullsnittet.

Transportkapaciteten på en spårväg beror dels på
passagerarkapaciteten i de fordon som trafikerar banan,
dels på hur ofta spårvagnarna går. Större fordon och
högre turtäthet innebär att spårvägen kan transportera
fler resenärer per timme.
Längre plattformar ger förutsättningar att köra längre
fordon, vilket ger högre kapacitet. Högre hastigheter och
fler mötesstationer och dubbelspår ger förutsättningar för
hög turtäthet.

Jämförelserna visar att det bör finnas en potential
för ökad marknadsandel för kollektivtrafiken på
Lidingö. Eftersom Lidingö saknar direktförbindelse
med tunnelbana och dessutom har en ganska
gles bebyggelsestruktur är det dock sannolikt att
kollektivtrafikens marknadsandel över Lidingöbroarna
kommer att förbli lägre än genomsnittsnivån för resor in
till Stockholms innerstad. Utbyggnaden av Spårväg City
kan dock bidra till att öka resandet med kollektivtrafik.
Spårvagnslängd

7.2.1 Spårvagnarnas kapacitet
De spårvagnståg som idag trafikerar Lidingöbanan under
högtrafik är 45 meter långa och har plats för 143 sittande
och 152 stående resenärer. De har hög kapacitet, men
begränsad bekvämlighet eftersom sittplatserna är smala.

Spårvagnens teoretiska

Praktisk kapacitet per timme

kapacitet

Dagens trafikering
Möjlig framtida
trafikering

45 m (A30/B30)

beroende på turtäthet

Sittplatser

Ståplatser

10 min

143

152

1040

7,5 min

6 min

5 min

30 m

77

132

620

830

1030

1240

40 m

100

150

780

1040

1300

1560

60 m (2*30 m)

155

265

1250

1660

2080

2500

Mindre än 75% av dagens praktiska kapacitet
75% - 100% av dagens praktiska kapacitet
100% - 125% av dagens praktiska kapacitet
125% - 150% av dagens praktiska kapacitet

Praktisk kapacitet anges som 100% av antalet

Mer än 150% av dagens praktiska kapacitet

sittplatser + 20% av antalet ståplatser

Tabell 5. Transportkapacitet på Lidingöbanan beroende på fordonstyp och turtäthet. Uppgifterna om spårvagnarnas kapacitet är
ungefärliga. SL:s mått på praktisk kapacitet utgår från samtliga sittplatser plus 20 – 40 % av antalet ståplatser. Många resenärer kommer
att resa relativt långa sträckor mellan Lidingö och Stockholm, varför det lägre värdet 20 % används i tabellen. Värdena ska inte uppfattas
som exakta, utan är riktmärken vid planering av trafikutbud.
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Moderna spårvagnar är i allmänhet omkring 30 meter
långa, alternativt omkring 40 meter långa. En möjlighet
är också att koppla samman två 30 meters spårvagnar
till ett spårvagnståg, som då blir drygt 60 meter långt.
Uppgifterna i tabell 5 är ungefärliga och baserade
på tänkbara vagntyper. Planeringsinriktningen är att
Lidingöbanan ska trafikeras med 40 meters spårvagnar.
7.2.2 Turtäthet
I dagsläget har Lidingöbanan 10 minuters turtäthet
under högtrafik (6 avgångar per timme och riktning).
Framtida trafikering på banan avgörs inte i förstudien,
men under rusningstid kommer trafiken sannolikt att
behöva kompletteras med insatståg väster om Aga.
Om resandet på Lidingöbanan ökar kan det på sikt bli
motiverat att köra tätare trafik även öster om Aga. Det
kan till exempel vara lämpligt med 7,5 minuters turtäthet
(8 avgångar per timme och riktning) eller 6 minuters
turtäthet (10 avgångar per timme och riktning).
För att erbjuda en attraktiv trafik på Lidingöbanan bör
den framtida transportkapaciteten inte understiga dagens.
Utbyggnaden bör vara robust i den meningen att en
beredskap bör finnas för ett ökat resande i framtiden.
De nya spårvagnar som levereras till Lidingöbanan
får färre, men bekvämare, sittplatser. I gengäld får
språrvagnarna flexutrymmen för barnvagnar och
rullstolar.
Om banan trafikeras med 40 meters spårvagnar behövs
en turtäthet på 7,5 minuter för att motsvara dagens
transportkapacitet (se tabell 5). Dagens trafik har dock en
viss överkapacitet på den östra delen av banan.
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7.3 Prognoser för framtida resande
Lidingöbanan har i dagsläget omkring 11 000 påstigande
en vanlig vintervardag. Efter sammankopplingen med
Spårväg City i Ropsten väntas resandet öka, eftersom
Lidingöbanans resenärer då kan resa utan byten till Norra
Djurgårdsstaden och Stockholms city. Exakt hur mycket
beror på många faktorer, bland annat av vilka restider
som uppnås efter upprustningen av Lidingöbanan. I
dagsläget har Lidingöbanan, exklusive Ropsten, knappt
1 000 påstigande under morgonens maxtimme. Detta
förväntas öka till knappt 1 300 år 2030. Det motsvarar
alltså ett ökat resande på upp till 30 %.
7.3.1 Behov av turtäthet
Det framtida behovet av turtäthet på Lidingöbanan har
beräknats utifrån prognoserna för framtida resande och
antagandet om att 40 meter långa spårvagnar kommer
att trafikera banan. Utgångspunkten är att ingen hållplats
ska få utglesad trafik gentemot idag. Turtätheten har
också justerats för att nå en lämplig fördelning av
avgångar längs hela banan.
Eftersom det råder vissa osäkerheter kring vilka
medelhastigheter som kan nås på banan är prognoserna
uppdelade på två olika körtider - scenario Långsam
respektive scenario Snabb.
Från

Scenario Långsam utgår ifrån 21 till 22 minuters restid
mellan Ropsten och Gåshaga brygga. Scenario Snabb
utgår ifrån 17 till 18 minuters restid mellan Ropsten och
Gåshaga brygga.
Analyserna visar att det, utifrån ovan givna
förutsättningar, finns ett behov av att köra 6 avgångar
per timme till Gåshaga brygga och 9 eller 10 avgångar
till Aga beroende på antagen restid och riktning.
Avgångar behöver dock ske i jämna tidsmultiplar. Om
sträckan till Gåshaga brygga trafikeras med 6 avgångar
per timme, behöver därmed sträckan till Aga trafikeras
med 12 avgångar per timme under högtrafiken. Behovet
av tätare trafik väster om Aga gäller dock endast i
rusningsriktningen. I motrusningsriktningen kan
spårvagnarna gå tomma eller med passagerare.
7.3.2 Känslighetsanalys
Prognoserna för hur många resenärer som kan förväntas
vid olika befolkningsunderlag har kompletterats med
en känslighetsanalys, som tar hänsyn till Lidingö stads
pågående arbete med en ny översiktsplan (se avsnitt
4.1.1). Känslighetsanalysen tar hänsyn till ett tänkbart
ökat underlag längs Lidingöbanan utifrån antaganden om
en betydande befolkningstillväxt.

Till

Avgångar per timme
Scenario Långsam

Scenario Snabb

Ropsten

Aga (i rusningsriktningen)

9

10

Ropsten

Aga (i motrusningsriktningen)

6

6

Aga

Gåshaga brygga

6

6

Tabell 6. Ungefärligt behov av avgångar med 40 meters spårvagnar per delsträcka under maxtimmen. Behovet utgår från antalet
resenärer enligt utförda prognoser, samt från målet att ingen del av banan ska få färre avgångar än idag. För att få en jämn trafik blir det i
praktiken nödvändigt att köra 12 avgångar per timme väster om Aga. I motrusningsriktningen kan tågen gå tomma eller med passagerare.
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Känslighetsanalysen visar att antalet påstigande på
Lidingö i riktning mot Stockholm under morgonens
maxtimme kan öka så mycket som 90 % jämfört med
dagsläget. Detta skulle i så fall föranleda ett behov av
ytterligare förtätad trafik. Därför har tidtabellsanalysen
även studerat 7,5 minuters turtäthet eller 6 minuters
turtäthet längs hela Lidingöbanan.
Eftersom kollektivtrafikens marknadsandel på Lidingö är
relativt låg i dagsläget, är antalet resenärer litet. Relativt
små förändringar i absoluta tal kan därför ge utslag på
behovet av avgångar.

•

•

Erfarenheten visar att när spårtrafik upplevs som attraktiv
kan den locka nya resande, däribland tidigare bilister.
Vid en upprustning av Lidingöbanan förbättras banans
tillgänglighet, komfort och punktlighet. Det finns en
möjlighet att banans upplevda attraktivitet ökar så
mycket att resandet därmed ökar mer än förväntat.
Det finns ett antal tänkbara faktorer som kan bidra till
ökat resande på Lidingöbanan:

Banans underlag kan öka genom förtätning med
nya bostäder och arbetsplatser på södra Lidingö.
I Lidingös pågående arbete med ny översiktsplan
planeras för förtätning i området kring HögsätraLarsberg-Dalénum, samt kring Lidingöbanans
hållplatser. En mer stadsmässig bebyggelse kan
också innebära en förändrad demografi, där nya
invånargrupper kan tänkas använda kollektivtrafiken
i högre utsträckning.

•

Nya resandemönster kan etableras när Lidingö får
direkt förbindelse till arbetsplatser i den planerade
stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, samt befintliga
arbetsplatser på Östermalm och Norrmalm. De som
arbetar i Norra Djurgårdsstaden kan komma att välja
att bosätta sig på södra Lidingö och resa till arbetet
med spårväg. 30 000 nya arbetsplatser planeras inom
Norra Djurgårdsstaden. Vid Spårväg Citys planerade
hållplatser vid Hakberget och Radiohuset finns
också många arbetsplatser, bland annat kvarteret
Garnisonen med 5 000 arbetsplatser.

Trafiken på Lidingöbanan störningskänslig redan i
dagsläget. När banan kopplas samman med Spårväg City
i Ropsten blir störningskänsligheten ännu större om inga
åtgärder vidtas.

Sträcka
Sergels torg - Nybroplan

Nybroplan - Lindarängsvägen

Lindarängsvägen - Ropsten
Ropsten - Gåshaga brygga

Hot
•

Otillräcklig kapacitet för vändningar vid Sergels torg

•

Bristande framkomlighet på Hamngatan

•

Bristande signalprioritering

•

Kolonnkörning vid tät trafik, vilket medför en snedfördelad beläggning i vagnarna

•

Bristande framkomlighet vid eventuella sträckor med blandtrafik

•

Bristande signalprioritering

•

Kolonnkörning vid tät trafik, vilket medför en snedfördelad beläggning i vagnarna

•

Enkelspårssträckor i Frihamnen och Valparaiso omöjliggör möten

•

Bristande framkomlighet och spårgeometri i Ropsten

•

Enkelspårssträckorna ger otillräcklig kapacitet för möten vid störningar

•

Störningar orsakade av depåkörningar och broöppningar

•

Bristande spårgeometri längs banan

Tabell 7. Faktorer som kan hota tidtabellhållningen på Lidingöbanan och Spårväg City.
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I framtiden är det möjligt att engagemanget i
miljöfrågor fortsätter att växa. Det är också möjligt
att bensinpriserna ökar kraftigt om tillgången till
olja minskar. Framkomligheten med bil kan också
minska på grund av ökad trängsel på vägnätet. Alla
dessa faktorer kan leda till att resande flyttas över
från bil till kollektivtrafik.

7.4 Framtida trafikstörningar

När en och samma spårvagn ska trafikera sträckan från
Sergels torg till Gåshaga brygga blir fordonsomloppen
längre, och risken för förseningar blir större. Risken för
störningar kommer att vara stor i gatuspårvägen genom
centrala Stockholm, och förseningarna riskerar att
fortplanta sig till Lidingö.
Risken för störningar blir också större på grund av
utökad trafik till och från den nya spårvagnsdepån
vid Aga, och på grund av broöppningar på Gamla
Lidingöbron. Bron bedöms dock kunna hållas stängd
under de tider på dygnet då resandet på Lidingöbanan är
som störst.

7.5 Framtida trafikeringsmöjligheter
7.5.1 Förutsättningar och hänsynstaganden
För att kunna modellera den framtida trafikeringen på
Lidingöbanan måste avståndet i tid mellan hållplatserna
bedömas för att kunna anpassa tågmöten längs banan.
Körtider på olika delsträckor har därför beräknats utifrån
upprustning och utbyggnad enligt de olika alternativen.
Tillägg har gjorts för uppehåll på hållplatser.
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För att få en god återställningsförmåga vid störningar i
tidtabellen är det viktigt att avsätta tillräckligt med tid
för spårvagnarnas vändtid i Gåshaga brygga. Om för
kort tid avsätts för vändning är risken stor att spårvagnen
inte hinner avgå i rätt tid mot Stockholm. Detta skapar
förseningar som riskerar att fortplanta sig. Om för lång
tid avsätts ökar dock driftskostnaderna och i värsta fall
behövs en extra spårvagn i omlopp, vilket medför högre
trafikeringskostnader. En extra spårvagn tar också upp en
depåplats i den nya spårvagnsdepån vid Aga.
Tidtabellen påverkas också av turtätheten. Utifrån
de prognoser som har gjorts är utgångpunkten att
spårvagnarna till Gåshaga brygga ska gå var tionde
minut under högtrafik. På sträckan väster om hållplatsen
Aga pekar prognoserna dock på att det under högtrafik
behövs extra insatståg, alltså två avgångar per riktning
och tiominutersperiod. Under andra delar av dygnet kan
turtätheten bli lägre än 10 minuter.
Den faktiska tidtabellen, med turtäthet under olika delar
av dygnet, avgörs inte inom ramen för förstudien och
förutsättningarna kan komma att ändras under perioden
fram till att banan har rustats upp.
Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är lägen för
mötesspår. I samtliga alternativ ligger enkelspår mellan
Ropsten och Torsvik (Gamla Lidingöbron) och på
huvuddelen av sträckan mellan Torsvik och Baggeby.
Dessa enkelspår skapar begränsningar för trafiken på
banan. Förutsättningen att två tåg per tiominutersperiod
ska kunna köra i båda riktningarna på sträckan väster om
Aga innebär att tågmöten måste ske i Torsvik. Detta blir
styrande för tidtabellen längre ut på banan.
Utifrån dessa förutsättningar och utformningen i
respektive utredningsalternativ har ett antal principiella
tidtabeller tagits fram för trafiken på Lidingöbanan.
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Dessa tidtabeller presenteras översiktligt nedan
tillsammans med ett kort resonemang om trafikeringen.
7.5.2 Trafikering enligt JA
Med en ombyggnad enligt JA blir tidtabellen snarlik den
som idag tillämpas på Lidingöbanan. Tågmöten kommer
att ske vid befintlig mötesstation i Torsvik, på befintligt
dubbelspår vid Baggeby, på befintligt dubbelspår
mellan Bodal och Larsberg, vid befintlig mötesstation i
Skärsätra samt vid befintlig mötesstation i Brevik. Dagens
trafikering innebär en mycket kort vändtid i Gåshaga
brygga. Detta fungerar hjälpligt med äldre spårvagnar,
men moderna spårvagnar innehåller flera datoriserade
system som gör att vändningen tar längre tid. Vid
vändning behöver föraren avaktivera den ena förarhytten,
gå till spårvagnens andra ände och aktivera den andra
förarhytten.
För att kunna garantera en driftsäker trafik blir det
därför sannolikt nödvändigt att lägga till ett extra
fordonsomlopp jämfört med idag. Vändtiden blir därmed
omkring 11 minuter. Restiden från Ropsten till Gåshaga
brygga bedöms bli omkring 21 minuter, ungefär som i
dagsläget.
I JA är banans kapacitet mycket begränsad. Under den
tid då insatståg körs till Aga behöver spårvagnarna hålla
hög fart för att hinna köra enkelspåret mellan Torsvik och
Baggeby i tid. Upplägget blir mycket störningskänsligt.
Det är därför tveksamt om det med en utbyggnad enligt
JA blir möjligt att köra de insatståg som prognosen har
visat kommer att behövas.
Även öster om Aga blir kapaciteten och driftsäkerheten
begränsad på grund av bristen på mötesspår. Förseningar
kan komma att uppstå relativt ofta och i många fall
fortplantas och leda till följdförseningar på hela Spårväg

City. Återställningsförmågan blir också begränsad
eftersom det blir svårt att köra in förseningar under
högtrafiken.
7.5.3 Trafikering enligt UA1
Med en ombyggnad enligt UA1 bedöms ordinarie
tidtabell bli samma som enligt JA. Tågmöten kommer
att ske vid befintlig mötesstation i Torsvik, på befintligt
dubbelspår vid Baggeby, på befintligt dubbelspår mellan
Bodal och Larsberg, vid befintlig mötesstation i Skärsätra
samt vid befintlig mötesstation i Brevik. Vändtiden blir
densamma som i JA, omkring 11 minuter, liksom i JA.
Restiden från Ropsten till Gåshaga brygga bedöms bli
omkring 21 minuter, ungefär som i dagsläget.
En skillnad gentemot JA är att dubbelspåret väster om
Baggeby möjliggör tågmöten på denna sträcka. Det blir
därmed lättare att hålla tidtabellen under den tid då
insatståg trafikerar sträckan till Aga.
Även transporter till och från depån (in- och utsättning)
underlättas i hög grad av detta dubbelspår.
Dubbelspåret väster om Baggeby, mötesstationen i
Kottla och dubbelspåret mellan Talludden och Gåshaga
brygga gör att störningskänsligheten blir något lägre
än vid utbyggnad enligt JA. Risken för förseningar blir
mindre och återställningsförmågan blir bättre. Risken
för förseningar kommer dock fortfarande att vara relativt
stor, eftersom banan i huvudsak förblir enkelspårig.
7.5.4 Trafikering enligt UA2
Med en ombyggnad enligt UA2 får stora delar
av Lidingöbanan dubbelspår, och det finns
därmed en större flexibilitet att lägga tidtabell. De
hastighetshöjande åtgärder som görs på och i anslutning
till dubbelspårssträckorna gör också att restiderna blir
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kortare än för övriga alternativ. Restiden från Ropsten till
Gåshaga brygga bedöms vid utbyggnad enligt UA2 bli
omkring 19 minuter, vilket är omkring 2 minuter kortare
än i dagsläget.
Tågmöten kommer vid utbyggnad enligt UA2 att ske vid
befintlig mötesstation i Torsvik, på befintligt dubbelspår
mellan Baggeby och Bodal, på befintligt dubbelspår vid
Larsberg, vid det nya dubbelspåret vid Kottla, samt vid
det nya dubbelspåret i Käppala.
De högre hastigheterna innebär att tiden för vändning i
Gåshaga brygga blir längre, vilket eventuellt kan innebära
ett mindre fordonsbehov. Spårvagnarnas vändtid i
Gåshaga brygga bedöms bli omkring 5 ½ minut. Detta
ger en viss, men liten, marginal att ta igen tid vid
förseningar.
Med de dubbelspårsutbyggnader som ingår i UA2
blir risken för förseningar betydligt mindre än i
övriga utredningsalternativ. När förseningar ändå
uppstår blir risken för följdförseningar relativt liten,
eftersom tågmöten kan ske längs större delen av banan.
Återställningsförmågan blir därmed god.

10-minuterstrafik
Insatståg väster om Aga
Tätare trafik öster om Aga
Störningskänslighet
Återställningsförmåga
Restid
Fordonsbehov

JA

UA1

UA2

Ja

Ja

Ja

Tveksamt

Ja

Ja

Nej

Nej

Möjligt om behovet uppstår

Mycket stor

Relativt stor

Relativt liten

Begränsad

Relativt god

Mycket god

Ungefär som idag

Ungefär som idag

Något kortare än idag

Eventuellt större än UA2

Eventuellt större än UA2

Eventuellt mindre än JA, UA1

Tabell 8. Trafikförutsättningar för de olika alternativen.

Dubbelspår på sträckan Högberga – Brevik behöver
heller inte nyttjas vid trafikering enligt tidtabell, men kan
ändå motiveras för att höja återställningsförmågan och
minska störningskänsligheten.
Om korta körtider kan uppnås i UA2 kan det innebära
ett mindre fordonsbehov jämfört med JA och UA1. Med

ökad driftsäkerhet och hastighet minskar behovet av extra
spårvagnar, och därmed kan trafikeringskostnaderna
minska. Det är dock inte möjligt att redan i detta
skede ange något definitivt trafikeringsupplägg eller
behov av antal fordon. Fordonsbehovet är avhängigt av
trafikeringen av hela Spårväg City.

UA2 erbjuder, till skillnad från övriga alternativ, en
flexibilitet för framtida trafikökningar. På sikt kan
det bli aktuellt att köra tätare trafik än 6 avgångar per
timme och riktning (10 minuters turtäthet), på grund
av ökat resande eller av omloppstekniska skäl. Med de
dubbelspårsutbyggnader som ingår i UA2 blir det möjligt
att köra 7,5 minuters turtäthet (8 avgångar per timme
och riktning) eller 6 minuters turtäthet (10 avgångar per
timme och riktning) längs hela Lidingöbanan.
Vid trafikering enligt det prognostiserade
trafikeringsbehovet – var 5:e minut till Aga och var
10:e minut till Gåshaga brygga – är dock dubbelspår på
sträckan mellan Aga – Skärsätra av mindre betydelse.
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Figur 26. Tågmöte i Käppala. Om ett tåg är försenat får det andra tåget invänta möte vid hållplatsen, vilket riskerar att leda till ytterligare
förseningar. Fler mötesstationer och längre dubbelspår ger större frihet att lägga tidtabell, och ger en mindre störningskänslig och mer
kostnadseffektiv trafik.
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8 KONSEKVENSER
I detta kapitel redovisas dels generella konsekvenser
av en upprustning och utbyggnad av Lidingöbanan,
dels specifika konsekvenser för respektive alternativ.
Konsekvensbeskrivningen är uppdelad på ämnesområdena trafik och resenärer, miljö och ekonomi.

8.1 Trafik och resenärer
8.1.1 Tillgänglighet och komfort
Tillgängligheten till kollektivtrafiken på södra
Lidingö bedöms, oavsett utbyggnadsalternativ, öka
efter upprustning, ombyggnad och modernisering
av vagnparken. Sammanslagningen av hållplatserna
Talludden och Gåshaga kan innebära något förlängd
väg till det nya hållplatsläget för ett antal boende och
verksamma i närområdet. Den nya hållplatsen erbjuder
dock högre tillgänglighetsstandard än nuvarande hållplats
Talludden och bedöms också ha en lämplig placering i
förhållande till omkringliggande bebyggelse.
Efter Lidingöbanans upprustning kommer samtliga
hållplatser ha plattformar med plant insteg till de nya
spårvagnarna. Med moderniseringen av vagnparken
följer även en avsevärt högre tillgänglighetsstandard
och komfort i fordonen. Detta gäller oavsett
utbyggnadsalternativ. Sammantaget leder detta
till en avsevärd förbättring för personer med
funktionsnedsättning att resa med Lidingöbanan.
Tillgängligheten till banans hållplatser kan på sina håll
behöva ses över, särskilt i samband med att plattformar
och hållplatsmiljöer byggs om. Detta kommer att
studeras mer i detalj i dialog med Lidingö stad i
kommande planeringsskeden.
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8.1.2 Trafiksäkerhet
Med ökad trafik på sträckan väster om Aga uppstår
fler möten mellan spårvagnar och övrig trafik. Även
om trafiksäkerheten längs banan i dagsläget bedöms
vara god kan det, vid några plankorsningar, bli aktuellt
med trafiksäkerhetsförstärkande åtgärder för gångoch cykeltrafik. Frågan studeras vidare i kommande
järnvägsplan och i dialog med Lidingö stad.
8.1.3 Framkomlighet och restider
Med nya, moderna vagnar och en upprustad
bananläggning kan en del av störningskänsligheten på
dagens Lidingöbana avhjälpas. Sträckorna med enkelspår
är dock även fortsättningsvis den främsta orsaken till
nedsatt framkomlighet för spårvagnstrafiken. Vid
utbyggnad enligt JA och UA1 sker en viss förbättring av
framkomligheten på banan. En utbyggnad enligt UA2
ger kortare restider och avsevärt mindre störningskänslig
trafik än för övriga alternativ.
I samband med utökningen av trafik till och från
spårvagnsdepån vid Aga samt Aga hållplats kan
framkomligheten för övriga trafikslag lokalt försämras till
följd av att fler spårvagnspassager sker i plankorsningarna.
8.1.4 Påverkan under byggtiden
Under byggtiden kan SL:s resenärer påverkas då
spårvagnstrafiken ersätts med bussar under tiden för
Lidingöbanans avstängning. Tiden för avstängningen
är främst en följd av uppförandet av den nya
spårvagnsdepån vid Aga och skillnaden i påverkan mellan
respektive alternativ bedöms därför bli marginell.

8.2 Miljö
8.2.1 Markintrång
Upprustningen och ombyggnaden av Lidingöbanan sker
längs befintlig sträckning av spårvägen och de åtgärder
som föreslås i de olika alternativen faller till största
delen inom befintlig järnvägsfastighet. Visst intrång på
omgivande fastigheter kan dock ske där spårens läge
behöver justeras till följd av tillgänglighetsanpassningen
av hållplatserna och där nya spår tillkommer. På de
platser där de föreslagna åtgärderna hamnar utanför
befintlig järnvägsfastighet och på detaljplanelagd mark
måste berörd detaljplan omarbetas eller upphävas.
Om marken inte är detaljplanelagd räcker det med
fastighetsreglering.
Väster om Baggeby föreslås utbyggnad till dubbelspår
enligt UA1 och UA2. Här krävs bergsprängning för att
bredda det befintliga banområdet. Visst markintrång
bedöms i så fall behöva ske på spårvägens södra sida.
Den södra plattformen vid hållplats Baggeby måste, av
tillgänglighetsskäl, flyttas västerut till ett läge mittemot
den norra plattformen. Det nya plattformsläget kan
förorsaka ett mindre intrång i naturområdet söder om
hållplatsen. Detta gäller för samtliga alternativ.
Vid hållplats Kottla föreslås dubbelspår enligt
UA1 och UA2. En breddning av hållplatsområdet
är därför nödvändig, vilket medför att den södra
plattformen troligtvis inte får plats inom befintlig
fastighetsgräns. I UA2 föreslås dessutom dubbelspår
på sträckan mellan Kottla och Skärsätra. På sträckan
ligger järnvägsfastighetens södra gräns nära befintligt
spår och vid en breddning av spårområdet riskerar
fastighetsgränsen att överskridas.
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Figur 27. Hållplats Högberga måste anpassas till de nya spårvagnarna.

Vid hållplatserna Högberga och Brevik behöver
plattformarna och spåren anpassas till de nya
spårvagnarna. Mellan hållplatserna föreslås dessutom
dubbelspår i UA2. Oavsett alternativ bedöms
anläggningen rymmas inom befintlig järnvägsfastighet,
förutom delar av hållplats Högberga som riskerar göra
visst intrång på nuvarande parkmark. Både vid Högberga
och Brevik finns dessutom avvikelser mellan gällande
plangränser och fastighetsgränser. Lidingö stad har därför
påbörjat detaljplanearbeten vid hållplatserna, som även
ska ta hänsyn till ombyggnaden av Lidingöbanan.

Talluddens nya hållplats skiljer sig i utförande i respektive
alternativ. I JA ligger enkelspår genom hållplatsen och
anläggningen kan då utan problem inrymmas inom
befintlig järnvägsfastighet. Med dubbelspår genom
hållplatsen, enligt alternativ UA1 och UA2, behöver
troligtvis plattformarna göras något smalare än normalt
för att inrymmas inom järnvägsfastigheten.

Utformningen av hållplatserna Högberga och Brevik
skiljer sig inte mellan förstudiens alternativ.

8.2.2 Natur, kultur och landskapsbild
Påverkan på naturmiljön bedöms kunna ske vid de
hållplatser och längs de sträckor där ytterligare utrymme
krävs för spåren eller plattformarna. På flera ställen
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Vilka detaljplaner som berörs av föreslagen ombyggnad,
och i vilken omfattning, utreds mer detaljerat i
järnvägsplanen.

längs banan omges spåret till stor del av skogsbeväxta
bergväggar och utrymmet är trångt. Längs banan finns
också ett flertal äldre och markanta lövträd som kan
komma att påverkas vid en ombyggnad. Träden har
betydelse för natur, djur och för landskapsbilden.
Vid dubbelspårsutbyggnad väster om hållplats Baggeby
enligt UA1 och UA2 uppstår behov av sprängning,
förändring av befintlig topografi och borttagande
av vegetation längs spårområdets södra sida. Denna
påverkan undviks vid ombyggnad enligt JA.
Vid utbyggnad enligt UA2 bedöms sprängningsarbeten
även bli nödvändiga vid breddning av spårområdet i
bergskärningen öster om Skärsätra samt förbi nuvarande
hållplats Talludden.
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Vissa av Lidingöbanans karaktäristiska stationsbyggnader
från 1900-talets början måste flyttas till följd av de
föreslagna åtgärderna i anslutning till hållplatserna. Detta
gäller bland annat stationsbyggnaderna vid nuvarande
hållplatserna Talludden och Gåshaga, som slås ihop i
samtliga alternativ.
Vid utbyggnad till dubbelspår på sträckan mellan
Aga och Skärsätra enligt UA2 måste ytterligare en
stationsbyggnad flyttas. Detta gäller den byggnad
som står vid den sedan år 2000 nedlagda hållplatsen
Centralvägen.
Om stationsbyggnaderna flyttas till nytt läge, men
återfår sin ursprungliga funktion, kan påverkan på
byggnadernas kulturhistoriska värde minskas. Nya lägen
för byggnaderna utreds närmare i järnvägsplaneskedet.
Det befintliga stationshuset vid Aga kommer att rivas i
samband med utbyggnaden av den nya spårvagnsdepån.
Frågan hanteras inom detaljplanearbetet för Dalénum.

Inget av de föreslagna alternativen bedöms påverka
befintliga fornlämningar.
I järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning görs en
mer detaljerad bedömning av ombyggnadens påverkan på
natur, kultur och landskapsbild.
Separata gestaltningsprogram tas fram för Lidingöbanan,
för spårvagnsdepån vid Aga och för bussdepån i Stockby
industriområde. Gestaltningsprogrammen syftar till att
få en enhetlig, funktionell och estetisk utformning av
spårvägens anläggningar med hänsyn tagen till Lidingös
bebyggelsemiljö. Gestaltningsprogrammen syftar även
till att medge en orienterbarhet och tillgänglighet för
alla SL:s resenärer, även de som har någon form av
funktionsnedsättning. Gestaltningsprogrammen tas
fram i samråd med Lidingö stad och utgör underlag för
tecknande av genomförandeavtal.
8.2.3 Luftföroreningar
Inget av alternativen bedöms medföra risk att
miljökvalitetsnormer för luftmiljö överskrids. Inte heller
vid en eventuellt utökad trafik längs banan bedöms
koncentrationerna av luftföroreningar öka nämnvärt.
Upprustningen och ombyggnaden av Lidingöbanan
kan komma att påverka intilliggande vägtrafikflöden
negativt, vilket i sin tur kan leda till ökade halter av
luftföroreningar. Sammantaget bedöms dock åtgärderna
ge långsiktigt positiva konsekvenser för luftkvaliteten, då
spårvägen kan ta marknadsandelar från vägtrafiken.
I detta hänseende bedöms UA2 ge mest positiva
konsekvenser eftersom de kortade restiderna innebär att
detta alternativ har störst potential att attrahera resenärer
som idag kör bil.

8.2.4 Buller
Gemensamt för samtliga alternativ är att sträckan väster
om Aga kommer att få tätare trafik, särskilt under
tidiga morgnar (05:30 – 08:00), när spårvagnarna från
den nya spårvagnsdepån vid Aga sätts ut i Stockholms
spårvägsnät. Trafiken med insatståg på sträckan väster
om Aga innebär fler avgångar under morgnar och
eftermiddagar. Ett ökat antal avgångar innebär även mer
buller vid start och stopp vid hållplatserna.
De nya vagnarna innebär ökade hastigheter där den
befintliga banans standard medger det. I UA2 sker
en mer omfattande utbyggnad av dubbelspår, samt
optimering även av enkelspårssträckor. Det innebär att
med en utbyggnad enligt UA2 medges högre hastigheter
på några delsträckor, vilket kan innebära en ökad
bullerstörning i jämförelse med JA och UA1.
Det finns dock ett flertal faktorer som totalt sett
innebär en förbättring av bullersituationen, trots ökade
hastigheter, och fler avgångar på sträckan väster om Aga.
De moderna spårvagnar som kommer att levereras till
banan bedöms medföra att bullernivåerna kommer att
minska jämfört med dagens äldre, mer bullriga vagnar.
Tryckluftljud från dagens vagnar vid stängning kommer
troligen försvinna med de nya spårvagnarna. På vissa
sträckor föreslås även att spårens underbyggnad kommer
att förbättras, vilket kan minska bullerstörningen.
Ett ökat antal avgångar längs banan innebär en större
påverkan på korsande bilvägar. Trafikflödet kan påverkas
negativt och ett ökat antal bilar som köar, startar och
bromsar vid korsningar med spårvägen medför ökat
vägtrafikbuller.

Figur 28. Stationsbyggnad vid hållplats Kottla.
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På kort sikt bedöms Lidingöbanan belastas med ökad
trafik endast på sträckan väster om Aga. Där finns i
dagsläget inga hårt trafikerade plankorsningar och
påverkan på vägtrafiken bedöms därmed bli försumbar.
Vid Aga planeras för en ny infart till Dalénum från Södra
Kungsvägen. Spåren väster om det nya läget för hållplats
Aga kommer under rusningstrafik att trafikeras av såväl
insatståg som in- och utgående tåg från spårvagnsdepån.
Beroende på var den planerade infarten till Dalénum
placeras kan påverkan på biltrafiken bli olika omfattande.
Störande buller från trafik kan minskas vid källan, det
vill säga i spåret, på banan eller genom åtgärder på själva
spårvagnarna. Åtgärder för minskat buller kan även vidtas
vid mottagarna, det vill säga vid bostäderna, genom
skärm- och fönsteråtgärder. Vid om- och nybyggnad
är det lämpligt att så långt som möjligt minska
bulleralstringen redan vid källan. Åtgärder för att minska
buller studeras närmare i kommande järnvägsplan.
8.2.5 Vibrationer
Generellt är vibrationer mer kännbara i områden med
lerjordar. Längs Lidingöbanan förekommer lerjordar
främst i området mellan Torsvik och Kottla, runt Brevik
samt mellan Käppala och Gåshaga brygga. Skillnaden
i påverkan mellan de olika alternativen bedöms bli
marginell. Beräkning och bedömning av förväntade
vibrationer utreds närmare i senare planeringsskeden. Vid
fördjupad planering ska förekomst av vibrationskänslig
bebyggelse beaktas.
Vibrationer kan minskas vid källan, det vill säga i spåret,
på banan eller genom åtgärder på själva spårvagnarna.
Åtgärder kan även vidtas vid mottagarna, det vill säga
i bebyggelsen. Åtgärder som minskar risk för störande
vibrationer har ofta även en bullerdämpande effekt.
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8.2.6 Elektromagnetiska fält
Eftersom Lidingöbanan drivs med likström (inte
växelström) bedöms magnetfälten inte utgöra något
hälsoproblem. Fälten från Lidingöbanan är av samma
art som jordmagnetfältet, men har betydligt lägre nivå.
Nivåerna på de statiska magnetfälten på Lidingöbanan
bedöms bli ungefär likvärdiga med magnetfältsnivåer
för tåg som drivs med växelström, det vill säga mindre
än 1 µT. Risken för överskridande av grundläggande
begränsningsvärden (40 000 µT) är därför i det närmaste
obefintlig. Det bedöms därmed inte finnas någon risk
för hälsofarliga effekter från de elektromagnetiska fälten
kring spårvägen for människor som vistas i närheten av
spåret. Detta gäller för samtliga alternativ.
Vid en utbyggnad av banan kommer några nya
likriktarstationer behöva uppföras. Kring stationerna
uppstår elektromagnetiska fält. Fälten bedöms inte bli
särskilt starka, men eventuell påverkan på omgivningen
kan behöva utredas vidare i nästa steg i planeringen.
8.2.7 Påverkan under byggtiden
Anläggningsarbete genererar buller, vibrationer, damm
och trafik. Boende i anslutning till Lidingöbanan
kan komma att påverkas av detta under byggtiden.
Utbyggnad enligt alternativ UA1 och UA2 innebär
visst behov av sprängningar, framförallt väster om
Baggeby. För UA2 tillkommer troligtvis även mindre
sprängningsarbeten vid bergskärningen öster om
Skärsätra och vid nuvarande hållplats Talludden.
Sprängningar kan vara störande för närboende.
Under byggtiden kan tillfälliga avstängningar av
Lidingöbanan generera ökad biltrafik med ökat buller
och lokal påverkan på luftkvaliteten. Ersättningstrafik i
form av bussar kan ge ett tillskott av luftföroreningar och
påverkan på trafikmönster och trafiksäkerhet.

Byggnation längs banan kan även komma att
störa vägtrafikens flöden – stillastående trafik och
accelerationer medför buller och ökade luftföroreningar.
Barriäreffekterna för gång- och cykeltrafikanter kan
också komma att öka under byggnationen. Tiden för
avstängningen är främst en följd av uppförandet av den
nya spårvagnsdepån vid Aga och skillnaden i påverkan
mellan alternativen bedöms därför bli marginell.

8.3 Ekonomi
8.3.1 Anläggningskostnader
Huvuddelen av anläggningskostnaden för
Lidingöbanans upprustning och ombyggnad
gäller de alternativgemensamma åtgärderna.
Investeringskostnaderna för JA och UA1 skiljer sig
därför relativt lite åt. I UA1 tillkommer kostnader
för dubbelspårutbyggnaden väster om Baggeby,
mötesstationen vid Kottla samt dubbeslpåret mellan
Talluddens nya läge och Gåshaga brygga.
Skillnaden i anläggningskostnad mellan UA1 och UA2
är större än skillnaden mellan JA och UA1. Skälet
till detta är de ytterligare dubbelspårutbyggnaderna i
UA2, nämligen på sträckorna Aga - Skärsätra - Kottla,
Högberga - Brevik och Käppala - Talludden.
Skillnaderna i anläggningskostnad mellan de olika
alternativen ligger inom ett spann på som mest cirka 175
miljoner kronor.
8.3.2 Kostnader för drift och underhåll
Kostnaden för drift och underhåll av anläggningen
bedöms ligga på omkring 400 miljoner kronor för
en period på 15 år. Detta inkluderar kostnader för
säkerhets- och underhållsbesiktningar av banan,
snöröjning, reinvesteringar och periodiskt underhåll i
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syfte att säkerställa anläggningens säkerhet och tekniska
livslängd. Dessutom ingår kostnader för en drift- och
underhållsorganisation.
Kostnaderna skiljer sig relativt lite åt mellan de olika
alternativen. Den största kostnadsposten är underhåll
av växlar. Därför blir drifts- och underhållskostnaden
störst för UA1, där antalet växlar är större än i de övriga
alternativen.
8.3.3 Kostnader för trafikering
Kostnaderna för trafikering av banan kan komma
att skilja sig något mellan de olika alternativen till
följd av den minskade störningsrisken och den högre
medelhastigheten som möjliggörs vid utbyggnad
enligt UA2. Med ökad driftsäkerhet och hastighet
minskar behovet av extra spårvagnar, men det är
omöjligt att redan i detta skede ange något definitivt
trafikeringsupplägg eller behov av antal fordon.
Fordonsbehovet är också avhängigt av trafikeringen av
hela Spårväg City.
Kapital- och driftskostnaden för en spårvagn uppskattas
till cirka 12 miljoner kronor per år. Här ingår
personalkostnader, underhåll och städning, elektricitet,
försäkringar med mera samt kostnader för amortering
och ränta.

Figur 29. Utsnitt av förortskarta utgiven av Stockholms spårvägar 1956. Kartan visar hur Norra Lidingöbanan (linje 20) och Södra
Lidingöbanan (linje 21) fortsatte in i Stockholms innerstad till en ändstation vid Humlegårdsgatan. I Stockholm var det möjligt att byta
till andra spårvagnslinjer (kartan visar dock endast förortslinjer och inga innerstadslinjer). Nuvarande Gamla Lidingöbron var den enda
fasta förbindelsen till Lidingö, där vägtrafik, spårvagnar och godståg fick samsas i två körfält. Lidingöbanorna kortades av i Ropsten när
tunnelbanan öppnade 1967. Norra Lidingöbanan lades ned 1971, samtidigt som den nya vägbron öppnade.
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9 SAMLAD BEDÖMNING
I detta kapitel utvärderas förstudiens alternativ
utifrån hur väl de uppfyller målen för Lidingöbanans
upprustning och ombyggnad.

9.1 Jämförelse av alternativen
Jämförelsealternativet (JA) utgörs av samtliga de
alternativgemensamma åtgärderna. Det är åtgärder som
är absolut nödvändiga för att Lidingöbanan ska kunna
fungera som en del i det integrerade trafiksystemet
Spårväg City, och för att möjliggöra tillgång till den
nya spårvagnsdepån vid Aga. Däremot ingår inga
kapacitetshöjande åtgärder i JA.
Utredningsalternativ 1 (UA1) innefattar samtliga åtgärder
som ingår i JA. Dessutom tillkommer dubbelspår cirka
350 meter västerut från Baggeby, en mötesstation vid
Kottla, samt dubbelspår från Talluddens nya läge till
Gåshaga brygga.
Utredningsalternativ 2 (UA2) innefattar samtliga åtgärder
som ingår i JA och UA1. För att öka banans kapacitet
byggs därutöver dubbelspår på sträckorna Aga - Skärsätra
- Kottla, Högberga - Brevik och Käppala - Talludden.
Dessutom ingår kurvrätning och optimering av spåret på
delar av sträckan för att möjliggöra högre hastigheter och
därmed kortare restider.
9.1.1 Tillgänglighet och service
Målen för tillgänglighet samt målen för gestaltningen av
hållplatsmiljöerna är förutsättningar för upprustningen
av Lidingöbanan och skiljer sig därför inte åt mellan de
olika alternativen.
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9.1.2 Teknisk standard
Den tekniska detaljutformningen av banan görs i
kommande järnvägsplaneskede, och skiljer sig därför inte
åt mellan förstudiens alternativ.
I samband med dubbelspårsutbyggnad kan det bli
aktuellt med anpassningar av anslutande spår, samt andra
åtgärder på bananläggningen. Därför förväntas banans
standard som helhet blir högre i UA1 än i JA, och ännu
högre i UA2 än i UA1.
9.1.3 Trafikförutsättningar
Alternativen skiljer sig i hög grad åt vad gäller
förutsättningar för trafiken. Med en utbyggnad enligt JA
bedöms det bli svårt att klara den trafik med insatståg
som prognoserna har visat kommer att behövas. JA
kan därför inte anses uppfylla de uppställda målen för
Lidingöbanans upprustning och ombyggnad.
JA innebär också en störningskänslig trafik, där tillgången
till den nya spårvagnsdepån vid Aga blir begränsad. Detta
beror framför allt på det långa enkelspåret mellan Torvsik
och Baggeby.
UA1 och UA2 innebär en mer driftsäker och mindre
störningskänslig trafik, och innebär också att det blir
möjligt att under rusningstrafik köra insatståg på sträckan
väster om Aga.
Med en utbyggnad enligt UA1 medger samtliga
hållplatser tågmöten. Banan förblir dock i huvudsak
enkelspårig, och kapaciteten är därmed begränsad.
Med en utbyggnad enligt UA2 får en större del av
banan dubbelspår, vilket ger en stor flexibilitet att lägga
tidtabell, en minskad störningskänslighet och en god
återställningsförmåga när förseningar ändå uppstår.

UA2 medger också tätare trafik även öster om Aga, vilket
kan visa sig vara värdefullt om Lidingös befolkning ökar
eller om resandet med kollektivtrafik ökar av andra skäl.
UA2 bedöms innebära kortare restider, vilket är postivt
för resenärerna, och eventuellt kan innebära ett mindre
fordonsbehov jämfört med JA och UA1.
9.1.4 Kostnader
Alternativen skiljer sig åt vad gäller kostnader.
Huvuddelen av kostnaden för Lidingöbanans
upprustning och ombyggnad utgörs dock av de
alternativgemensamma åtgärderna, som är nödvändiga
för att trafiksystemet Spårväg City som helhet ska fungera
på ett tillfredsställande sätt.
Kostnaderna för utbyggnad av dubbelspår innebär att
anläggningskostnaden för UA2 är större än för UA1, som
i sin tur är större än för JA.
Vad gäller drifts- och underhållskostnader är UA1
det dyraste alternativet, vilket beror på kostnaderna
för att underhålla växlar är relativt höga. I UA2 är
dubbelspårsträckorna längre, och antalet växlar kan
därför bli lägre. Skillnaden i drifts- och underhållskostnad
mellan de olika alternativen är dock relativt liten.
Trafikeringskostnader beror framför allt på
fordonsbehovet. De högre hastigheterna i UA2
kan eventuellt innebära ett mindre fordonsbehov
jämfört med JA och UA1, vilket i så fall innebär lägre
trafikeringskostnader. Det är dock inte möjligt att redan i
detta skede ange något definitivt trafikeringsupplägg eller
behov av antal fordon. Fordonsbehovet är avhängigt av
trafikeringen av hela Spårväg City.
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9.1.5 Måluppfyllelse
I Tabell 9 utvärderas alternativen utifrån målen för
Lidingöbanans upprustning och ombyggnad (se avsnitt
1.2.1) samt utifrån anläggningskostnader, drifts- och
underhållskostnader och trafikeringskostnader.
Jämförelsealternativet (JA) bedöms inte uppfylla alla
målen för Lidingöbanans upprustning och ombyggnad.
Spårvagnstrafiken blir med en utbyggnad enligt
alternativet störningskänslig och driftsäkerheten låg.
Detta gäller särskilt under högtrafik då banan även
behöver trafikeras av insatståg till Aga.
Enligt de trafikprognoser som har gjorts för det
sammankopplade trafiksystemet Spårväg City, är
insatstågen en förutsättning för att Lidingöbanan
ska kunna stå för den huvudsakliga försörjningen av
kollektivtrafik på södra Lidingö. Med en utbyggnad
enligt JA är det tveksamt om det finns förutsättningar att
köra insatståg.
JA innebär också att tillgången till den nya
spårvagnsdepån vid Aga blir begränsad.
Utredningsalternativ 1 (UA1) bedöms nå en högre
grad av måluppfyllelse än JA. Dubbelspåren väster om
Baggeby och mellan Talluddens nya läge och Gåshaga
brygga, samt mötesspåret i Kottla, ger bättre möjligheter
att klara tidtabellhållningen. Dock återstår fortfarande en
viss störningskänslighet.
Utredningsalternativ 2 (UA2) bedöms ha mycket god
måluppfyllelse. Restiden mellan Ropsten och Gåshaga
brygga beräknas kunna förkortas med omkring 2 minuter
jämfört med övriga alternativ. Tidtabellshållningen
bedöms också bli god till följd av återställningsförmågan
som följer av de långa sträckorna med dubbelspår.
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Tabell 9. Jämförelse av måluppfyllelse för de olika alternativen. Grönt står för god måluppfyllelse, gult står för mindre god måluppfyllelse,
medan rött betecknar att målen inte nås.

De utbyggnader som ingår i UA2 bidrar därmed till
att Spårväg City som helhet får en mer driftsäker
trafik. De kortade restiderna och den minskade
störningskänsligheten bedöms också ha potential att
bidra till en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken på
Lidingö. Detta ger positiva effekter för miljön både lokalt
och regionalt.
Förstudie Lidingöbanan
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10 FORTSATT PLANERING
Spårvägens möjliga dragning via Lidingö centrum
kommer att behöva studeras vidare i en separat förstudie.
Detta behöver samordnas med Lidingö stads planer för
stadsutveckling i området. En dialog förs mellan SL och
Lidingö stad om att i samverkan ta fram en förstudie för
en eventuell spårväg via Lidingö centrum.
Efter avslutad förstudie kan planeringen gå vidare till
nästa skede, där en järnvägsplan tas fram för sträckan
Ropsten - Gåshaga brygga. I järnvägsplanen görs mer
detaljerade studier kring utformning, tekniska lösningar
och de markbehov som föreligger inför spårvägens
utbyggnad. En separat detaljplan upprättas för den nya
spårvagnsdepån vid Aga.

10.1 Järnvägsplan
Järnvägsplanen tar avstamp i förstudiens slutsatser och
förslag och arbetet sker även fortsättningsvis i nära
samarbete med Lidingö stad och Stockholms stad. Nedan
beskrivs de aspekter som är särskilt viktiga att studera i
kommande järnvägsplan.
10.1.1 Tillgänglighet
SL:s ambitioner gällande tillgänglighet till Lidingöbanans
hållplatslägen och plattformar kommer till stor del att
styra banans utformning. I järnvägsplanen studeras
förutsättningarna att anpassa hållplatserna och
vagnarna till resenärernas behov. I samverkan med
Lidingö stad studeras också möjligheterna att anlägga
tillgänglighetsanpassade gång- och cykelförbindelser till
och från banans hållplatslägen.
10.1.2 Ljud och vibrationer
I det fortsatta planeringsarbetet beräknas förväntade
bullernivåer från spårvagnstrafiken för att få en bild av
behovet av bullerdämpande åtgärder. Åtgärderna kan
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Figur 30. Lidingöbanans östra ändhållplats vid Gåshaga brygga.

komma att innefatta såväl bullerdämpning vid källan som
avskärmande åtgärder, fasadåtgärder eller fönsterisolering.
10.1.3 Konstruktioner
I järnvägsplanen kommer bärigheten för befintliga
konstruktioner att säkerställas. Här föreslås också
utformning och utförande för de konstruktioner som
behöver bytas eller byggas om.
10.1.4 Ledningar
I det fortsatta arbetet genomförs en noggrann
ledningssamordning och utredning för att kartlägga alla
befintliga ledningar längs utbyggnadssträckorna, samt för
att avgöra behovet av åtgärder på dessa.

10.1.5 Gestaltningsprogram
I kommande planeringsskede kommer separata
gestaltningsprogram tas fram för Lidingöbanan, för
spårvagnsdepån vid Aga och för bussdepån i Stockby
industriområde. Gestaltningsprogrammen syftar till att
få en enhetlig, funktionell och estetisk utformning av
spårvägens anläggningar med hänsyn tagen till Lidingös
bebyggelsemiljö. Gestaltningsprogrammen syftar även
till att medge en orienterbarhet och tillgänglighet för
alla SL:s resenärer, även de som har någon form av
funktionsnedsättning. Gestaltningsprogrammen tas fram
i samråd med Lidingö stad.
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11 länstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Kompletteras efter beslut.
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12 formellt beslut från SL:s styrelse
Kompletteras efter beslut.
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