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Lägesrapport från uppdrag om studie av regional
kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn
Ärendebeskrivning
Trafiknämnden fattade 2012-06-19 beslut om att genomföra en fördjupad
idéstudie för regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn. Detta
informationsärende omfattar lägesrapportering från utredningen. Nästa
återrapportering till Trafiknämnden är planerad till november 2013.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund
Trafiknämnden fattade 2012-06-19 beslut om att genomföra en fördjupad
idéstudie för regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn.
Följande alternativ är utpekade i beslutet:
Utveckling av Roslagsbanan med förändringar för minskad störning samt
generellt kortare restider:
Roslagsbanan in till Odenplan via tunnel vid Östra stn.
Roslagsbanan in till Centralen via tunnel från Östra stn.
Roslagsbanan via Värtabanan och Nya Karolinska till Odenplan samt
bibehållen till Östra stn
Roslagsbanan via Värtabanan och Nya Karolinska till Stockholms central
samt bibehållen till Östra stn.
Roslagsbanan till Norrtälje och Rimbo
Pendeltåg
Ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby
Centrum, Sollentuna och Kista
Tvärbanan
Tvärbanan från Solna vidare mot Nordost
Tunnelbanan
Röda linjen förlängd från Mörby via Täby centrum till Arninge
Ny tunnelbana från Odenplan via Solna till Mörby centrum och vidare
via Täby centrum till Arninge
Kombination av tunnelbanealternativen
Buss
Busstrafik enligt Buss i Nordost med goda förbindelser med Odenplan
Jämförelsealternativ
Busstrafik enligt Buss i Nordost
I beslutet anges att andra intressanta och relevanta alternativ som uppkommer
under arbetets gång utreds inom ramen för studien.
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1.2

Utredningens upplägg och organisation
Utredningen genomförs i nära samarbete mellan de tre parterna
Trafikförvaltningen (som svarar för projektledning), Trafikverket och
kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna,
Vaxholm, Österåker). Nära dialog förs även med övriga inblandade kommuner
(Solna samt Stockholm), TMR och Länsstyrelsen.
Trafikförvaltningen, Nordostkommunerna och Trafikverket är representerade i
utredningens arbetsgrupper, samt i projektets tjänstemannastyrgrupp. Vid vissa
tillfällen utökas styrgruppen med politiker från Stockholm Nordost i syfte att ge
utredningen en god förankring.
Trafikförvaltningen svarar för, och finansierar, utredningens projektledning (1,0
Mkr för extern resurs). Finansiering av utredningen sker i övrigt genom
gällande länsplan där totalt 20 Mkr finns avsatta för utredning av Roslagspilen
år 2017-2020. Kommunerna inom Stockholm Nordost fattade under hösten
2011 beslut i sina respektive fullmäktige om att gemensamt ansöka hos
Trafikverket om förskottering av medel för fortsatta studier av en regional och
kapacitetsstark spårtrafik, Roslagspilen, till Nordostsektorn. För denna studie
finns 5 Mkr avsatt.
Utredningen har anpassats till den åtgärdsvalsprocess som tagits fram av
Trafikverket i anslutning till den nya planeringslagstiftningen som trädde i kraft
1 januari 2013. Det innebär att fyrstegsprincipen används för att hitta lämpliga
åtgärder på lång och kort sikt.
Förutom löpande samarbete och förankring under studiens gång planeras en
remissversion av utredningen. Remissversionen kommer att skickas ut för
synpunkter till olika intressenter i regionen.

1.3

Tidplan
Utredningen avses att tas upp för beslut om samråd i trafiknämnden i november
2013, samt för antagande i mars 2014. I maj 2013 planeras en delleverans av
resultat till den förhandling om tunnelbaneutbyggnader som pågår i länet.
Tidplanen innebär att det efter samrådsperioden i slutet av 2013 endast finns
möjlighet till mindre justeringar av materialet, utöver den samrådsredogörelse
som kommer att upprättas.

1.4

Utredningens mål och syfte
Projektets mål, som accepterades av utredningens tjänstemannastyrgrupp i
november 2012, är att leverera:
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En åtgärdsvals- och idéstudie för regional kapacitetsstark kollektivtrafik
till Nordostsektorn, som bidrar till ökad regional tillgänglighet och
utvecklingen av en tät och flerkärnig region. Studien omfattar analys av
åtgärder enligt fyrstegsprincipen, med en utredningsmässig tyngdpunkt
på spårburen kollektivtrafik.
En remissutgåva andra halvåret 2013, och en slutversion under 2014,
inom en total budget på 6,0 Mkr
Studiens syfte är att:
Åtgärdsvalet ska leda till en överenskommelse som omfattar en
kombination av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, där berörda aktörer
åtar sig att genomföra eller utreda vidare åtgärder inom sina
ansvarsområden.
Ge underlag för fortsatt utredningsarbete för långsiktig regional och
kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn, dvs vilka alternativ
som bedöms intressanta att gå vidare med.
För de åtgärder som kräver en fortsatt hantering enligt den fysiska
planeringsprocessen, ger studien det underlag som krävs för fortsatt
utredning enligt den nya lagstiftningen. Detta gör att åtgärdsvalet även
blir en förutsättning för att åtgärder ska kunna bli aktuella för statlig
medfinansiering via de långsiktiga infrastrukturplanerna.
Klargöra framtida stomnätet i Nordostsektorn, vilket kan infogas i en
uppdatering av stomnätsstrategi för länet.
1.5

Utredningsmetodik
Studien har framförallt ett långsiktigt perspektiv mot år 2030. För år 2030 finns
idag relativt bra planeringsunderlag i form av t ex resandematriser och planer
för markanvändning. Samtidigt behöver studien hantera även det kortare
perspektivet och även göra en utblick bortom år 2030.
Utredningsarbetet omfattar följande delar, vilka även utgör delprojekt i studien:
Funktionsanalys, vilket omfattar analys av resenärseffekter, kapacitet,
samhällsplanering etc.
Tekniska studier, vilket omfattar sträckningsstudier och bedömning av
anläggningskostnad.
Åtgärdsvalsanalys enligt fyrstegsprincipen. Omfattar även analys av de
mål och brister som studien har att hantera.
I syfte att få en effektiv utredning görs först en analys om respektive
utredningsalternativ uppfyller grundläggande krav på funktion och nytta. För de
alternativ som uppfyller kraven går utredningen vidare med tekniska studier.
Detta förfarande illustreras nedan:
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Utifrån tidigare studier har ett antal alternativ valts ut av Trafikförvaltningen i
samråd med övriga parter för tekniska studier. Detta urval baseras på tidigare
studier och bedömning av resandemängderna. Tekniska studier är påbörjade
av:
Roslagsbanan in till Odenplan via tunnel vid Östra stn.
Roslagsbanan in till Centralen via tunnel från Östra stn.
Roslagsbanan via Värtabanan och Nya Karolinska till Odenplan samt
bibehållen till Östra stn
Roslagsbanan via Värtabanan och Nya Karolinska till Stockholms central
samt bibehållen till Östra stn.
Tvärbanan från Solna vidare mot Nordost (tekniska studier begränsas
inledningsvis till sträckan Solna-Danderyds sjukhus)
Röda linjen förlängd från Mörby via Täby centrum till Arninge
Ny tunnelbana från Odenplan via Solna till Mörby centrum och vidare
via Täby centrum till Arninge
De funktionsanalyser som görs inom ramen för denna studie kan göra att
ytterligare alternativ blir aktuella för tekniska studier.
Som en följd av att tekniska studier endast genomförs för de alternativ som
uppfyller grundläggande krav på funktion och nytta kommer utredningsdjupet
att variera mellan alternativen i den slutliga redovisningen.
Utöver de alternativ som anges i Trafiknämndens beslut kan ytterligare
alternativ komma att testas inom ramen för utredningen. Något sådant urval är
dock ännu inte gjort. Utöver alternativ med nya spår- och busslösningar
kommer även andra typer av åtgärder att hanteras i studien, i enlighet med
fyrstegsprincipen.
1.6

Fortsatt planering efter avslutad åtgärdsvals- och idéstudie
Åtgärdsvals- och idéstudien ska ge underlag för beslut om fortsatt
utredningsarbete för långsiktig regional och kapacitetsstark kollektivtrafik till
Nordostsektorn. Om alternativ med spårutbyggnad är aktuellt bedöms
kvarstående medel i Länsplanen för utredning av Roslagspilen kunna nyttjas. I
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Länsplanen finns 20 Mkr avsatta perioden 2017-2020, där 5 Mkr är avsatta för
den nu påbörjade studien.
Den nya lagstiftningen som gäller från 2013 beskriver en sammanhållen process
som leder fram till planläggning av det aktuella objektet, se nedan.

Figur. Ny planeringsprocess.

I vilken form fortsatt planering bör ske efter åtgärdsvals- och idéstudien är inte
givet. Sannolikt kommer det att finnas flera alternativ kvar efter genomförd
studie. Innan den fysiska planeringsprocessen (inkluderande exempelvis
järnvägsplan, detaljplan) tar vid är bedömningen att det behövs fördjupade
tekniska studier och ytterligare alternativavvägningar.
I det fall planering ska gå vidare med spåralternativ (som ägs av Landstinget)
behöver processen anpassas till Landstingets investeringsprocess. Med hänsyn
till behovet av fördjupade studier bedöms det aktuellt att fatta utredningsbeslut
om att genomföra förstudie1 för aktuella alternativ.

Förstudie enligt Landstingets investeringsprocess. Notera att förstudiebegreppet inte
längre används i den lagstadgade planeringsprocessen för väg och järnväg.
1
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Figur. Landstingets investeringsprocess.
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2 Effektmål och brister
Åtgärderna kommer att utvärderas mot Trafikförsörjningsprogrammets mål,
med nedbrutna mål specifika för detta projekt enligt nedan:
Attraktiva resor

Tillgänglig och

Effektiva resor med låg

sammanhållen region

hälso- och miljöpåverkan

En regional, kapacitetsstark

Öka den regionala

Samhällsekonomisk

och konkurrenskraftig

tillgängligheten till och från

effektivitet och

kollektivtrafik till

Nordostsektorn

kostnadseffektiva lösningar

Öka kollektivtrafikens andel

En strukturerande

Minska trafikens negativa

av resandet med minst 5

kollektivtrafik som förbättrar

miljö- och hälsoeffekter

procent från dagens nivå till

förutsättningarna för en

2030

hållbar utbyggnad av bostäder

Nordostsektorn, med en
kapacitet som svarar mot de
lång- och kortsiktiga behoven

och arbetsplatser i
Nordostsektorn, och med
fokus på den regionala kärnan
Täby-Arninge för att stödja en
ökad täthet och flerkärnighet i
regionen

Figur. Utkast över de effektmål som åtgärderna i studien ska bidra till att nå. Till de
olika målen kopplas indikatorer som används för att bedöma måluppfyllelse.

De brister som konstaterats i relation till Trafikförsörjningsprogrammets mål
utgörs sammanfattningsvis av:
Brister i relation till målet om Attraktiva resor:
Låg marknadsandel för kollektivtrafiken och risk för försämring.
Kollektivtrafiken har svårt att konkurrera tidsmässigt med bilen.
Framkomlighetsproblem och trängsel minskar kollektivtrafikens
konkurrenskraft.
Brister i relation till målet om Tillgänglig och sammanhållen region:
Bostadsbrist i Stockholmsregionen.
Bristande förutsättningar för näringslivsetableringar i nordost
Utspridd bebyggelsestruktur motverkar ett hållbart resande.
Långa restider för kollektivtrafiken riskerar att motverka en hållbar
utvidgning av arbetsmarknadsregionen.
Brister i relation till målet om Effektiva resor med låg hälso- och miljöpåverkan:
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Kollektivtrafikens låga marknadsandel motverkar mål om minskad
klimatpåverkan.
Vägtrafiken orsakar problem med luftkvalitet längs delar av E18.
Väg- och spårtrafik orsakar bullerproblem längs E18 och Roslagsbanan.
Trafikens infrastruktur skapar barriäreffekter.
Trafiksäkerhetsbrister.
Trängseln i transportsystemet bidrar till samhällsekonomisk
ineffektivitet.

3 Beskrivning av utredningsalternativ
I Trafiknämndens beslut om uppdraget 2012-06-19 anges ett antal
utredningsalternativ. Nedan följer en beskrivning av hur alternativen har
tolkats, samt en beskrivning av deras utmaningar och möjligheter utifrån
nuvarande kunskapsläge.
För alla spåralternativ behöver övervägningar göras för hur den kompletterande
busstrafiken bör se ut. Varje spåralternativ kommer därför även att innehålla
analys av vilka förändringar som bör göras i bussutbudet för kollektivtrafiken
totalt sett ska bidra till god måluppfyllelse.
1)
Utveckling av Roslagsbanan med förändringar för
minskad störning samt generellt kortare restider.
1.a)

Roslagsbanan in till Odenplan via tunnel vid Östra station

Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär att Roslagsbanan får en ändhållplats vid Odenplan, där en
bytespunkt skapas till pendeltåg, gröna linjen och bussar. För att kunna nå
Odenplan måste nuvarande stationsläge vid Östra station flyttas norrut och
förläggas under jord. Inriktningen är att fortsatt bibehålla en bytesmöjlighet till
röda linjen vid station Tekniska högskolan.
Att förlänga Roslagsbanan till centrala Stockholm har tidigare analyserats i
Förstudie Roslagspilen (förlängning till City) och Stomnätsstrategi etapp 2
(förlängning till Odenplan). Utifrån dessa tidigare studier har alternativet
bedömts så intressant att tekniska studier inletts parallellt med
trafikanalyserna.
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Figur. Principsträckning för alternativet där Roslagsbanan dras in till Odenplan via
Östra station.

Utmaningar och möjligheter
Att förlänga Roslagsbanan i tunnel till ett mer centralt läge innebär att såväl
Norra länken som tunnelbanans Röda linje måste passeras. Det gör att
sträckningen i tunnel riskerar att hamna djupt och därmed bli relativt lång. En
generell utmaning är att anpassa spårsträckningen till angränsande
anläggningar och sträckningens genomförbarhet är inte verifierad. De tekniska
förutsättningarna för alternativet kan eventuellt förbättras om Roslagsbanan
dras direkt till Odenplan utan stationsläge vid Östra station vilket studeras.
Som en följd av att Östra station placeras under jord skapas en möjlighet att
exploatera och utveckla det befintliga spårområdet vid Östra station.
För alternativet bedrivs fortsatta tekniska studier för att klargöra förutsättningar
och kostnader, samt fördjupade studier av de trafikeringsmässiga
förutsättningarna och resenärseffekterna.
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1.b)

Roslagsbanan in till Centralen via tunnel från Östra station

Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär att Roslagsbanan får en ändhållplats vid Centralen, där en
bytespunkt skapas till pendeltåg och tunnelbanans tre linjer. För att kunna nå
Centralen måste nuvarande stationsläge vid Östra station flyttas norrut och
förläggas under jord.
Analogt med hanteringen av Roslagsbanan till Odenplan (alt 1.a) har tekniska
studier inletts parallellt med trafikanalyserna även för detta alternativ.

Figur. Principsträckning för alternativet där Roslagsbanan dras in till Centralen via
Östra station.

Utmaningar och möjligheter
I princip desamma som för alternativ 1.a). Anslutningen till Centralen
tillkommer som en utmaning.
För alternativet bedrivs fortsatta tekniska studier för att klargöra
förutsättningar och kostnader, samt fördjupade studier av de
trafikeringsmässiga förutsättningarna och resenärseffekterna.
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1.c)
Roslagsbanan via Värtabanan och Nya Karolinska till Odenplan
samt bibehållen till Östra station.
Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär att Roslagsbanan kopplas på Värtabanan vid Albano och
sedan viker av i tunnel mot Odenplan. Lösningen ger en direkt koppling till nya
stadsdelen Hagastaden, och vid Odenplan skapas en bytespunkt till pendeltåg,
gröna linjen och bussar. Enligt nämndbeslutet ska även trafik bibehållas till
Östra station.
Analogt med hanteringen av Roslagsbanan till Odenplan (alt 1.a) har tekniska
studier inletts parallellt med trafikanalyserna även för detta alternativ.

Figur. Principsträckning för alternativet där Roslagsbanan dras in till Odenplan via
Värtabanan och Hagastaden.

Utmaningar och möjligheter
Att integrera Roslagsbanan med Värtabanan innebär flera tekniska utmaningar,
vilka sammanfattas nedan.
Koppling mellan Roslagsbanan och Värtabanan saknas idag. Med hänsyn till
Stockholm stads planering och exploatering av Albanoområdet är det mycket
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tveksamt om det är möjligt att åstadkomma med acceptabla konsekvenser med
hänsyn till planerad bebyggelse.
Roslagsbanan och Värtabanan skiljer sig åt avseende tekniska förutsättningar.
Roslagsbanan är smalspårig och Trafikverkets spår är normalspåriga. Detta
bedöms kunna lösas tekniskt med en ”treskenslösning”. Även elsystemen på de
olika banorna skiljer sig åt och tekniska lösningen måste anpassas för detta. På
Roslagsbanan gäller 1500 V likström och på Trafikverkets banor 15 kV
växelström. Hur detta kan lösas är inte klarlagt.
Värtabanan är enkelspårig vilket innebär störningskänslighet och
tidtabellslåsningar. För att driva persontrafik bör Värtabanan bli dubbelspårig.
Detta får inverkan på planeringen av Hagastaden, Nationalstadsparken samt
Värtabanans bro vid Norrtull som är planerad för enkelspår.
Att skapa förbindelsen från Värtabanan till Odenplan bedöms vidare som
mycket komplext, och genomförbarheten är inte klarlagd, med hänsyn till
angränsande anläggningar.
En strategisk fråga är vilken roll Värtabanan bör ha i framtiden. Idag bedrivs
viss godstrafik på banan, men det finns också idéer om persontrafik i stråket
från Värtan mot centrala Stockholm. Detta ligger i konflikt med
Roslagsbanetrafik på Värtabanan eftersom kapaciteteten är begränsad. En
utvecklingsmöjlighet kan därför vara att istället skapa en bytespunkt mellan
Roslagsbanan och Värtabanan.
Fortsatt teknisk utredning görs för att i första hand säkerställa bedömningen av
eventuell genomförbarhet.

1.d)
Roslagsbanan via Värtabanan och Nya Karolinska till
Stockholms central samt bibehållen till Östra station.
Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet har samma lösning som 1.c) fram till Hagastaden, men istället för
att gå mot Odenplan i tunnel kör tågen till Centralen i ytläge via befintligt
spårområde.
Analogt med hanteringen av Roslagsbanan till Odenplan (alt 1.a) har tekniska
studier inletts parallellt med trafikanalyserna även för detta alternativ.
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Figur. Principsträckning för alternativet där Roslagsbanan dras in till Centralen via
Värtabanan och Hagastaden.

Utmaningar och möjligheter
Till stor del desamma som för alternativ 1.c). Kopplingen till Centralen kräver
dock en ny förbindelse mellan Värtabanan och stambanan vid Karlberg, vilken
bör bli planskild (tidigare Banverket har preliminärt uppskattat enbart denna
planskildhet till cirka 1,5 miljarder kr). Trafiken påverkar då kapaciteten på det
nationella järnvägsnätet. Analys genomförs om det finns alternativa lösningar
för att nå Centralen.
Fortsatt teknisk utredning görs för att i första hand säkerställa bedömningen av
eventuell genomförbarhet.
1.e)

Roslagsbanan till Norrtälje och Rimbo

Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär att Roslagsbanan förlängs från nuvarande ändstation
Kårsta till Rimbo och Norrtälje.
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Figur. Principsträckning för alternativet där Roslagsbanan förlängs från Kårsta till
Rimbo och Norrtälje.

’
Utmaningar och möjligheter
På sträckan Kårsta-Rimbo finns en tidigare nyttjad banvall vilket bedöms ge
goda fysiska förutsättningar för den delsträckan. Eventuellt kan sträckningen
behöva omprövas i vissa delar för att skapa en attraktiv lösning.
Rimbo bör kunna ses som en etapplösning. Vid en eventuell förlängning vidare
till Norrtälje är det önskvärt med en genomgående stationslösning i Rimbo,
vilket med hänsyn till ortens struktur är problematiskt.
Motivet för en förlängning till Norrtälje hänger samman med hur
konkurrenskraftig tågtrafiken blir jämfört med den busstrafik som idag finns i
stråket Norrtälje-Stockholm. Analyserna indikerar dock att Roslagsbanan inte
kommer att ge restidsvinster jämfört med busstrafiken. Nyttan av en
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förlängning till Norrtälje bedöms bli något bättre om Roslagsbanan samtidigt
får en ändstation i centrala Stockholm enligt alternativen 1.a-d.
Fortsatta funktionsanalyser görs för att bedöma alternativets förutsättningar.
2)
Pendeltåg
2.a)
Ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via
Täby centrum, Sollentuna och Kista
Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär utbyggnad av en ny pendeltågsbana Arninge-Täby
Centrum-Sollentuna-Kista-Barkarby. Sträckningen innebär att den nya banan
skapar potentiella kopplingar till Ostkustbanan (vid Sollentuna) och
Mälarbanan (vid Barkarby).

Figur. Principsträckning för ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby
via Täby centrum, Sollentuna och Kista. Vid passagen med Ostkustbanan kan
tänkbara kopplingar ske såväl norrut mot Uppsala som söderut mot Stockholm C.

En ny bana enligt ovan kan trafikeras på en mängd olika sätt, förutsatt
anslutningar till befintligt järnvägssystem. En pendeltågsbana i detta stråk har
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redovisats i ett examensarbete från KTH2. Studien redovisar en idé kring hur en
ny bana – Norrortsbanan – kan trafikeras. I studien finns följande fyra linjer:
UV regional Uppsala-Arlanda-Sollentuna-Kista-Järfälla-Västerås
UT regional Täby-Sollentuna-Arlanda-Uppsala
Pendeltåg Täby-Kista-Barkarby-Jakobsberg
Pendeltåg Täby-Solna-Stockholm C-Älvsjö
Ovanstående trafikeringsidé har setts som ett inspel i åtgärdsvals- och
idéstudien.
Utmaningar och möjligheter
En pendeltågslösning har tidigare studerats inom ramen för Trafikverkets
förstudie från 2006. I förstudien skedde avgreningen mot Nordost vid Solna
station. Slutsatsen då var att det saknades kapacitet för att ta hand om den
tillkommande trafiken.
Trafikverket har inom denna åtgärdsvals- och idéstudie gjort en bedömning av
möjligheterna att trafikera Norrortsbanan på olika sätt. Nedan redogörs för de
slutsatser som Trafikverket drar3.
• Det krävs mycket stora kringinvesteringar för att möjliggöra trafikering
av Norrortsbanan enligt det förslag som tagits fram. Kvarstående
alternativ är isolerad trafik på Norrortsbanan med goda
bytesmöjligheter till annan befintlig spårtrafik.
• Denna utredning bekräftar också tidigare utredningar som kommit fram
till att det saknas kapacitet för Roslagspilen (pendeltåg från
Nordostsektorn) i centrala Stockholm.
• Citybanans kapacitet bedöms behövas för befintliga pendelben.
När det gäller möjligheten att skapa en pendeltågslösning till Nordostsektorn
enligt tidigare förstudie från 2006 anger Trafikverket:
• Roslagspilen bör söder om Solna gå på fjärrtågsspåren som går till
centralen eftersom trafiken inte ryms i pendeltågssystemet och
Citybanan
• Roslagspilen kräver dock investeringar på Ostkustbanan mellan
anslutningspunkten vid Solna och centralen. Roslagspilen skulle gå på
samma spår som regionaltågen som också stannar i Solna.
• Ytterligare kapacitets krävs också för Roslagspilens tåg på centralen, där
de vänder.

KTH, Examensarbete: How improved rail infrastructure will affect property values in
northern Stockholm, 2011.
3 Trafikverkets redovisning av kapacitetsanalys för utredningens styrgrupp, 2012-04-10.
2
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•

Ovan beskrivna investeringar för Roslagspilen har skattats till i
storleksordningen 10 miljarder.

För trafikering av Norrortsbanan enligt förslaget från examensarbetet krävs
• Ytterligare 2 spår från anslutningspunkten i Sollentuna till Tomteboda
för att nå centralen (10 till 15 miljarder) där tågen skulle vända
• Ytterligare 2 spår från anslutning till Uppsala för att kunna trafikera
norrut (10-15 miljarder).
• Om även Västerås ska nås från Norrortsbanan krävs ytterligare spår
Kallhäll – Kungsängen (ev Bålsta)
• Investeringarna skulle även ge andra nyttor och kan behövas på lång sikt
(efter 2040) för att klara utvecklad fjärr- och regionaltågstrafik.
• Kopplingspunkterna mellan Norrortsbanan och befintliga banor kräver
avancerade planskildheter.
Om förutsättningarna att på mycket lång sikt att trafikera Norrortsbanan in mot
centrala Stockholm anger Trafikverket:
• Tidigast 2040 om det skulle finnas behov att bygga ut kapaciteten
centralt med ytterligare spår över Saltsjö- Mälarsnittet samt ytterligare
spår på Ostkustbanan skulle det vara möjligt att dra in Roslagspilen eller
Norrortsbanan till Centralen. Den skulle då kunna fortsätta söderut.
Med hänsyn till kapacitetssituationen i järnvägssystemet och omfattningen av
de åtgärder som krävs för att möjliggöra en ändamålsenlig trafikering mot
framförallt centrala Stockholm, bedömer Trafikförvaltningen preliminärt att
pendeltågsalternativ inte är realistiskt för det tidsperspektiv som denna studie
hanterar. Fortsatt utredning görs för att klargöra förutsättningarna ytterligare.
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3)

Tvärbanan från Solna vidare mot nordost

Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär att Tvärbanans Solnagren förlängs från Solna station och
vidare mot Nordost. Utredningens ansats är att sträckningen går i stråket Solna
station- Frösunda-Danderyds sjukhus och sedan vidare till centrala Täby.
I stomnätsstrategin för Stockholm har en sträckning från Solna station till
Danderyds sjukhus analyserats, och alternativet bedöms intressant att studera
vidare. I denna utredning har en teknisk studie påbörjats för Solna-Danderyds
sjukhus. För den fortsatta sträckningen från Danderyds sjukhus till Nordost
behöver nyttorna studeras närmare innan eventuella tekniska studier påbörjas.

Figur. Principsträckning för Tvärbanan från Solna station och vidare mot Nordost.
Delen från Danderyds sjukhus och norrut är streckad för att illustrera osäkerheter
kring linjedragning och stationslägen.

Utmaningar och möjligheter
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För sträckan Solna station-Danderyds sjukhus finns tidigare sträckningsstudier
som underlag för delar av sträckningen. Genom Frösunda finns flera alternativ,
vilket även gäller för passagen förbi E4. Flera punkter längs sträckningen är
tekniskt utmanande.
Möjligheten att skapa en snabb spårvägslösning hänger samman med hur
lösningen integreras i den omgivande miljön. För att skapa en snabb trafik till
och från Nordostsektorn bör spårvägen få hög prioritet och eget utrymme.
En strategisk fråga är vilken roll Tvärbanan ska ha som tvärförbindelse från
Solna och österut mot Universitetet. Om Tvärbanan byggs ut till Danderyd kan
det påverka möjligheten att även trafikera till Universitetet, vilket tidigare varit
en planeringsinriktning.
För alternativet bedrivs fortsatta tekniska studier (i ett första steg för sträckan
Solna station-Danderyds sjukhus) för att klargöra förutsättningar och
kostnader, samt fördjupade studier av de trafikeringsmässiga förutsättningarna
och resenärseffekterna.

4)
4.a)

Tunnelbana
Röda linjen förlängd från Mörby via Täby centrum till Arninge

Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär att röda linjen förlängs från Mörby till Nordostsektorn.
Följande tillkommande stationslägen utgör utgångspunkt för studierna:
Roslags Näsby
Täby centrum/Galoppfältet
Arninge
Ytterligare stationslägen kan övervägas vid samplanering med tillkommande
bebyggelse. För att alternativet ska ge så god lönsamhet som möjligt är det av
stor vikt att utbyggnaden sker i samplanering med kommunernas
bebyggelseplanering, där det skapas möjlighet att exploatera i lämpliga
stationslägen.
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Figur. Principsträckning för röda linjens förlängning från Mörby via Täby centrum
till Arninge. Hägernäs är markerat som ett tänkbart stationsläge. Ytterligare
stationslägen kan övervägas mellan Mörby centrum och Roslags Näsby.

Utmaningar och möjligheter
Att förlänga röd linje till Nordostsektorn innebär en mindre investering än en
ny tunnelbanelinje från Odenplan (alt 4.b). Landstingets planerade satsning på
röda linjen (signalsystem, fordon och depå) bör öka förutsättningarna för en
utbyggnad jämfört med idag som en följd av ökad kapacitet och kvalitet.
Vilka möjligheter som skapas för tunnelbana till Nordost hänger samman med
hur trafiken fördelas mellan röda linjens ben och hur angränsande trafiksystem
utvecklas (t ex Roslagsbanan).
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För alternativet bedrivs fortsatta tekniska studier för att klargöra
förutsättningar och kostnader, samt fördjupade studier av de
trafikeringsmässiga förutsättningarna och resenärseffekterna.

4.b)
Ny tunnelbanelinje från Odenplan via Solna till Mörby centrum
och vidare till via Täby centrum till Arninge
Övergripande, sträckning och stationer
Alternativet innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Nordost. Följande
stationslägen utgör utgångspunkt för studierna:
Odenplan
Solna C
Solna station/Frösunda
Bergshamra
Danderyds sjukhus
Mörby
Roslags Näsby
Galoppfältet
Arninge
Ytterligare stationslägen kan övervägas vid samplanering med tillkommande
bebyggelse. För att alternativet ska ge så god lönsamhet som möjligt är det av
stor vikt att utbyggnaden sker i samplanering med kommunernas
bebyggelseplanering, där det skapas möjlighet att exploatera i lämpliga
stationslägen.
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Figur. Principsträckning för ny tunnelbana från Odenplan via Solna till Mörby
centrum och vidare via Täby centrum till Arninge. Hägernäs och västra Bergshamra
är markerade som tänkbara stationslägen. Ytterligare stationslägen kan övervägas
mellan Mörby centrum och Roslags Näsby. Om tunnelbanan ska vara möjlig att
förlänga söderut från Odenplan påverkas sträckningen mellan Odenplan och
Hagastaden.

Utmaningar och möjligheter
Den tänkta sträckningen ger möjlighet att koppla samman Nordost med Solna
och Hagastaden, vilket är en fördel för detta tunnelbanealternativ. Jämfört med
en förlängning av röda linjen (alt 4.a) innebär det en betydligt större
investering, men samtidigt skapas fler nyttor i form av nya förbindelser.
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Alternativet har nära koppling till kollektivtrafiklösningen för den nya
stadsdelen Hagastaden, där alternativ med tunnelbana, spårväg och buss har
studerats. För trafikeringen från Odenplan till Nordost finns ett antal
principiellt skilda lösningar:
A. Avgrening av trafik från gröna linjen vid Odenplan4
B. Ny tunnelbanelinje från 1-spårsstation intill befintlig tunnelbanestation
Odenplan
C. Ny tunnelbanelinje från en ny tunnelbanestation under Citybanan vid
Odenplan, vilket möjliggör förlängning söderut
I den förstudie som gjordes 2008 var utgångspunkten att trafikeringen sker
genom att trafik avgrenas från Gröna linjen från Odenplan till Hagastaden (alt
A). Detta låg också till grund för de tekniska studier som påbörjades genom
uppstart av arbete med järnvägsplan och systemhandling. Under 2009
aktualiserades en lösning med skytteltrafikering mellan Odenplan och
Hagastaden i samma stråk som alternativet med avgrening (alt B). Syftet med
skytteln var att inte behöva påverka trafiken på Gröna linjen väster om
Odenplan. Alt C, som innebär en ny tunnelbanestation vid Odenplan med
möjlighet till utbyggnad söderut, har inte tidigare analyserats tekniskt.
Den tidigare studerade lösningen har begränsningar som är av strategisk vikt
vid en fortsatt utbyggnad mot Nordost. För avgreningsalternativet (alt A) finns
en begränsning i turtäthet till Nordost som en följd av att trafik grenas av från
gröna linjen. Från tidigare analyser har 6-minuterstrafik mot Hagastaden
bedömts ge en god avvägning. För alternativet med 1-spårsstation (alt B)
begränsas turtätheten av att sträckan delvis har enkelspår och att stationen bara
har ett vändspår vid Odenplan. Bedömningen är att tätare trafik än cirka 5minuterstrafik (med automatdrift) inte är möjlig. Risken för störningar, som en
följd av att reglertid saknas vid Odenplan i alt B, behöver beaktas.
Möjligheten att bygga ut en linje från Odenplan och söderut över SaltsjöMälarsnittet är kopplad till lösningen vid Odenplan. I samband med
remissversionen av stomnätsstrategi för länet redovisas ett sådant alternativ
med en ny tunnelbanelinje i stråket Älvsjö-Liljeholmen-FridhemsplanOdenplan-Solna-Nordost. Om denna möjlighet vill bibehållas krävs en 2spårslösning förbi Odenplan (alt C). En annan tänkbar lösning är att
tunnelbanan går i ett stråk från t ex Fridhemsplan till Hagastaden utan att
passera Odenplan (studeras dock ej närmare i denna studie).

Trafikupplägg som redovisades i förstudien Ny tunnelbana till Karolinska – Norra
station, 2008
4
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På sträckan från Hagastaden till Danderyds sjukhus passerar tunnelbanan
Brunnsviken och Stocksundet vilket är två passager som ger särskilda
förutsättningar för sträckningen. Det tänkbara stationsläget vid Bergshamra
(västra delen av området) riskerar av det skälet att hamna mycket djupt vilket
gör det stationsläget tveksamt.
Inriktningen för de tekniska studierna är att tunnelbanan ansluter till befintlig
röd linje vid Danderyds sjukhus för vidare dragning norrut. Hur lösningen bör
utformas sträckan Danderyds sjukhus-Mörby studeras vidare.
För alternativet bedrivs fortsatta tekniska studier för att klargöra
förutsättningar och kostnader, samt fördjupade studier av de
trafikeringsmässiga förutsättningarna och resenärseffekterna.

4.c)
Kombination av alternativen
Kombinationsalternativet har flera tänkbara trafikeringsupplägg.
Utgångspunkten i denna studie är att en ny tunnelbana från Odenplan ansluter
till Röda linjen vid Danderyds sjukhus. Principiella trafikupplägg är:
De båda linjerna samtrafikerar på de nya spåren från Danderyds sjukhus
till Nordost.
Röda linjen förlängs till Nordost och ny tunnelbanelinje får Danderyds
sjukhus (eller Mörby) som slutstation, där det skapas en bytespunkt
mellan linjerna.
Ny tunnelbana från Odenplan byggs ut till Nordost. Röda linjen får
Danderyds sjukhus (eller Mörby) som slutstation, där det skapas en
bytespunkt mellan linjerna. (Motsvarar alternativ 4.b)

5)

Buss

5.a)
Busstrafik enligt buss i Nordost med goda förbindelser med
Odenplan
I studien Buss i Nordost prövades ett alternativ där bussar från nordostsektorn
fick en dragning till Odenplan. Trafikanalyserna visade att kopplingen till
pendeltåg och tunnelbana vid Odenplan gav goda resenärsnyttor. Att lösa
vändning av bussar vid Odenplan bedöms dock inte möjligt av utrymmesbrist.
Detta alternativ tolkas därför som en busslösning som ger bra koppling till det
regionala spårsystemet.
Utgångspunkten är att utgå från ett urval av de busslinjer som redovisas i
stomnätsstrategin, där flera av dem ger en koppling från Nordostsektorn till det
regionala spårsystemet.
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Bussalternativet är viktigt att klargöra ur ett både lång- och kortsiktigt
perspektiv, bland annat eftersom en eventuell spårutbyggnad till Nordost har
lång genomförandetid. Sett i ett längre tidsperspektiv bör också busslösningen
stödja inriktningar för eventuella framtida spårsatsningar i sektorn. För att
skapa en attraktiv och kapacitetsstark busslösning finns behov av omfattande
åtgärder (eget utrymme, signalprioritering etc) som förbättrar busstrafikens
förutsättningar.
Jämförelsealternativ – Busstrafik enligt Buss i Nordost
Jämförelsealternativet speglar en lösning som bygger på de satsningar i
trafiksystemet som kan förväntas till år 2030. I princip ingår de större
satsningar som ligger i nu gällande investeringsplaner (nationell plan och
länsplan). För busstrafiken har utbudet till stor del anpassats till det bussnät
som togs fram i utredningen Buss i Nordost. De olika utredningsalternativens
effekter sätts i relation till jämförelsealternativet.
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