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Information om utredning av kollektivtrafik för
Hagastaden
Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har de senaste åren genomfört ett flertal utredningar om
kollektivtrafiklösning för Hagastaden där lösningar med tunnelbana, spårväg
och buss ingått. Syftet med detta PM är att informera Trafiknämnden om
utredningsläget.
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1 Inledning
Trafikförvaltningen har de senaste åren genomfört ett flertal utredningar om
kollektivtrafiklösning för Hagastaden där lösningar med tunnelbana, spårväg
och buss ingått. Detta PM beskriver utredningsläget och studerade alternativ på
en översiktlig nivå.
Utveckling av bostäder och arbetsplatser i Hagastaden
Hagastaden (tidigare Karolinska – Norra Station) är en ny stadsdel som
kommer att binda samman Karolinskaområdet i Solna med Vasastan i
Stockholm. Den nuvarande barriären som E4/E20 och Värtabanan utgör
kommer att däckas över och nya bostäder och arbetsplatser tillkomma.

Visionsskiss över Hagastaden.

Hagastaden byggs ut etappvis och förväntas stå klart 2025-2030. Totalt
kommer då cirka 36 000 arbetsplatser och 13 000 boende att finnas i området.
Den planerade utvecklingen ställer krav på kapacitetsstark och attraktiv
kollektivtrafik.
Det är framförallt den stora ökningen av arbetsplatser som styr det ökade
behovet av kapacitet i kollektivtrafiken, vilket utifrån nuvarande planering
bedöms ske kring år 2020-2025.
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Senaste årens beslut i SL:s styrelse och Landstingets trafiknämnd
avseende kollektivtrafik för Hagastaden
I september 2008 beslutade SL:s styrelse, med förstudien ”Ny tunnelbana
mellan Odenplan och Karolinska-Norra Station” som underlag, att gå vidare
med fortsatt planering för en utbyggnad av tunnelbanan till Karolinska – Norra
Station. I detta skede inleddes arbete med systemhandling och järnvägsplan.
I april 2009 beslutades att fastställa stationsläge med uppgångar vid Karolinska
plan och Torsplan, att beställa förberedelsearbeten vid Odenplan av Citybanan
(Trafikverket) upp till 100 mkr (för tunnelbana) samt att återkomma med en
analys av alternativa trafiklösningar.
I oktober 2009 beslutade SL:s styrelse, med utredningen ”Alternativa lösningar
för kollektivtrafik till Karolinska – Norra Station (2009)” som underlag, att:
Genomföra en fördjupad utredning kring en stadsspårväg på sträckan
Solna centrum – Karolinska/Norra station – Odenplan med förslag på
detaljutformning och depåer
Att genomföra en strategisk spårvägsutredning kring ett utbyggt
spårvägsnät i Stockholm 1
Att göra en tredjepartsanalys av tekniska val och tillhörande kostnader
vid planering och projektering av ny spårväg
Att återkomma med en fördjupad analys av vilka förberedande arbeten,
såväl projektering som försvarsarbeten, som bör göras för att i framtiden
möjliggöra en utbyggnad av tunnelbanan till Karolinska – Norra Station.
I övrigt avbryts arbetet med systemhandling och järnvägsplan för
tunnelbanan.
I mars 2010 beslutade SL:s styrelse att genomföra vissa försvarsarbeten och
planering för tunnelbana vid Torsplan. Samtidigt fattades beslut att återkomma
till styrelsen med övriga eventuella försvarsarbeten för Odenplans samordning
med en eventuell galleria samt anpassning av grundstomme mm vid Nya
Karolinska.
I juni 2012 beslutade trafiknämnden att genomföra en fördjupad idéstudie om
regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn. I uppdraget ligger
att utreda ett antal utpekade alternativ om utveckling av Roslagsbanan,
pendeltåg, Tvärbanan, tunnelbana och busstrafik. Flera av alternativen har
bäring på kollektivtrafiklösningen för Hagastaden. I uppdraget utreds bland

1

Utredningen utvidgades senare till att omfatta stomtrafik i centrala Stockholm.
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annat en ny tunnelbanelinje från Odenplan mot Nordost och utbyggnad av
Roslagsbanan via Hagastaden.

2 Spårväg Solna C-Odenplan
För spårvägsalternativet har fördjupade utredningar gjorts i syfte att klargöra
alternativets utformning, förutsättningar och konsekvenser. Detta omfattar
bland annat sträckningsstudier och kostnadsbedömningar. I detta kapitel
beskrivs utredningsläget för spårvägsalternativet.
Utformningsprinciper och planeringsinriktning
I stomnätsstrategin för centrala delen av Stockholmsregionen (remissversion,
etapp 1) redovisas mål, principer och ett förslag till ytliggande stomnät.
Strategin kan sägas utgöra en målbild för en spårvägslösning för Hagastaden,
där lösningen sätts i ett systemperspektiv.
Målet för stomnätet i innerstaden2 är att uppnå en medelhastighet (inklusive
hållplatsstopp) om 20 km/h. För att kunna motivera en spårvägsinvestering ska
den planerade spårvägslinjen erhålla en medelhastighet på minst 18 km/h. De
tre viktigaste variablerna för att uppnå önskvärd medelhastighet är
hållplatsavstånd, hållplatstid och körhastighet.
I tidigare studier av sträckan Odenplan-Solna centrum har spårvägen inte nått
upp till de krav på framkomlighet och attraktivitet som bör ställas. Det har
därför funnits behov av att hitta en lösning som bättre svarar upp mot dessa
krav, liksom att belysa konsekvenserna för övrig trafik och exempelvis
stadsbyggnadskonsekvenser.
För sträckan Solna centrum till Odenplan har fördjupade sträckningsstudier
genomförts. Syftet har varit att ta fram en lösning som, i största möjliga mån,
uppnår det krav på framkomlighet som formulerats i stomnätsstrategin.
Inriktningen har varit att illustrera en attraktiv stadsspårväg och därmed visa på
spårvägsalternativets potential. Sträckningsstudien ska därför inte ses som ett
slutligt spårvägsförslag, utan snarare ses som ett underlag för en eventuellt
fortsatt planering för spårväg.

2

Stomstrategin etapp 1
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För att verifiera spårvägens framkomlighet och bedöma konsekvenser för
biltrafik har olika trafiksimuleringar genomförts. Investeringskostnaderna för
spårväg har bedömts, där underlag inhämtats från pågående spårvägsprojekt i
Stockholm och genomförd tredjepartsanalys av anläggningskostnader för
spårväg.
Den senaste sträckningsstudien från 20123 har haft följande utgångspunkter:
• Spårvägen ges reserverat utrymme, antingen eget körfält eller egen bana
• Ett hållplatsavstånd på minst 500 meter
• Prioritet i korsningar och signaler
• Vid avvägningar om hur gaturummet ska användas har gång, cykel och
kollektivtrafik fått högst prioritet, medan parkeringsplatser och köryta för
bil fått lägst prioritet.
Lösningen har dimensionerats för 40-meters stadsspårvagnar.

Sträckningsbeskrivning
Figuren nedan visar spårvägens föreslagna sträckning från Solna C till
Odenplan. Sträckningsstudien har tagit höjd för eventuella framtida
utbyggnader av spårvägsnätet i innerstaden genom att:
Vid Solna C kan spårvägen ha ett anslutningsspår till Tvärbanan
Vid Karolinska vägen kan en framtida spårväg till Östra KS anläggas
Vid Odengatan/Torsgatan kan spårvägen anslutas till en eventuell
framtida linje 4 konverterad till spårväg
Vid Odenplan kan spårvägen förlängas österut, i linje 4:s sträckning.

3

Trivector, 2012
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Studerad sträckning från Odenplan till Solna centrum

Sträckningsstudien visar att en prioriterad spårvägslösning ger en attraktiv
kollektivtrafiklösning som ger kopplingar både söderut och norrut från
Hagastaden. Lösningen innebär dock konsekvenser för övriga trafikslag som
måste beaktas. Det handlar om effekter för biltrafik, ytor för parkering/angöring
och framkomlighet och tillgänglighet för gående och cyklister. En särskilt
komplicerad punkt att ta hänsyn till är vid Hagaplan/NKS där
motorvägsramper ansluter från E4/E20 och trafikmiljön är komplex.
Möjligheten att verkligen åstadkomma en prioriterad spårvägslösning i det
aktuella stråket är oklar. Ett mycket nära samarbete med framförallt de båda
kommunerna är en nyckel för att hitta lösningar som ger en god avvägning
mellan olika intressen.
Spårvägens sträckning är studerad fram till Odenplan. På grund av svårigheter
att vända spårvagnar vid Odenplan, och den stora mängden resenärer i stråket
österut längs Odengatan, kan en förlängning till Östra Station övervägas.
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En annan framtida utvecklingsmöjlighet är att konvertera hela linje 2 till
spårväg, där Solna C-Odenplan kan ses som en första etapp. Spårväg till
Hagastaden har också nära koppling till ambitionerna att utveckla linje 4 till en
spårvägslinje. I en situation med linje 4 som spårväg blir den tillkommande
utbyggnad som krävs för att försörja Hagastaden avsevärt kortare.

Trafikering, fordon och depå
Spårvägstrafikeringen kan ske med olika typer av fordonslösningar. De
alternativ som finns i detta fall är att trafikera med 30-meters-, 40-meters- eller
två seriekopplade 30-metersfordon.
Även med utbyggd spårväg kommer det att behövas kompletterande busstrafik
till Hagastaden för ge smidiga och attraktiva resor, vilket ställer krav på hög
framkomlighet.
Överväganden avseende kapacitet och val av fordon
I remissversionen av stomnätsstrategin (etapp 1) är inriktningen att
trafikeringen i innerstaden sker med 40-metersfordon (40-43 meter) i de fall
spårväg är aktuellt. Detta motiveras av kapacitetsskäl. Med 40-metersvagnar
kan man nästan trefaldiga kapaciteten jämfört med ledbussar. För att kunna
tillmötesgå eventuella ytterligare kapacitetsbehov i framtiden föreslås i strategin
även att det ska finnas planberedskap (åtminstone på Spårväg City) för
förlängning till ca 65 meter, vilket möjliggör trafikering med två seriekopplade
30-metersfordon.
Utöver valet av fordon avgörs kapaciteten av turtätheten. För innerstadens
stomtrafik bör turtätheten ligga mellan 7,5- och 2-minuterstrafik. 7,5minuterstrafik ger relativt god standard och det är i princip möjligt att resa utan
tidtabell. Högsta önskvärda turtäthet är 2-minuterstrafik då det kan ses som ett
gränsvärde för när trafiken blir så tät att störningar lätt uppstår. Tabellen nedan
anger kapacitetsintervall för ledbuss och spårvagn. Siffrorna bygger på att den
praktiska kapaciteten motsvarar att alla sittplatser samt 20–40 % av
ståplatserna i genomsnitt används under maxtimmen i den mest belastade
riktningen.
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Kapacitet per
trafikslag

Innerstadsstombuss (18
meter)

Dubbelledbuss
(ca 24 meter)

Stadsspårvagn
(ca 40 meter)

Snabbspårvagn
(ca 30x2 meter)

45

65

100

155

Ståplatskapacitet

70

120

150

265

Minsta underlag,
resor per riktning i
maxtimmen

500

600

1000

1500

3000

5000

7500

Sittplatskapacitet

Maxbelastning,
2000
resor per riktning i
maxtimmen
Kapacitetsintervall för stombuss och spårvagn

I senaste sträckningsstudien för Solna C-Odenplan har 40-metersvagnar varit
dimensionerande för lösningarna. Att istället köra med två seriekopplade 30metersvagnar innebär konsekvenser för sträckningsstudien och lösningarna
måste då omprövas i de punkter där det finns utrymmesbrist.
Valet av fordon hänger också samman med tillgången till depåer. Om
Tvärbanans depåresurser ska nyttjas måste trafikeringen ske med 30meterfordon eftersom Tvärbanans depå i Ulvsunda är dimensionerad efter den
längden. Om trafikeringen ska ske med 40-metersfordon krävs depå som är
anpassad för den fordonslängden. Här kan också övervägas att inleda
trafikeringen med 30-metersfordon, om det sett till tillgång på fordon och
depåer bedöms lämpligast, för att i ett senare skede gå över till 40metersfordon.
Vilken fordonsmodell som är lämplig har ej studerats i detalj i detta skede. Valet
beror bland annat på vilka strategiska val som görs avseende fordon på Spårväg
City och Tvärbanan, och när en spårväg mellan Odenplan och Solna Centrum
skulle vara aktuell.

Faktorer som påverkar fordonsbehovet
Fordonsbehovet beror av flera faktorer vilka beskrivs nedan:
Körtider
Kortade körtider är direkt relaterade till ett minskat fordonsbehov. Sätt att nå
korta körtider är framförallt att ge spårvägen hög framkomlighet i gaturummet,
ha längre hållplatsavstånd och skapa förutsättningar för snabb på- och
avstigning.
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I denna studie har utgångspunkten varit att spårvägen ska nå de mål som anges
i stomnätsstrategin (etapp 1), dvs en medelhastighet på minst 18 km/h inklusive
hållplatsstopp. Detta är en kraftig förbättring av framkomligheten jämfört med
idag i det aktuella stråket.
Trafikeringsupplägg
Som grundantagande har antagits att trafikeringen sker mellan Solna C och
Odenplan. Alternativa trafikeringsupplägg är att linjen kopplas samman
trafikalt med Tvärbanan och/eller förlängs vidare till Östra Station eller i linje
2:s sträckning söderut. En förlängning av linjen innebär ett ökat fordonsbehov.
Turtäthet
Utifrån de analyser som genomförts bedöms cirka 5-minuterstrafik vara en
lämplig turtäthet under högtrafik. Val av turtäthet beror dock på
resandemängderna på spårvägen och vilken utrymmesstandard i fordonen som
är önskvärd.
Resandemängderna påverkas i detta fall framförallt av i vilken takt som
Hagastaden byggs ut och hur den kompletterande busstrafiken utformas. Redan
idag är resandet i stråket stort och motiven för en mer kapacitetsstark lösning
ökar i takt med tillskottet av arbetsplatser i Hagastaden.
Spårvägens turtäthet beror på omfattningen av kompletterande busstrafik. Här
behövs en avvägning mellan ett kostnadseffektivt nyttjande av
spårinvesteringen och resenärernas restidsvinster.
Bedömning av fordonsbehovet
Tabellen nedan visar en uppskattning av fordonsbehovet, exklusive reserv, med
olika trafikeringsupplägg. En vanlig fordonsreserv brukar ligga kring 10%, vilket
i detta fall skulle handla om 1-2 fordon.
Uppskattningen av fordonsbehov bygger på att spårvägen har hög prioritet och
därmed relativt korta körtider. Om prioriteringen inte kan förverkligas finns
risk för ökat fordonsbehov. I beräkningen av fordonsbehov har följande körtider
antagits: Solna C-Odenplan 11 minuter, Solna C-Sundbyberg 5 minuter och
Odenplan-Östra station 5 minuter. Vid Odenplan har antagits att spårvagnen
kan vända relativt omgående i en vändslinga, och vid övriga vändpunkter har en
vändtid på 5 minuter antagits.
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Trafikeringsupplägg

30- eller 40-metersfordon

Två seriekopplade 30
metersfordon

Solna C-Odenplan

5-minuterstrafik:
6 vagnar

5-minuterstrafik:
6 tåg och 12 vagnar
6-minuterstrafik:
5 tåg och 10 vagnar

Solna C-Östra station

5-minuterstrafik:
9 vagnar

5-minuterstrafik:
9 tåg och 18 vagnar
6-minuterstrafik:
7 tåg och 14 vagnar

Solna C-Odenplan
10 mintrafik
Sundbyberg-Odenplan
10 mintrafik

5-minuterstrafik:
7 vagnar

5-minuterstrafik:
7 tåg och 14 vagnar

Bedömning av fordonsbehov vid olika trafikeringsupplägg

Bedömningen av fordonsbehov måste tolkas med försiktighet med tanke på de
osäkerheter som finns om vilken framkomlighet som kan skapas i det aktuella
stråket. Ett enkelt räkneexempel kan illustrera hur känslig bedömningen är: om
man antar att spårvägen Solna C-Odenplan har en körtid på 15 minuter istället
för antagna 11 minuter ökar fordonsbehovet från 6 till 8 fordon.
Depå
Tillgång till depåer är en förutsättning för trafikeringen. De alternativ som ses
för en spårväg Solna C-Odenplan är att antingen nyttja Tvärbanans
depåresurser eller att bygga en helt ny depå längs sträckan.
I ett scenario där exempelvis linje 4, helt eller delvis, är konverterad till spårväg
skulle det även öppna möjligheter för andra depålösningar för de fordon som
krävs för att trafikera Hagastaden. Det scenariot har inte analyserats närmare
då det kräver en betydligt bredare ansats för hur innerstadens stomtrafik ska
utvecklas. Bilden nedan visar de tänkbara depålägen som identifierats i arbetet
med stomnätsstrategin.
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Tänkbara depålägen (Källa: Stomnätsstrategi för centrala Stockholm, remissversion, etapp 1)

Alternativet med ny depå längs sträckan
Längs sträckan har ett tänkbart läge för en depå identifierats i berget norr om
Solnavägen och väster om järnvägen. Den skissade depån är dock liten och inte
av optimal storlek för att ge en rationell fordonshantering. Bedömningen är att
depå kan rymma ca 12 fordon, och de utrymmesmässiga begränsningarna gör
den svår att utveckla.
Möjligheten att nyttja denna plats beror bland annat på Solna stads och
Trafikverkets planer för platsen. I nuläget finns osäkerheter kring möjligheterna
att nyttja denna plats för depåändamål, och vid en eventuell fortsatt planering
för spårväg kan detta behöva studeras närmare.
Fördelen med en ny depå är främst att den kan anpassas efter tex 40metersfordon och att depån inte har några beroenden med Tvärbanesystemet.
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Tänkbart läge för depå i berget norr om Solnavägen strax väster om järnvägen.

En depålösning har tagits fram som rymmer uppställning för 12 fordon och bla
möjliggör tvätt, service och reparation. En depå anpassad för 30-metersfordon
med kompletta underhållsresurser har kostnadsbedömts till ca 515 Mkr
(kostnad år 2009). Skapas ett anslutningsspår till Tvärbanesystemet så att visst
underhåll (hjulsvarv, karossverkstad, målning) kan ske på annat håll kan
kostnaden minskas till ca 440 Mkr.
Om depån ska rymma 40 meter långa fordon och ha kompletta
underhållsresurser uppskattas kostnaden till ca 530 Mkr (kostnad år 2009). Att
istället ha viss del av underhållet vid Tvärbanans depåer kräver åtgärder vid
såväl Ulvsunda som Rissne eftersom dessa planeras för 30-metersfordon.
Alternativet att nyttja Tvärbanans depåresurser
I utredningen har även ett alternativ undersökts där man genom att skapa ett
anslutningsspår vid Solna C till Tvärbanan får en möjlighet att spårvagnarna
som behövs för att trafikera Hagastaden kan utgå från Tvärbanans depå i
Ulvsunda. Ulvsundadepån, som ska ersätta den befintliga Brommadepån,
byggs för att rymma uppställning för 60 vagnar och 8 verkstadsplatser. Vid
Brommadepån kommer även 7 uppställningsplatser att finnas kvar för
Nockebybanans ändamål i enlighet med avtal med Stockholms stad. När
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Solnagrenen öppnas år 2014 finns totalt 524 fordon för Tvärbanesystemet inkl
Nockebybanan. Det finns därmed ett antal platser över i depån som i dagsläget
planeras för att användas då Kistagrenen är byggd. Planeringen för
Kistagrenens depå utgår i dagsläget från att dessa platser används för del av de
fordon som behövs för Kistagrenens trafikering. Den tillkommande
depåkapacitet som behövs för Kistagrenen planeras att anläggas i Sundbyberg, i
Rissne eller med alternativ lokalisering. Väljs Rissnealternativet finns det en
möjlighet att utöka depåkapaciteten så att utrymmet i Ulvsunda inte behöver tas
i anspråk för Kistagrenens fordon. Detta gör dock att Kistagrenen projektet får
en ökad kostnad för depålösning.
Givet att Ulvsunda nyttjas bedöms 5-minuterstrafik Solna C-Odenplan med 30metersfordon vara en lämplig inriktning. En sådan trafik kräver cirka 6-8
fordon. Förutsatt att trafikeringen sker med A35 kan reservfordon samnyttjas
med Tvärbanan.
Att nyttja Ulvsundadepån har begränsningar så till vida att det innebär 30metersfordon och att det troligen inte bedöms möjligt att förlänga trafiken till
tex Sundbyberg eller Östra station eftersom det kräver ytterligare fordon i trafik.
Kostnadsbedömning
En bedömning av anläggningskostnad har genomförts för sträckningen under
20125. Underlag har varit den sträckningsstudien som gjorts 2012.
Bedömningen är översiktligt gjord och som referensvärden har använts
Solnagrenens uppföljda kostnader samt tidigare gjorda kalkyler på Spårväg City
etapp 2.
Anläggningskostnad för spåranläggningen från Solna till Odenplan bedöms till
ca 1,0 miljarder kr, exklusive fordon och depå. I kostnaden ingår
spåranläggning6, hållplatser, EST (inkl byggnader), projektering,
projektledning/byggledning, byggherreadministration och markförvärv.
Huvuddelen av sträckningen går i befintlig trafikerad gatumiljö med i huvudsak
kända problemställningar, dock finns delsträckor där osäkerheten på
omfattningen av ingrepp är stor. Största osäkerheterna i bedömningen är:
Projektets avgränsning
För trafiken behövs preliminärt 46 vagnar och resterande 6 vagnar utgör reserv.
Bygganalys, kalkyl 2012.
6
I anläggningsarbeten inlusive bana ingår rivningar, trafikprovisorier, schakter,
fyllningar, banöverbyggnad, spårläggning, kontaktledningsfundament, återställning av
gata/gångbana, ledningsomläggningar, erforderliga konstruktioner.
4
5

14(25)
Strategisk Utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-16
Version 1.0

Diarienummer

TN2-2013-01255
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Kommunernas planmonopol kan ge banan andra sträckningar
Omfattningen av ledningsomläggningar
Ingrepp i befintliga konstruktioner
Geoteknik
Omfattning av åtgärder för att motverka buller och vibrationer
Utöver spåranläggning tillkommer kostnad för fordon och depå.
Fordonsbehovet styrs av trafikeringsupplägg och vilken framkomlighet som
spårvägen får, vilket inte är fastlagt i detta skede. Kostnaden beror även på val
av fordon och vilken depålösning som är möjlig att skapa.

Genomförande
Från beslut om fortsatt planering till färdigställande och drifttagande bedöms
det ta ca 7 år. Tidplanen innehåller dock betydande osäkerheter som en följd av
det tidiga planeringsskedet.

3 Tunnelbana Odenplan-Hagastaden
För tunnelbana till Hagastaden har fördjupade utredningar gjorts avseende
trafikering/kapacitet, anläggningskostnad och genomförandemässiga aspekter.
Även i andra angränsande projekt har tunnelbana till Hagastaden analyserats.
Dels inom arbetet med stomnätsstrategi för Stockholms län och dels inom
pågående åtgärdsvals- och idéstudie av kollektivtrafik till Nordostsektorn. I
detta kapitel beskrivs utredningsläget för tunnelbanan.
Alternativa trafikeringslösningar
För trafikeringen från Odenplan till Hagastaden finns ett antal principiellt
skilda lösningar:
A. Avgrening av trafik från gröna linjen vid Odenplan7
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

Trafikupplägg som redovisades i förstudien Ny tunnelbana till Karolinska – Norra
station, 2008
7
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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 som en följd av att trafik grenas av från gröna linjen.
Från tidigare analyser har 6-minuterstrafik mot Hagastaden bedömts ge en god
avvägning. Vid avgrening måste dock effekterna för övriga delar av gröna linjen
beaktas, eftersom lösningen innebär minskat utbud på sträckan ÅkeshovOdenplan.
För alternativet med 1-spårsstation (alt B) begränsas turtätheten av delvis
enkelspår och att stationen bara har ett vändspår vid Odenplan. Bedömningen
är att tätare trafik än cirka 5-minuterstrafik (med automatdrift) inte är möjlig.
Risken för störningar, som en följd av att reglertid saknas vid Odenplan,
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 men utan att
passera Odenplan (studeras dock ej närmare i denna studie).
Även med utbyggd tunnelbana kommer det att behövas kompletterande
busstrafik till Hagastaden för ge smidiga och attraktiva resor, vilket ställer krav
på god framkomlighet i gatunätet.
Dagens trafik på Gröna linjen
Grön tunnelbana består idag av tre huvudlinjer:
17 Skarpnäck-Åkeshov
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18 Farsta strand-Alvik
19 Hagsätra-Hässelby strand
Det förekommer en del avvikelser från linjeupplägget ovan. Under lågtrafik
vänder till exempel en del tåg vid Odenplan, något som inte görs under
högtrafik på grund av risk för störningar i trafiken. Gröna linjen trafikeras idag
som mest med 5 avgångar per 10 minuter, dvs 2-minuterstrafik. Under
morgonen är resandet störst från de södra förorterna i riktning mot centrala
Stockholm. Figurerna nedan visar antal tåg på olika delsträckor under
morgonens maxtimme.

Idag, norrgående maxtimme under fm (8.04-9.03 från Odenplan)

Idag, södergående maxtimme under fm (7.18-8.16 från Odenplan)

Vid avgrening kommer resenärer väster om Odenplan att påverkas av minskat
utbud som en följd av avgreningen. Utbudsminskningen beror på vilken
riktningen av trafiken som betraktas, vilket bilderna ovan illustrerar.
Tabellen nedan visar antal resenärer på stationerna från Odenplan och västerut.
Framförallt är det resenärer på sträckan Alvik-Odenplan som drabbas av ökad
trängsel. Det finns skäl att se över hur en avgreningslösning kan trafikeras på ett
sätt som på bästa sätt nyttjar den kapacitet som finns.
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Station

Antal påstigande
(vardagsdygn, 2008)

Odenplan

24000

S:t Eriksplan

21000

Fridhemsplan

31000

Thorildsplan
Kristineberg
Alvik

8000
5000
17000

Stora Mossen

3000

Abrahamsberg

4000

Brommaplan

14000

Åkeshov

3000

Ängbyplan

1000

Islandstorget

3000

Blackeberg

4000

Råcksta

3000

Vällingby

10000

Johannelund

1000

Hässelby gård

5000

Hässelby strand

4000

Antal påstigande längs grön linje från Odenplan till Hässelby strand under en vintervardag 2008.

Sträckningsbeskrivning
Följande sträckningsbeskrivning bygger på det stråk som studerats tidigare och
som ligger till grund för kommunernas planering i Hagastaden (dvs alternativ A
och B). Alternativ C ger ett annat stråk från Odenplan till Hagastaden.
Alternativ C utreds i pågående åtgärdsvals- och idéstudie av kollektivtrafik till
Nordostsektorn och kommer att beskrivas i den utredningen.
Tunnelbanan (enligt alternativ A och B) går i tunnel hela vägen från Odenplan
till Hagastaden. Efter Odenplans station viker spåren av norrut parallellt med
Torsgatan och vidare mot Norra Stationsområdet och Nya Karolinska sjukhuset.
Spåren passerar ovanför en ledningstunnel och den planerade Citybanan innan
de passerar under Värtabanan och E4/20. Nedan illustreras den tänkta
spårdragningen.
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Tunnelbanans sträckning enligt alternativ A och B. Källa: Förstudie, 2008.

Planeringen har utgått från att Odenplans station byggs ut med en ny plattform
och ett nytt spår söder om befintlig tunnelbana. I samband med byggandet av
Citybanan har vissa förberedande arbeten gjorts för en ny plattform.
Utformningen av stationen vid Odenplan, och fortsatt sträckning till
Hagastaden, beror på önskad trafikering vilket beskrivs nedan.
Alternativ A - Avgrening av trafik från grön linje
En lösning med avgrening av trafik från gröna linjen har alternativa
utformningar vid Odenplan:
2-spårslösning som nyttjar befintlig plattform
3-spårslösning och ny plattform
De båda utformningsalternativen illustreras nedan:

Principlösning vid Odenplans tunnelbanestation med 2-spårslösning
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Principlösning vid Odenplans tunnelbanestation med 3-spårslösning och en ytterligare
tunnelbaneplattform för norrgående tåg.

Vid Odenplan bedöms en 2-spårslösning inledningsvis vara tillräcklig för den
planerade trafiken. Detta förutsätter optimal växelplacering och spårgeometri,
så att inga fördröjningar sker in och ut från plattformen. En 2-spårslösning vid
Odenplan skulle likna den som idag finns vid på röda linjen vid
Östermalmstorg, stationen har en plattform och tunnelbanan grenar sig mot
Ropsten och Mörby centrum.
En 3-spårslösning vid Odenplan ger något bättre kapacitet i systemet, och något
mindre störningskänslighet, men innebär samtidigt högre investeringskostnad
och stor trafikpåverkan på yttrafiken under byggtiden.
Bedömningen är att en 2-spårslösning vid Odenplan inte begränsar möjligheten
att med olika åtgärder öka trafiken på grön linje i framtiden. 2-spårslösningen
ses därför som planeringsinriktning, men möjligheten till en framtida
utbyggnad till en 3-spårslösning bör hållas öppen8. I samband med byggandet
av Citybanan har vissa förberedande arbeten gjorts för en ny plattform för
tunnelbanan.
Alternativ B - Ny tunnelbanelinje från 1-spårsstation intill befintlig
tunnelbanestation Odenplan
Alternativet utgår från samma sträckning som alternativet med avgrening från
gröna linjen. För att kunna trafikera med skyttel krävs minst följande
grundläggande infrastruktur:
Ny station i Hagastaden och minst enkelspår på sträckan mellan
Odenplan och Hagastaden

8

I februari 2009 beslutade SL:s styrgrupp för Karolinskagrenen att en 2-spårslösning är
tillräcklig, men att en framtida utbyggnad till 3-spårslösning ska vara möjlig ifall behov
uppstår.
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En 3-spårslösning vid Odenplan samt ny plattform, där skytteln nyttjar
det nya spåret och befintlig tunnelbanetrafik på gröna linjen nyttjar
befintliga två spår
Banan är ansluten till gröna linjen med åtminstone ett spår för att dels
kunna köra fordonen till verkstad och dels för att kunna komma till
banan med underhållsfordon. Anslutningsspåret är principiellt markerat
med en streckad linje i figuren nedan, men skulle även kunna ligga
väster om Odenplan.

Principlösning för skytteltrafikering med 5-minuterstrafik. Stationen vid Hagastaden har
dubbelspår.

Alternativ C - Ny tunnelbanelinje från en ny tunnelbanestation under Citybanan
vid Odenplan
Detta alternativ ger en annan spårsträckning än tidigare studerade lösning
(alternativ A och B).

Principlösning för ny tunnelbana från Odenplan till Hagastaden, där ny plattform vid Odenplan
placeras under befintlig station.

Förutom nya stationer och dubbelspår mellan Odenplan och Hagastaden krävs
anslutning till befintligt tunnelbanesystem för tillgång till depå. Eftersom nya
plattformen vid Odenplan hamnar under Citybanan är en koppling till gröna
linjen här troligen komplicerad. Ett alternativ kan vara att istället skapa
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kopplingen till blå linje vid tex Solna centrum, vilket skulle kunna vara ett steg
mot en utbyggnad av tunnelbanan norrut från Hagastaden.
Station Hagastaden
Den nya stationen placeras centralt i Hagastaden med närhet till nya sjukhuset
NKS, KI-området och det lokala centrum som planeras kring Torsplan. En stor
del av de boende får också god tillgänglighet till tunnelbanan. Vid Hagaplan
anläggs busshållplatser runt torget för bussar norrut mot Solna. Två biljetthallar
föreslås, den ena vid Hagaplan och den andra vid Torsplan. I alternativ C med
en ny sträckning från Odenplan blir troligen stationsläget i Hagastaden ett
annat.
Vid den norra tunnelbaneentrén kan eventuellt en koppling till Karolinska
institutet (KI) vara möjlig genom en gångtunnel under Solnavägen. Den södra
tunnelbaneentrén ger närhet till tunnelbanan även för delar av befintlig
bebyggelse i norra Vasastan. Bilden nedan är en tidig skiss och bilden visar
stationens lokalisering. Vilka förbindelsegångar som är aktuella och detaljerad
utformning är inte bestämd.

Hagaplan

Torsplan

Principlösning för stationen vid Hagastaden. Observera att kartbilden inte helt stämmer överens
med nuvarande planering av området.

Fordon och depå
Alternativet med avgrening av trafik från grön linje (alt A) innebär inget ökat
behov av fordon och depåresurser.
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Alternativ B, med skytteltrafikering mellan Odenplan och Hagastaden, innebär
behov av ytterligare 1-2 fordon. Skytteltrafikeringen, enligt den infrastruktur
som antagits, bedöms kunna ligga kring cirka 5-minuterstrafik. Trafikeringen
bör då ske med helautomatisk drift, och den skissade lösningen innebär ett
behov av 1-2 st 70-meterståg.
För alternativ C beror fordonsbehovet och depålösningen på hur lång sträcka
som byggs ut.

Kostnadsbedömning (gäller alternativ A och B)
En förnyad bedömning av investeringskostnad har under 2012 genomförts för
alternativen A och B.9 Jämfört med den bedömning som gjordes i samband med
förstudien 2008 är kostnaden lägre. I förstudien redovisades en
investeringskostnad på ca 2,9 Mdkr för den aktuella sträckningen (3spårslösning med avgrening). Främsta anledningen till skillnaden är förstudiens
relativt stora påslag för risker/oförutsett. I nuläget bedöms risknivån vara lägre.
Anläggningskostnaden, exkl fordon och depå, bedöms enligt nedan:
Alt A, 2-spårslösning:
Alt A, 3-spårslösning:
Alt B:
Alt C:

1,6 miljarder kr
2,1 miljarder kr
1,6 miljarder kr
Kostnadsbedömning saknas

I kostnaden ovan ingår tunnlar, BEST (bana, el, signal och tele), lednings- och
trafikomläggningar, ny station vid NKS, verksamhetsskador, projektering och
projektledning samt riskpåslag/besparingar kopplat till marknadssituation vid
upphandling, projektledningsförmåga mm. I beräkningen ingår inte
ersättningstrafik för de tunnelbanetrafikavstängningar som kommer att
behövas under byggtiden. Kalkylen förutsätter att de byggnader och den
utrustning som behöver vibrationsdämpas åtgärdas innan produktionen
påbörjas, så att framdriften kan upprätthållas. Byggande av tunnlar antas ske
med sprängning, men även borrning kan vara ett alternativ. Kostnaderna
omfattar hittills genomförd projektering samt försvarsarbeten vid Odenplan.

9

Vectura (2012), Utredning – Tunnelbana – skytteltrafik Odenplan-Hagastaden
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Genomförande (gäller alternativ A och B)
I detta kapitel redovisas en del genomförandemässiga aspekter för tunnelbanan.
Beskrivningen gör inte anspråk på att vara heltäckande men har fokus på några
väsentliga frågeställningar. För alternativ C finns ännu ingen
genomförandeanalys.
Tidplan
Tidplanen är likartad för alternativ A och B. Det bedöms ta ca 7-7,5 år från
beslut om fortsatt planering till färdigställande och drifttagande. Tidplanen har
en del osäkerheter som kan göra tiden för genomförande både kortare och
längre, vilket bland annat avser finansiering och planprocesser.
Försvarsarbeten
För att underlätta en framtida utbyggnad av tunnelbanan genomförs vissa
försvarsarbeten vid Odenplan i samband med byggandet av Citybanan. Andra
punkter där det bedöms kunna vara aktuellt är vid Torsplan och NKS.
Möjlighet att bygga med hänsyn till befintliga verksamheter
Tunnelbanans sträckning passerar nära befintliga spåranläggningar, under
tättbebyggt område från Odenplan till Hagastaden och i Hagastaden även under
områden med vibrationskänsliga verksamheter, framför allt KI och NKS.
Byggandet av tunnelbanan bedöms genomförbart trots närliggande
vibrationskänsliga verksamheter. Erfarenheter från bland annat Citybanan visar
att vibrationsalstrande arbeten är möjliga att genomföra i den här miljön,
förutsatt en väl genomförd produktionsplanering, fasta sprängtider, tydliga
kommunikationsrutiner och i viss utsträckning försvarsarbeten och
vibrationsisolerande åtgärder. Vibrationskänsliga verksamheter och utrustning
såsom operationssalar, försöksverksamhet med djur, röntgen och mikroskop
bedöms behöva vibrationsisoleras med gummimattor eller liknande. I de fall
verksamheterna ännu inte är på plats (NKS), görs lämpligen isoleringen innan
inflyttning. Kalkylerna bygger på att detta är genomfört innan tunneldrivningen
påbörjas.
Påverkan på tunnelbanetrafiken och övrig trafik
Att anlägga tunnelbana bedöms ge konsekvenser på tunnelbanans gröna linje i
samband med arbeten nära befintlig anläggning. Preliminärt finns risk för att
trafiken behöver stängs av helt under några veckor vid Odenplan, samt längre
perioder (ca 1 år) med enkelspårsdrift förbi Odenplan för att kunna uppföra ett
tredje spår, anslutningsspår för service och underhåll, samt en ny plattform.
Ovanstående bedömning är dock preliminär och behöver studeras vidare i
fortsatt planering.
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Alternativ buss
I tidigare studier för Hagastaden har förutsättningen för bussalternativ varit att
trafikeringen sker med vanliga ledbussar. I samband med stomnätsstrategin för
centrala Stockholm har det studerats om mer kapacitetsstarka bussar kan vara
ett alternativ för att täcka upp i kapacitetsglappet mellan vanliga ledbussar och
spårväg.
Trafikering
Bussalternativet innebär att stombusslinjer bildar stommen för
kollektivtrafikförsörjningen av Hagastaden. En utgångspunkt är det
stomlinjenät som redovisas i stomnätsstrategin för centrala Stockholm (etapp
1). Aktuella stomlinjer är 2 Solna C-Södersjukhuset, 5 Liljeholmen-Karolinska
och 6 Ropsten-Karolinska. En lösning som mer utgår från dagens linjenät har
också studerats. Utöver stomlinjerna krävs kompletterande busstrafik i form av
röda bussar.
Behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik för Hagastaden ökar i takt med att
området byggs ut med nya arbetsplatser. Ur denna och tidigare studier dras
slutsatsen att det är svårt att åstadkomma en attraktiv och kapacitetsstark
lösning med enbart busstrafik. Med prioriterad busstrafik som även körs med
större fordon – dubbelledbuss – förbättras förutsättningarna, men som
långsiktig lösning bedöms att det är motiverat med investering i spårtrafik för
att skapa hög kapacitet och god kvalitet i trafiken.
Att försörja Hagastaden med busstrafik innebär år 2030 ett behov av mycket tät
trafik vilket leder till stora risker att systemet får låg kvalitet. På Solnavägen vid
Hagastaden handlar det om mer än en buss per minut i varje riktning under
högtrafik. Detta innebär stora risker för att trafiken får låg framkomlighet, dålig
punktlighet och regularitet. Kapacitetsproblem och störningar kan förväntas vid
hållplatser och korsningar.
Risken är betydande att framkomlighetsproblem utgör en begränsning för hur
tät trafik som kan köras. Det innebär troligen att en del resenärer väljer andra
sätt att ta sig till Hagastaden. En större andel kan då förväntas gå till/från
befintliga gröna linjen vid S:t Eriksplan eller planerade entrén till Odenplans
pendeltågstation vid Vanadis.
Åtgärdsbehov
Den förväntade resandeefterfrågan kräver en mycket hög turtäthet på
stomlinjerna som ska försörja Hagastaden. Målet om 18 km/h som
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medelhastighet på stomlinjerna ställer krav på hög framkomlighet i gatunätet.
För att skapa så goda förutsättningar för busstrafiken som möjligt bör följande
åtgärder övervägas:
Införande av egna körfält för kollektivtrafiken
Bättre prioritet i trafiksignaler
Översyn av hållplatsutformning och lägen
Påstigning i alla dörrar för att minska hållplatstiden
Bättre övervakning av kollektivtrafikkörfält och felparkerade fordon
Analyserna visar på behov av mer kapacitetsstarka fordon än vanliga ledbussar.
Redan år 2020 är det kapacitetsmässigt motiverat med dubbelledbuss på linje 2
för att försörja Hagastaden. Analyserna för år 2030 visar att det även kan vara
motiverat på linjerna 5 och 6.
För att införa dubbelledade bussar krävs, förutom nya fordon, ytterligare
investeringar i gatuåtgärder, anpassning av hållplatser och depåer (bedöms inte
möjligt före år 2017). När det gäller dubbelledade bussar är drivmedelsfrågan
central. För att klara miljökvalitetsnormerna i innerstaden bedöms drift med el
eller gas vara nödvändigt.
Även i en situation med utbyggd spårlösning bedöms behovet av många av
bussåtgärderna kvarstå. Kostnadsbedömning av de tänkbara bussåtgärderna
har ej genomförts.
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