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1 Sammanfattning
1.1

Bakgrund

I samband med framtagning av förslag till en Östlig förbindelse, som knyter ihop
Norra länken med Södra länken och skapar en ringmotorväg runt Stockholm, har
förslag till olika kollektivtrafiklösningar kopplat till Östlig förbindelse diskuterats.
En utbyggnad av spårväg kombinerad med en trafikled leder till stora besparingar
jämfört med att enbart bygga en spårväg mellan Sickla och Loudden utan koppling
till en trafikled.
Denna PM är framtaget av Trafikverket och SLL trafikförvaltningen gemensamt och
beskriver hur en Östlig förbindelse för både biltrafik och spårväg skulle kunna se ut.
Till grund för PM ligger en successiv kalkyl genomförd 17 och 18 mars 2016, samt
trafikförvaltningens Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse (september
2016).
1.2

Förutsättningar

Föreslagen dragning av Östlig förbindelse i bergtunnel innebär att huvudtunnlarna
får en total längd på cirka 7,8 kilometer från anslutningspunkten mot Södra länken
i Sickla till anslutning till Norra länken i Värtahamnen.
Utredningen omfattar spårväg på sträckan Sickla – Ropsten, som binder samman
Tvärbanan, Spårväg City och Lidingöbanan.
Som en utblick studeras även ett system med fler spårvägslänkar, till Nacka
centrum via Saltsjöbanan, till Älvsjö med möjlig sammankoppling med Spårväg syd,
samt till Odenplan/Solna centrum, vilket möjliggör vidare trafikering på Tvärbanan
till Sundbyberg.
Utredningen utgår från befintliga och redan beslutade spårvägar i
Stockholmsregionen. Pågående eller planerade utbyggnader är Sickla udde till
Sickla station, Norra Ulvsunda till Helenelund samt Kungsträdgården till
T-Centralen. Spårväg City på sträckan Djurgårdsbron till Ropsten via Lindarängen
är en beslutad spårväg med, för tillfället, oklar tidsplan. Sträckan Djurgårdsbron till
Lindarängsvägen förutsätts byggas ut enligt påbörjad järnvägsplan.
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1.3

Teknisk beskrivning

Spårvägens båda spår föreslås gå i en separat spårtunnel vid sidan av de båda
vägtunnlarna. Den totala längden av spårvägen mellan tunnelmynningarna i Sickla
och Loudden är omkring 5 kilometer.
En separat spårtunnel ger ingen påverkan på vägtunnlarnas spännvidd, på
säkerhetssystem vid brand eller utrymning och endast liten påverkan på av- och
påfarter i trafikleden. Däremot kräver lösningen extra nödutgångstunnlar med
omkring 300 meters avstånd mellan spårtunnel och närmaste vägtunnel. För en
lång spårvägstunnel behöver ett säkerhetssystem finnas. Säkerhetslösningarna kan
samordnas för vägtunnlarna och spårtunneln. Spårtunnelns sträckning närmast
södra mynningen i Sickla från Lugnets allé till Svindersviken samt mot den norra
mynningen i höjd med Kaknäsvägen till Loudden är lokaliserade långt från
vägtunnlarna. Kompletterande nödutgångar till markplan måste anläggas, antingen
via en servicetunnel eller via schakt. Ingen påverkan på Nationalstadsparken får
ske, varken i byggskede eller i driftskede.
I föreslagen dragning av spårvägen finns inga hållplatser längs tunnelsträckningen.
Generellt gäller att en spårväg i Stockholm ska dimensioneras för
80 kilometer per timme och ha en maximal lutning på 5 procent
(trafikförvaltningen kan i undantagsfall acceptera 6 procent). Stationer måste vara i
det närmaste horisontella eller med maximal lutning på 0,25 procent. Samtliga
hållplatser i hela nätet föreslås bli 65 meter långa, för att tillåta flexibel trafikering.
65 meter är den plattformslängd som gäller på Tvärbanan och Lidingöbanan. På
Spårväg City byggs hållplatser med 40 meter anpassad till spårvagn och 20 meter
anpassat till buss, totalt 65 meter, vilket innebär att utformningen är förberedd för
65 meter långa spårvagnsplattformar.
1.4

Trafikering, fordons- och depåbehov

Fordonslängd på linjerna anpassas efter prognosticerat resande. Flertalet linjer
föreslås trafikeras av 30 meter långa spårvagnar. Där resandet är större föreslås
sammankopplade 60 meter långa spårvagnståg. Infrastrukturen är flexibel och vilka
linjer som kommer att köras avgörs i ett senare skede.
Passagerarkapaciteten genom Saltsjötunneln blir maximalt 6 700 resenärer i
maxtimmen. Trafikförvaltningen har genomfört prognoser som visar på ett resande
på 5 200 resenärer i maxtimmen. 1
1

Gäller Utredningsalternativ 3. Utredningsalternativen i trafikförvaltningens utredning
beskrivs i avsnitt 2.1.
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1.5

Systemeffekter och samkörbarhet

En förlängning av Tvärbanan i Östlig förbindelse från Sickla udde till Ropsten kan
ge systemeffekter genom att koppla Tvärbanan till angränsande spårsystem
(Lidingöbanan, Spårväg City, Spårväg syd och Saltsjöbanan). Det möjliggör
samutnyttjande av depåer och serviceanläggningar samt mer utnyttjande av
befintlig infrastruktur.
Samtidigt kan sammankopplingar mellan banor medföra behov av olika former av
åtgärder i infrastrukturen. Följande har identifierats:
•
•
•

Lidingöbanan: Annan typ av ATC-system
Spårväg City: Förlängning av hållplatser
Saltsjöbanan: Åtgärder på gemensam sträcka och hållplatser vid Nacka station
och Finntorp. Eventuella skillnader i ATC-system. Synkning av
trafiksäkerhetsinstruktionen.

Figur 1.1 Utredningsalternativ 3, ”Spår” i trafikförvaltningens Utredning av kollektivtrafik i Östlig
förbindelse

6(44)

PM Spårväg kombinerad med
Östlig förbindelse

2 Bakgrund
I samband med framtagning av förslag till en Östlig förbindelse, som knyter ihop
Norra länken med Södra länken och skapar en ringmotorväg runt Stockholm, har
förslag till olika kollektivtrafiklösningar kopplat till Östlig förbindelse diskuterats.
Både kollektivtrafiklösningar med busstrafik i vägtunnlarna samt möjliga
kombinationer med spårlösningar utreds.
2.1

Utredningsalternativen

I trafikförvaltningens Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse (september
2016) studeras fem olika utredningsalternativ. Utredningsalternativen är:
•
•
•
•

•

UA1 Buss: ett antal busslinjer genom vägtunnlarna samt till och från
målpunkter
UA2 Priobuss: med samma linjenät som UA1
UA3 Spår: spårväg i en sträckning motsvarande trafikleden, Sickla till
Värtan med förlängning till Ropsten
UA4 Spår plus: spårväg Sickla till Ropsten samt ett antal anslutande
sträckor, nämligen Sickla till Nacka Centrum, Globen till Älvsjö och
Värtahamnen till Odenplan/Solna centrum/Sundbyberg
UA5 Spår plus med ytterligare trafik: samma infrastruktur som UA4 men
med annat linjenät

Denna PM beskriver UA3, och behandlar även UA4 och UA5 i utblicken i kapitel 8.
2.2

Befintliga och planerade spårvägar

Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan och Spårväg City (linje 7) är befintliga
spårvägar. Pågående och beslutade utbyggnader av Tvärbanan är Sickla udde till
Sickla station samt Norra Ulvsunda till Helenelund. Beslutade utbyggnader av
Spårväg City är Kungsträdgården till T-Centralen.
Ett specialfall är Spårväg City på sträckan Djurgårdsbron till Ropsten via
Lindarängen, som är en beslutad spårväg med för tillfället oklar tidsplan. Sträckan
Djurgårdsbron till Lindarängsvägen förutsätts i den här utredningen byggas ut
enligt påbörjad järnvägsplan. Den beslutade utbyggnaden Lindarängen till Ropsten
behandlas i denna utredning som en del av Östlig förbindelse.
Alla beslutade utbyggnader ingår i Jämförelsealternativet och
Utredningsalternativen. Spårväg syd är inte beslutad, utan utreds inom
Sverigeförhandlingen. I utredningen om Östlig förbindelse ingår den dock i
Jämförelsealternativet.
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Figur 2.1 Befintliga, beslutade och inom Sverigeförhandlingen studerade spårvägar i Stockholm.
Spårväg längs Östlig förbindelse finns inte med i kartan. Även depåer är markerade.

2.3

Koppling till Stomnätplanen

I Stomnätsplanen nämns ett antal utblickar bortom år 2030. 2 Stomnätsplanen listar
ett antal befintliga stomlinjer i ytläge, som kan vara buss eller spårväg. ”Det är
också sannolikt att någon eller några av de nya stomlinjerna successivt kommer
att, av kapacitetsskäl, behöva uppgraderas till mer kapacitetsstarka trafikslag.” 3
Det vill säga nya stomlinjer som till en början trafikeras med buss kan på sikt
behöva byggas ut till spårväg.
I utblickarna nämns bland annat ”Tvärbanans förlängning från Sickla mot
Frihamnen och vidare mot Hagastaden/Karolinska alternativt Universitetet”. 4
Detta motsvarar den spårväg som studeras i UA3 i trafikförvaltningens Utredning
av kollektivtrafik i Östlig förbindelse. Den utpekade fortsättningen mot
Hagastaden/Karolinska motsvarar en sträckning i UA4, nämligen mot Odenplan –
Hagastaden – Solna centrum – Sundbyberg.

Stomnätsplanen del 2, sid 65 – 67
Stomnätsplanen del 2, sid 66
4 Stomnätsplanen del 2, sid 66
2
3
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Denna motsvarar huvuddelen av Stomnätsplanens linje E, med sträckningen
Vällingby – Sundbyberg – Solna centrum – Hagastaden – Odenplan – Tekniska
högskolan – Ropsten.
Den i Stomnätsplanen utpekade fortsättningen mot Universitetet ingår i busslinje
904, som ingår i såväl UA1, UA3, som UA4. Busslinje 904 antas trafikera Tyresö –
Älta – Sickla station – Värtan – Universitetet – Danderyds sjukhus, via
vägtunnlarna i Östlig förbindelse. Det förutsätter på- och avfartsramper från
Värmdövägen vid Sickla/Alphyddan till Östlig förbindelse norrut.
I Stomnätsplanen ingår stomlinje M, på sträckan Kungens kurva – Skärholmen –
Fruängen – Älvsjö – Gullmarsplan – Sickla station – Nacka centrum – Orminge. En
stor del av linjen motsvaras av en eventuell Spårväg syd. I Stomnätsplanen anges
angående stomlinje M:
”Linje M [skulle] kunna utvecklas till en utbyggnad av Tvärbanan motsvarande en
sydlig variant av Kistagrenen. Vid en utbyggnad av Spårväg syd öster om Älvsjö
bör detta samplaneras med en konvertering av linje M till spårväg.”5
I UA4 i trafikförvaltningens Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse
(september 2016) ingår spårväg på sträckorna Älvsjö – Globen samt Sickla station –
Nacka centrum. Tillsammans med Spårväg syd och befintlig tvärbana Globen –
Sickla station innebär det att huvuddelen av stomlinje M kan omvandlas till
spårväg.
2.4

Koppling till Östlig förbindelse, vägtunnlarna

En utbyggnad av spårväg kombinerat med en trafikled leder till stora besparingar
jämfört med att enbart bygga en spårväg mellan Sickla och Loudden/Värtahamnen
utan koppling till en trafikled.
För att uppnå dessa stora besparingar måste spårvägen och trafikleden byggas
samtidigt så att anläggningsarbeten kan samordnas och samma arbetstunnlar
utnyttjas. Spårvägsbyggande i spårtunneln och driftsättning behöver inte
samordnas med trafikleden för att spara kostnader.

5

Stomnätsplanen del 2, sid 66
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Figur 2.2 Spårtrafik 2030 i Stomnätsplanen, inklusive utblickar bortom år 2030 (streckade linjer).
Här ingår stomlinje M, spårväg i Östlig förbindelse, och fortsättning mot Odenplan/Hagastaden.

2.5

6

Denna PM

Denna PM är gemensamt framtagen av Trafikverket och SLL trafikförvaltningen.
Underlaget beskriver hur en Östlig förbindelse för biltrafik och spårväg skulle
kunna se ut. Till grund för denna PM ligger en successiv kalkyl genomförd av
Trafikverket och SLL trafikförvaltningen den 17-18 mars, samt trafikförvaltningens
Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse (september 2016). Denna PM
beskriver den tekniska lösning som har förutsatts i den successiva kalkylen samt
översiktligt trafikförvaltningens utredning. Utredningen är i ett tidigt skede vilket
behöver beaktas av läsaren. För ytterligare information om Östlig förbindelse
hänvisas till www.sll.se samt www.trafikverket.se och www.sverigeforhandlingen.se.

6

Stomnätsplanen del 2, sid 66
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3 Förutsättningar
3.1

Förutsättningar för spårvägsutredningen

Den successiva kalkylen utgick från ett antal fasta förutsättningar som beskrivs i
Trafikverkets leverans om Östlig förbindelse. Dessa finns på Sverigeförhandlingens
hemsida. Några av de viktigaste förutsättningarna är:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Östlig förbindelse, såväl vägtunnlarna som spårvägstunneln, förutsätts
byggas som bergtunnel, inte som sänktunnel.
Det förutsätts att Östlig förbindelse, inklusive spårvägstunneln, inte
påverkar Nationalstadsparken, varken i byggskede eller i driftskede. Det
innebär bland annat att arbetstunnlar inte kan anläggas i
Nationalstadsparken.
Dragningen av vägtunnlar och spårtunnlar parallellt innebär att
säkerhetssystem och utrymningsvägar kan samordnas.
Spårvägen förläggs i en dubbelspårstunnel parallellt med vägtunnlarna.
Spårvägens tunnel byggs samtidigt som vägtunnlarna. Det kan dock
eventuellt bli aktuellt att inte ta dem i drift samtidigt.
Spårväg förutsätts kunna byggas i framtida gator i Norra Djurgårdsstaden,
bland annat i den planerade boulevarden. Gällande planeringsinriktning för
den genomgående boulevarden i Norra Djurgårdsstaden har eget utrymme
för Spårväg City. Detta utrymme har i utredningen antagits vara tillgängligt
för buss- och spårvagnstrafik från Östlig förbindelse.
Lidingöbanan förutsätts gå till Ropsten över den planerade Lilla
Lidingöbron. En ny hållplats i Ropsten förutsätts. Bron och den nya
hållplatsen ingår inte i kalkylen för Östlig förbindelse.
Samma spårvagnar förutsätts kunna trafikera de nya sträckorna, samt
Tvärbanan, Lidingöbanan och Spårväg City. Detta ställer krav bland annat
på ATC-system.
Vändmöjligheter behöver finnas på flera ställen i spårvägssystemet. Platser
för detta behöver fastställas i vidare trafikutredningar. 7

I Trafikverkets rapport från den successiva kalkylen anges följande: Ropsten: vändning
söderifrån, Värtahamnen: vändning söder- och norrifrån, Loudden: vändning från
eventuell framtida Spårväg city får inte omöjliggöras, Sickla udde: triangelspår.

7
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3.2

Östlig förbindelse i bergtunnel för biltrafik

Föreslagen dragning av Östlig förbindelse i bergtunnel innebär att
huvudtunnlarna får en total längd på cirka 7,8 kilometer från
anslutningspunkten mot Södra länken i Sickla till anslutning till Norra
länken i Värtan.

Figur 3.1 Östlig förbindelse mellan Södra länken i Sickla och Norra länken i Värtan. Observera att
bilden visar pågående utredning. Lägen för av- och påfartsramper är inte beslutade. Vägtunnlarna
förbinder Södra länken med Norra länken, med anslutningar mot Värmdövägen, Värmdöleden,
Frihamnen och Ropsten. Spårvägen går i tunnel från Lugnets allé till Loudden, och följer
vägtunnlarnas västra sida från Svindersviken till Kaknäsvägen.
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Vägtunnlarna får en profil som varierar mellan nivå cirka -15 meter i anslutning till
Södra länken i Sickla, cirka -130 meter i lågpunkten under Saltsjön till nivå
cirka -30 meter i anslutning mot Norra länkens huvudtunnlar. Maximal lutning på
5 procent används enbart i huvudtunnlarna på den södra sidan om Saltsjön, medan
lutningen på den norra sidan om Saltsjön är maximalt 3,5 procent, vilket motsvarar
Förbifart Stockholms maximala lutning i huvudtunnlar. Generellt gäller att en
spårväg i Stockholm ska ha en maximal lutning på 5 procent (trafikförvaltningen
kan i undantagsfall acceptera 6 procent).
Östlig förbindelse föreslås få tre trafikplatser: Ropsten, Frihamnen och
Värmdöleden. Rampanslutningar för anslutningar till ytvägnätet kommer i flera fall
att få maximal lutning med 5 procent beroende på att huvudtunnlarna ligger relativt
djupt på nivå cirka -30 meter på den norra delen mot Frihamnen och Ropsten
respektive cirka -25 meter i anslutning till huvudtunnlarna i Sickla.

Figur 3.3 Profil för vägtunnlarna i Östlig förbindelse

Från anslutningsramper till eller från Värmdöleden i söder till anslutningsramper
till eller från Ropsten i norr har förutsatts tre körfält i vardera riktningen.
Resterande del av huvudtunnlarna i anslutning mot Södra länken i söder och Norra
länken i norr har två körfält. Vid rampanslutningar i huvudtunnlarna förekommer
fyra körfält på nödvändig vävningssträcka. På- och avfartsramper från
Värmdövägen vid Alphyddan har antagits finnas. Huvudtunnlarna och ramper i
Östlig förbindelse har förutsatts ha motsvarande tunnelstandard som Norra länken.
3.3

Utredningsalternativ för spårväg i Östlig förbindelse

Den utredda spårvägen innebär att Tvärbanan, Lidingöbanan och Spårväg City
kopplas samman i ett sammanhängande system. Detta möjliggör dels en effektiv
kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden, dels en kapacitetsstark
kollektivtrafik över Saltsjö-Mälarsnittet.

13(44)

PM Spårväg kombinerad med
Östlig förbindelse

I utredningen (Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse, september 2016,
trafikförvaltningen) antas även en föreslagen busslinje 904 mellan Tyresö centrum
och Danderyds sjukhus gå i vägtunnlarna.
Trafikverkets utredning av Östlig förbindelse syftar till att koppla samman Södra
och Norra länken och har trafikplatser vid Sickla, Frihamnen och Ropsten. Av det
skälet har trafikförvaltningens utredning om spårväg i Östlig förbindelse samma
relation, nämligen Sickla till Ropsten.
Förlängningen av Tvärbanan ansluter i söder till befintlig tvärbana, dels i riktning
mot Sickla udde och Sickla station, dels i riktning mot Sickla kaj. Den senare
kopplingen möjliggör genomgående trafik mot Gullmarsplan/Alvik och vidare från
Alvik mot Helenelund eller Solna station.
I norr sträcker sig Tvärbanans förlängning i ytläge från Loudden till Ropsten, med
ett antal hållplatser längs vägen. Sträckningen motsvarar i huvudsak den planerade
utbyggnaden av Spårväg City från Djurgårdsbron till Ropsten. I Ropsten ansluter
den förlängda Tvärbanan till Lidingöbanan, vilket möjliggör genomgående trafik
mot Aga/Gåshaga brygga. I båda alternativen ingår även sträckan Djurgårdsbron
till Lindarängen/Frihamnen som sedan tidigare är beslutad inom Spårväg City,
samt en cirka 1 200 meter lång sträcka från Lindarängen till hållplatsen Louddens
brygga.
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4 Teknisk beskrivning av spårväg i tunnel
I detta kapitel ges en teknisk beskrivning av förslaget till spårväg i tunnel från Sickla
udde till tunnelmynningen i Loudden.
Den totala längden av spårvägen mellan tunnelmynningarna i Sickla och Loudden
är omkring 5 kilometer.
4.1

Spårvägens geometri i plan och profil, samt hastighetsstandard

Generellt gäller att en spårväg på egen banvall i Stockholm ska dimensioneras för
80 kilometer per timme och ha en maximal lutning på 5 procent, (6 procent kan
enligt trafikförvaltningen accepteras i undantagsfall). Stationer måste vara i det
närmaste horisontella eller med maximal lutning på 0,25 procent.
I undantagsfall accepteras lutningar vid plattform på upp till 1 procent. Kurvradier
för spårväg med 80 kilometer per timme bör normalt vara större än 472 meter
förutsatt att rälsförhöjning används. Mindre kurvradier kan användas men gör att
hastigheten minskar och bör undvikas. Även övergångskurvor behöver ha en viss
längd för att inte begränsa hastigheten.
4.2

Stationer i tunnel

Föreslagen utformning har spårvägen maximal lutning (5 procent) både norr och
söder om Saltsjön, vilket innebär att inga stationer är möjliga. Norr om Saltsjön
passerar tunneln genom Nationalstadsparken, som inte får påverkas, vilket innebär
att det inte är möjligt att anlägga uppgångar för stationer.
Om en station i exempelvis Kvarnholmen skulle anses vara önskvärd skulle tunneln
behöva ta en omväg för att ta upp höjdskillnaden, eftersom lutningen vid plattform
måste vara mindre. Det komplicerar tunnelns säkerhetskoncept eftersom spår- och
vägtunnlarna skulle behöva vara separerade på längre sträckor. Stationen skulle
också hamna mycket djupt, jämförbart med tunnelbanestationen Sofia. Den djupa
placeringen innebär dels höga kostnader, dels lång tid att ta sig till plattform, vilket
minskar resenärsnyttan.
Föreslagen utformning har inga stationer längs tunnelsträckan, vilket därför inte
heller ingår i beräkningar av investeringskostnad och restider.
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4.3

Tvärsektion
Spårvägen föreslås gå i en separat spårtunnel för båda spåren vid sidan av de båda
vägtrafiktunnlarna, vilket ger möjlighet att anlägga stationer längs
tunnelsträckningen. Spårtunnelns lutning behöver inte följa huvudtunnlarna, vilket
möjliggör stationer med lutning max en procent i de långa lutningarna norr och
söder om Saltsjön. I dagsläget har inga tunnelstationer antagits.
En separat spårtunnel möjliggör växelförbindelser mellan spåren i respektive
riktning, vilket kan vara värdefullt till exempel vid trafikstörningar. En separat
spårtunnel ger ingen påverkan på vägtrafiktunnlarnas spännvidd, på
säkerhetssystem vid brand eller utrymning, och endast liten påverkan på avfarter
och påfarter i trafikleden. Däremot kräver lösningen extra nödutgångstunnlar med
omkring 300 meters avstånd mellan spårtunnel och närmaste vägtrafiktunnel.

Figur 4.1 Tunnelsektion med separat dubbelspårsstunnel för spårväg (blått) vid sidan
av vägtunnlarna med 3 körfält vardera (grönt).

4.4

Säkerhetssystem för spårvägen i tunnel
För en lång spårvägstunnel behöver ett säkerhetssystem finnas.
Säkerhetslösningarna kan samordnas för vägtunnlarna och spårtunneln. I
jämförelse med exempelvis Citybanan behöver ingen separat servicetunnel ordnas.
Säkerhetstunnelns funktion löses med hjälp av vägtrafiktunnlarna. Den i Citybanan
anlagda service- och räddningstunneln parallellt med spårtunneln ersätts här med
uppställningsfickor vid varje nödutgång från spårtunneln, det vill säga cirka var
300 meter. Från dessa kan utrymning ske via tvärtunnlar till vägtunnlarna. Där
nivåskillnader förekommer mellan spårtunneln och närmaste vägtunnel kan
tvärtunnlarna behöva ha en viss lutning.
Vid brand i spårtunneln sker utrymning via tvärtunnlar till angränsande vägtunnel.
Räddningstjänsten parkerar sina fordon i parkeringsfickor i närmaste vägtunnel
och använder tvärtunnlarna som angreppsväg.
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Spårvägens sträckning från Lugnets allé till Svindersviken samt från Kaknäsvägen
till Loudden förläggs långt från trafiktunnlarna och här måste kompletterande
nödutgångar till ytan anläggas via en servicetunnel eller direkt till ytan via schakt.
4.5

Spårvägen påverkar inte Nationalstadsparken
Om Östlig förbindelse byggs som bergtunnel sker ingen påverkan på
Nationalstadsparken, varken i byggskede eller i driftskede. Spårvägen påverkar inte
heller Nationalstadsparken. Detta gäller även om stationer skulle tillkomma i
Nacka.
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5 Studerad sträckning
Alla befintliga och beslutade spårvägar i Storstockholm (se avsnitt 2.2) ingår i
Jämförelsealternativet för utredningen av Östlig förbindelse.
5.1
5.1.1

Lugnets Allé – Loudden
Lugnets allé – tunnelmynning vid Värmdövägen

Spårvägen utgår från Tvärbanans sträckning i Lugnets allé. Spårvägen ansluts med
växlar både i Lugnets allé i riktning mot hållplats Sickla kaj och i Båtbyggargatan i
riktning mot hållplats Sickla udde. Hela sträckan i Lugnets allé är utformad som
spårväg på eget utrymme i vägmitt. Utformningen motsvarar befintlig utformning i
Hammarby allé och Lugnets allé. Spårvagnen kör på sikt.
Spårvägen antas gå in i en betongtunnel under Värmdövägen som sedan går över i
en bergtunnel. Här sker övergången från körning på sikt till signalsäkerhetssystem.

Figur 5.1 Spårvägens anslutning i Lugnets allé, med växlar i samtliga riktningar. De illustrerade
vägramperna är endast utredningsmaterial, och alternativa utformningar kan bli aktuella. Lugnets
allé mot Sickla kaj går söderut, Båtbyggargatan mot Sickla station går österut. Lugnets allé har
redan spårreservat sedan tidigare, då spårväg planerades från Sickla till Slussen. En möjlig
bytespunkt med bussar i Värmdövägen framgår inte av kartan.
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I norra delen av Lugnets allé är det önskvärt med en hållplats som kan kombineras
med nya busshållplatser på Värmdövägen. Sickla udde kan då fungera som en
bytespunkt mellan spårvägen och busslinjerna från Slussen mot Orminge/Värmdö.
Denna bytespunkt ingår i resandeprognoserna och beräkningar av driftkostnader,
men lösningen har inte ritats upp.

Figur 5.2 En av flera tänkbara utformningar av en bytespunkt vid Sickla udde/Värmdövägen.
Kompletterande plattformar för spårvagnshållplatsen Sickla udde placeras i norra delen av
Lugnets allé. Busshållplatser placeras på ömse sidor av Värmdövägen. Spårvägens tunnel under
Värmdövägen kompletteras med en gångbana, för att resenärer ska kunna nå den norra
busshållplatsen. Observera att bytespunkten inte har ritats upp, och att den tekniska
genomförbarheten behöver utredas.

5.1.2

Tunnelmynning vid Värmdövägen – tunnelmynning vid Loudden

Spårvägens tunnelsträckning är en järnvägsliknande anläggning med
signalsäkerhetssystem, ATC och hastighet på 80 kilometer per timme. Om
spårvägen följer vägens geometri är trafikering med mer tunnelbaneliknande tåg
och en hastighet på 100 kilometer per timme en möjlighet i framtiden.
Spårvägen går från tunnelmynningen söder om skyddsområdet för Henriksdals
reningsverk i riktning mot Svindersviken. Där lägger sig spårvägen parallellt med
trafikleden och följer dess västra sida till trakten av Kaknäsvägen på Gärdet. Där
korsar den planskilt över trafikleden och fortsätter i riktning mot Loudden.
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5.2
5.2.1

Loudden – Ropsten
Louddens brygga – Lindarängen

Spårvägens tunnelmynning ligger i gata närmast vattnet i Loudden och når
hållplatsen Louddens brygga. Därifrån fortsätter spårvägen i den huvudgata som
Stockholms stad diskuterar för området, genom Loudden i riktning mot
Lindarängsvägen. Spårvägen går på eget utrymme i vägens mitt. Hållplatsen
Ispalatset placeras centralt i Loudden.
Vid korsningen av Lindarängsvägen och den planerade nord-sydliga boulevarden
genom Norra Djurgårdsstaden anläggs hållplatsen Lindarängen. Denna ges tre
hållplatslägen, efter korsningen i respektive riktning, vilket möjliggör trafikering i
alla relationer. Hållplatsen täcker in bebyggelsen i den södra delen av Frihamnen.

Figur 5.3 Spårväg genom Loudden. Utredningen utgår från sträckningen nära vattnet via
hållplatsen Louddens brygga. Kartan visar även en studerad alternativ utformning direkt mot
hållplatsen Ispalatset. Detta alternativ har nackdelen att det ger en sämre täckning av
bebyggelsen i Loudden.
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5.2.2

Lindarängen – Tegeludden

Genom Norra Djurgårdsstaden utnyttjas den redan planerade Spårväg City till att
även omhänderta spårvägstrafiken genom Östlig förbindelse. Resor mellan bostäder
söder om Saltsjön och arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden är det huvudsakliga
resandeunderlaget för kollektivtrafiken i Östlig förbindelse.
Norrut från Lindarängen går spårvägen i eget utrymme mitt i den planerade
boulevarden. Utformningen kan vara antingen som grässpår, eller som en
kollektivtrafikgata som även tillåter trafikering med buss. Det senare motsvarar
utformningen av Hammarby allé och Lugnets allé. Hållplatsen Frihamnen betjänar
den i framtiden utbyggda färjeterminalen på Frihamnspiren och ny bebyggelse i
Frihamnen. Hållplatsen Tegeludden betjänar befintlig och ny bebyggelse i Södra
Värtahamnen.

Figur 5.4 Spårväg från Lindarängen till Tegeludden, i den planerade boulevarden genom Norra
Djurgårdsstaden.
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Vid tät trafikering i boulevarden är det önskvärt att separera spårvagn och buss för
att kunna garantera/erbjuda en kollektivtrafik med god/acceptabel framkomlighet.
Om spårväg byggs i Östlig förbindelse, men inte länken Djurgårdsbron –
Lindarängen inom Spårväg City, finns behov av tät busstrafik mellan de centrala
delarna av innerstaden och Norra Djurgårdsstaden och att separata busstråk ordnas
genom Norra Djurgårdsstaden. Detta innebär att busstrafiken behöver ledas på
andra gator genom Frihamnen och Värtahamnen, vilket ställer krav på
utformningen av dessa gator. Alternativt behöver boulevarden breddas för att
rymma separata körfält för såväl spårvagn, buss som bil.
5.2.3

Tegeludden – Ropsten

Inom Valparaisoområdet har framtida kvarters- och gatustruktur ännu inte
fastställts. Huvudalternativet är att följa tidigare uppritad sträckning för Spårväg
City, i den planerade boulevarden genom området, med en hållplats vid Värtapiren.
Denna hållplats betjänar den nya färjeterminalen på Värtapiren, och även ny
bebyggelse i Valparaiso.
En alternativ sträckning har studerats, där norra delen av Tegeluddsvägen föreslås
förlängas i en rak linje för att kopplas samman med boulevarden. I detta alternativ
föreslås spårvägen dras i Tegeluddsvägen för att nå bytespunkten Gärdets
tunnelbanestation. Hållplatsen Finlandsparken placeras vid korsningen med
Värtavägen som föreslås förlängas norrut mot den nya bebyggelsen i Valparaiso.
Spårvägen mot Ropsten fortsätter i denna sträckning medan en möjlig spårväg mot
Odenplan fortsätter västerut i Tegeluddsvägen. Hållplatsen Finlandsparken ges tre
hållplatslägen, efter korsningen i respektive riktning, vilket möjliggör trafikering i
alla relationer. Hållplatsen täcker in arbetsplatstäta områden i norra delen av
Gärdet och skapar en bytespunkt med tunnelbanan. Tegeluddsvägen har en bred
sektion med två körfält i vardera riktningen och en bred mittremsa.
Trafikmängderna har minskat sedan Norra länkens öppnande. Spårvägen förläggs
på eget utrymme i vägens mitt. I detta alternativ dras spårvägen från hållplats
Finlandsparken i en förlängning av Värtavägen fram till en hållplats vid Värtapiren.
Genom Valparaisoområdet förläggs spårvägen på eget utrymme i vägens mitt.
Norr om hållplats Värtapiren sträcker sig spårvägen längs Norra Hamnvägens östra
sida, på mark som tidigare var banvall för Stockholm-Värtans järnväg. Spårvägen
ansluter till en ny hållplats i Ropsten. Ropsten är bytespunkt med tunnelbanan,
samt med bussar mot Lidingö. Norr om hållplatsen ansluter spårvägen till Lilla
Lidingöbron som planeras byggas 2017 till 2020. Därmed skapas en anslutning från
Tvärbanan och Spårväg City mot Lidingöbanan.
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Figur 5.5 Spårväg från Tegeludden till Värtapiren och vidare mot Ropsten. Sträckningar inom
röda ellipser visar huvudalternativ i föreliggande utredning. Övriga linjer visar alternativa
sträckningar. Kartan visar även en del av en möjlig utbyggnad av spårväg mot Odenplan, se
vidare avsnitt 8.3.
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6 Trafikering, fordons- och depåbehov
I utredningen ingår även busslinjen 904 mellan Danderyds sjukhus och Tyresö,
med 5 minuterstrafik med ledbuss. Denna busslinje behandlas inte vidare här.
6.1

Fordon

Fordonslängd på linjerna anpassas efter prognosticerat resande. Flertalet linjer
föreslås trafikeras av 30 meter långa spårvagnar. Där resandet är större föreslås
sammankopplade spårvagnar, vilket ger 60 meter långa spårvagnståg. Samtliga
hållplatser i hela nätet föreslås göras 65 meter långa för att tillåta flexibel
trafikering. Lidingöbanan trafikeras idag av 7 stycken 40 meter långa spårvagnar av
typen A36. Dessa vagnar antas finnas kvar och trafikera lämplig linje. En möjlighet
är att trafikutbudet på Nockebybanan utökas, vilket är möjligt med relativt små
infrastrukturåtgärder. Beräkningarna anger behovet av antal 30 meter långa
spårvagnar.
6.2

Linjenät

Studerat linjenät framgår av figur 5.1. Infrastrukturen är flexibel och vilka linjer
som faktiskt kommer att köras om Östlig förbindelse byggs avgörs i ett senare
skede.
6.3

Turtäthet

Samtliga spårvägslinjer har antagits ha en turtäthet på 6 minuter i högtrafik. Vilken
trafikering linjerna faktiskt får när och om spårvägarna är utbyggda avgörs i ett
senare skede. Alla delsträckor har alltså minst 6 minuterstrafik. Ingen linje har
tätare trafik än 2 minuterstrafik, vilket är det gränsvärde som Stomnätsplanen
anger.
6.4

Kapacitet

Vissa linjer trafikeras med 30 meter långa spårvagnar medan andra linjer antas
trafikeras med kopplade spårvagnar, alltså 60 meter långa spårvagnståg. Vissa
delsträckor trafikeras av flera linjer. Fordonslängden och den samlade turtätheten
är anpassad efter prognostiserat resande.
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Genom Saltsjötunneln (tunneln mellan Sickla och Loudden) norrut prognostiseras
ett resande på 5 200 resenärer i maxtimmen (UA3) vilket blir Tvärbanans mest
belastade snitt. 8
Genom Saltsjötunneln går tre spårvagnslinjer i olika relationer med vardera 6
minuters turtäthet, det vill säga en samlad turtäthet på 2 minuter. I UA3 är det två
linjer med långa tåg och en linje med korta tåg, vilket ger en samlad
passagerarkapacitet 9 på 5 600 resenärer, vilket motsvarar prognosen på 5 200
resenärer.
6.5

Fordonsbehov

Utifrån antagen restid, turtäthet och fordonslängd på de olika linjerna kan totalt
fordonsbehov beräknas. Beräkningen utgår från en total vändtid på 12 minuter på
alla linjer. I summan ingår en fordonsreserv motsvarande 10 procent av behovet att
köra trafiken. Det totala fordonsbehovet jämförs med befintlig fordonsflotta och vad
som skulle behövas för att trafikera Spårväg City/Lidingöbanan år 2030, för att
trafikera Spårväg syd fullt utbyggd, samt för att trafikera Tvärbanan när
Kistagrenen är byggd, med 6 minuterstrafik på vardera gren.
Det totala tillkommande fordonsbehovet för spårväg i Östlig förbindelse uppskattas
till:
•
•
6.6

24 stycken 30 meter långa spårvagnar i UA3 10
81 stycken 30 meter långa spårvagnar i UA4 11

Depåbehov

När Tvärbanan byggs ut till Kista/Helenelund och trafik på sikt utökas behövs fler
fordon och fler depåplatser. Det är inte beslutat hur depåbehovet kommer att lösas.
Tillgängliga spårvagnsdepåer 12 när Östlig förbindelse är byggd är:
Det mest belastade snittet i den västra delen av Tvärbanan är från Gröndal mot Stora
Essingen, prognostiserat till 3 700 resenärer i maxtimmen.
9 Praktisk kapacitet är här beräknad som att samtliga sittplatser och 20 procent av
ståplatser är utnyttjade.
10 Avser tillkommande fordonsbehov utöver Jämförelsealternativet. Totalt fordonsbehov
i UA3 för alla spårvägar i Stockholm uppskattas till 169 stycken 30 meter långa
spårvagnar.
11 Avser tillkommande fordonsbehov utöver Jämförelsealternativet. Totalt fordonsbehov
i UA4 för alla spårvägar i Stockholm uppskattas till 226 stycken 30 meter långa
spårvagnar.
8
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•
•
•
•
•

Agadepån, under byggnad, plats för 42 spårvagnar à 30 meter
Brommahallen (Alvik), befintlig, plats för 7 till 20 spårvagnar à 30 meter.
Avtal med Stockholms stad garanterar 7 platser
Ulvsundadepån, befintlig, plats för 60 spårvagnar à 30 meter
Rissnedepån, planerad, plats för 12 till 40 spårvagnar
Kungens kurvadepån, planerad för Spårväg syd, plats för 11 till 40
spårvagnar à 30 meter.

För UA3 kan depåbehovet troligen lösas om Rissnedepån byggs ut inom Tvärbanan
Kistagrenen. Dock innebär det en snedfördelning i depåernas läge, där de flesta av
vagnarna står uppställda i systemets västra utkant. Det kommer att innebära
tomkörning från Rissne, Ulvsunda och Alvik till de mellersta delarna av systemet,
vilket ger ökade driftkostnader. Ur driftsynpunkt skulle det vara lämpligare att
bygga en ny depå i Söderort eller Nacka, snarare än i Rissne.

12

Alkärrshallen förutsätts avvecklas på sikt.
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7 Systemeffekter
En förlängning av Tvärbanan i Östlig förbindelse från Sickla udde till Ropsten kan
ge systemeffekter genom att koppla Tvärbanan till angränsande spårsystem. De
aktuella spårsystemen är Lidingöbanan (Ropsten), Spårväg City (Lindarängsvägen),
Spårväg syd (Älvsjö) och Saltsjöbanan (Sickla station).
Sammankopplingar av olika spårvägar ger synergieffekter genom att befintlig
infrastruktur kan utnyttjas till nya reserelationer. De nya förbindelserna ger ökat
resande vilket innebär att samma infrastruktur utnyttjas effektivare.
Sammankopplingar kan också skapa stordriftsfördelar till exempel genom att vissa
depåfunktioner kan koncentreras till färre depåer.
Eventuella sammankopplingar med andra banor kan medföra behov av olika former
av åtgärder i infrastrukturen.
7.1.1

Sammankoppling med Lidingöbanan

Lidingöbanan är liksom Tvärbanan en spårväg och använder samma
trafiksäkerhetsinstruktion (Tri Spårväg). Tekniskt är Lidingöbanan byggd efter
samma standard som Tvärbanan och det enda väsentliga som skiljer banorna åt är
att Lidingöbanan har enkelspårsträckor och en annan typ av ATC-system. Om
samma spårvagnar ska trafikera både Tvärbanan och Lidingöbanan kan
ATC-systemen behöva anpassas.
7.1.2

Sammankoppling med Spårväg City

Spårväg City är liksom Tvärbanan en spårväg och använder samma
trafiksäkerhetsinstruktion (Tri Spårväg). Tekniskt är Spårväg City byggd efter
liknande standard som Tvärbanan och det enda väsentliga som skiljer dem åt är att
Spårväg City i dagsläget har kortare plattformar. 13 Vid gemensam trafikering kan
hållplatsernas plattformar behöva förlängas. Eftersom trafiken på Spårväg City körs
på sikt och inte har något signalsäkerhetssystem kan Spårväg City liknas vid delar
av Tvärbanan med siktkörning, till exempel Gröndal till Liljeholmen eller
Mårtensdal till Sickla udde.
7.1.3

Sammankoppling med Spårväg syd

Av totalt 65 meter är 45 meter anpassade för spårvagn, och 20 meter för buss.
Tvärbanan och Lidingöbanan har 65 meter långa plattformar.
13
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Då Spårväg syd ännu inte är byggd och planeras få samma standard som Tvärbanan
har inga behov av åtgärder vid en sammankoppling identifierats.
7.1.4

Sammankoppling med Saltsjöbanan

Att koppla ihop och samtrafikera Tvärbanan och Saltsjöbanan på sträckan Sickla
station till Saltsjö-Järla ställer en del krav på den gemensamma sträckan.
Saltsjöbanan har en annan trafiksäkerhetsinstruktion (Tri Järnväg) än Tvärbanan
och där behöver någon form av åtgärder vidtas.
Saltsjöbanan har en bredare lastprofil än Tvärbanan och trafikeras av bredare
vagnar med högre instegshöjd. De olika höjderna och bredderna innebär att
spårvagnar från Tvärbanan inte kan använda samma plattformar som tåg från
Saltsjöbanan. Den station som berörs av plattformsproblemet är Nacka station14,
samt en möjlig ny hållplats vid Finntorp. Sickla station och Saltsjö-Järla föreslås få
separata stationer för Saltsjöbanan och Tvärbanan, bredvid varandra.
Plattformsproblemet kan lösas på flera olika sätt. I övrigt har Saltsjöbanan samma
linjematning som Tvärbanan och spårvagn har testkörts på banan. Saltsjöbanan har
idag inget ATC-system men planen är att införa ATC. En möjlig konflikt kan uppstå
om en annan typ av ATC-system väljs än det system som finns på Tvärbanan.
7.1.5

Huvudsakliga åtgärder som kan krävas vid sammankopplingar

Lidingöbanan: Annan typ av ATC-system
Spårväg City: Förlängning av hållplatser
Spårväg syd: Inga identifierade
Saltsjöbanan: Åtgärder på gemensam sträcka och hållplatser vid Nacka station och
Finntorp. Eventuella skillnader i ATC-system. Synkning av
trafiksäkerhetsinstruktionen.

Nacka kommun utreder möjligheten att lägga ned Nacka station på Saltsjöbanan. I
denna utredning har det antagits att stationen finns kvar.
14
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8 Utblick – ytterligare utbyggnad av spårvägsnätet
För att nå maximal nytta av en spårväg längs Östlig förbindelse har även ett antal
påbyggnadspaket i Stockholmsregionen studerats av trafikförvaltningen. Dessa
påbyggnader sträcker sig till Nacka centrum via Saltsjöbanan, till Älvsjö med möjlig
sammankoppling med Spårväg syd, samt till Odenplan/Solna centrum, vilket
möjliggör vidare trafikering på Tvärbanan till Sundbyberg. Med denna påbyggnad
skapas en sammanhängande ring av kapacitetsstark tvärbana kring Stockholms
innerstad. Detta kan jämföras med hur Östlig förbindelse även sluter ringen av
kapacitetsstarka trafikleder kring innerstaden.
Utbyggnaderna har i trafikförvaltningens Utredning av kollektivtrafik i Östlig
förbindelse utgjort UA4 och UA5. Dessa alternativ har samma infrastruktur, men
olika linjenät.
Avsnitt 8.1, 8.2, och 8.3 beskriver studerade sträckningar.
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Figur 8.1 studerade utbyggnader av spårvägsnätet kopplat till Östlig förbindelse. Sickla station –
Nacka centrum beskrivs i avsnitt 8.1. Globen – Älvsjö beskrivs i avsnitt 8.2. Gärdet – Odenplan –
Solna centrum beskrivs i avsnitt 8.3.
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8.1

Sickla station – Nacka centrum

En utbyggnad av spårväg mot Nacka centrum har studerats. Sträckan utnyttjar
delvis Saltsjöbanans spår och fortsätter därefter i gatumiljö i det utrymme som
finns reserverat för stomlinje M.
Syftet med detta är att nå den omfattande planerade bebyggelsen på Sicklaön, samt
att skapa bytespunkter med Saltsjöbanan vid Sickla station och Saltsjö-Järla samt
med matar- och motorvägsbussar i Nacka centrum. Sträckan fram till Sickla station
är befintlig (invigs 2017), och ingår därför i trafikeringen i samtliga alternativ.
Fortsättningen mot Nacka centrum ingår i UA4 och UA5.
8.1.1

Samtrafikering av Tvärbanan och Saltsjöbanan

Från Sickla station till Saltsjö-Järla föreslås Tvärbanan och Saltsjöbanan trafikera
samma spår, huvudsakligen redan befintliga, vilket ger en kostnadseffektiv lösning.
Tågen kan dock inte trafikera samma plattformar. Därför föreslås att Saltsjöbanan i
fortsättningen inte stannar vid Nacka station, vilket kortar restiderna mot
Fisksätra/Saltsjöbaden. I ändarna av den gemensamma sträckan, Sickla station och
Saltsjö-Järla, ges banorna separata plattformar. Dessa stationer fungerar därmed
som bytespunkter. På den gemensamma sträckan föreslås endast Tvärbanan
stanna, dels vid Nacka station, dels vid en nyanlagd hållplats vid
Finntorp/Ekudden, som därmed får förbättrad kollektivtrafik.
8.1.2

Sickla station – Saltsjö–Järla

Sträckan är en förlängning av Tvärbanans befintliga sträckning via Lugnets allé och
Sickla station, som blir bytespunkt med Saltsjöbanan. Här finns även möjlighet att
byta till tunnelbana (Sickla tunnelbanestation) mot stationerna Hammarby kanal
och Sofia. Öster om Sickla station ansluts Tvärbanan och Saltsjöbanan med växlar
och trafikerar gemensamt österut. Sträckan mellan Sickla station och Nacka station
byggs ut till dubbelspår, vilket förlänger Saltsjöbanans dubbelspåriga sträcka med
omkring 300 meter. Från Nacka station till Saltsjö-Järla finns dubbelspår.
Nacka station täcker in befintlig och ny bebyggelse i Sickla köpvarter, Plania,
Alphyddan och Finntorp. Här finns även möjlighet att byta till tunnelbana (Sickla
tunnelbanestation). En föreslagen ny hållplats Finntorp vid den befintliga gångbron
täcker in bebyggelsen i Finntorp och den västra delen av Ekudden.
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Figur 4.5 Spårväg från Sickla station till Nacka centrum. Sträckan mellan Sickla station och
Saltsjö-Järla är gemensam med Saltsjöbanan.

8.1.3

Saltsjö-Järla – Nacka centrum

Hållplats Saltsjö-Järla täcker in befintlig och ny bebyggelse och blir bytespunkt med
Saltsjöbanan. Här planeras även en tunnelbanestation. Vid Saltsjö-Järla svänger
Tvärbanan av norrut från Saltsjöbanan och banorna får separata hållplatslägen.
Tvärbanans vidare sträckning förläggs i eget utrymme i vägmitt i Värmdövägen och
Vikdalsvägen. Spårvägen tar det utrymme som sedan tidigare har reserverats för
stomlinje M.
Vid Lillängsvägen föreslås en hållplats som täcker in planerad ny bebyggelse i
centrala Nacka. Spårvägens sista hållplats föreslås på Vikdalsvägens bro över
Värmdöleden. Hållplatsen blir bytespunkt med den planerade bussterminalen dit
bussar från stora delar av Nacka kommer att mata till tunnelbanan. Hållplatsen blir
även bytespunkt med genomgående motorvägsbussar från Orminge och Värmdö
mot Slussen. Hållplatsen betjänar även köpcentret Nacka Forum och omfattande
planerad ny bebyggelse norr och söder om Värmdöleden.
8.2

Globen – Älvsjö

Den studerade spårvägen Globen till Älvsjö kan ses som en del av stomlinje M, som
pekas ut i Stomnätsplanen, med sträckningen Orminge – Nacka centrum –
Gullmarsplan – Älvsjö – Fruängen – Skärholmen – Kungens kurva. För sträckan
Älvsjö till Gullmarsplan genomför trafikförvaltningen och Stockholms stad
gemensamt, under hösten 2016, en sträckningsvalsstudie för att reservera mark för
en stomlinje som kan trafikeras antingen av buss eller av spårvagn.
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Sträckan Globen till Älvsjö möjliggör en sammankoppling av Östlig förbindelse och
Tvärbanan med Spårväg syd. Spårväg syd, med sträckningen Älvsjö – Fruängen –
Skärholmen – Kungens kurva – Masmo – Flemingsberg, är inte beslutad men
studeras inom Sverigeförhandlingen.
Från 2025 kommer Hagsätragrenen inte längre att trafikera sträckan från
Gullmarsplan till strax norr om Sockenplan, då denna del av Hagsätragrenen i
stället förläggs underjordiskt och ansluts till Blå linje. Detta möjliggör att omkring
250 meter av tunnelbanans befintliga banvall kan återanvändas för spårvägen. Det
innebär också att Enskede gård som förlorar en tunnelbanestation istället kan få en
hållplats på spårvägen, med förbindelse till knutpunkterna Gullmarsplan och
Älvsjö, arbetsplatserna i Norra Djurgårdsstaden och flera andra viktiga målpunkter.

Figur 4.6 Spårväg mellan Älvsjö och Globen, med anslutningar till Spårväg syd och Tvärbanan.

8.2.1

Globen – Enskede gård

Spårvägen ansluter till Östlig förbindelse via befintlig Tvärbana i Lugnets allé,
Hammarby allé vidare via Gullmarsplan till Globen. Från befintlig hållplats Globen
avviker den studerade spårvägen söderut och tar över befintlig banvall för
tunnelbanan, som läggs ner 2025. Befintliga vägportar under Bolidenvägen och
Bägerstavägen nyttjas. Spårvägen följer tunnelbanans banvall i omkring 250 meter
och svänger därefter av till den nya hållplatsen Enskede gård, som placeras vid
korsningen Bägerstavägen/Odelbergsvägen. Hela sträckan fram till Enskede gård
går på egen banvall. Spårvägens sträckning från Gullmarsplan fram till strax före
hållplats Enskede gård går till stora delar lägre än omgivningen. Denna placering
skulle kunna möjliggöra en överdäckning och därmed ny bebyggelse inom
Söderstaden.
8.2.2

Enskede gård – Livlandsgatan

Från hållplats Enskede gård dras spårvägen i en rak linje längs Bägerstavägen mot
Serbiska kyrkan vid Sockenvägen. Sträckan kan sannolikt till stora delar utformas
som egen banvall med grässpår.
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Hur sträckan från Älvkällevägen till Sockengränd kan utformas beror i hög grad på
framtida bebyggelseplaner för området mellan Sockenvägen och Bägersta byväg,
som till stora delar är obebyggt idag. Om området bebyggs kan en god geometri för
spårvägen och optimerade hållplatslägen samordnas med områdets
kvartersstruktur. Inom trafikförvaltningens utredning har det strävats efter att i
möjligaste mån följa befintlig kvarters- och gatustruktur. Av spårgeometriska skäl
hamnar därför hållplats Älvkällevägen utanför Serbiska kyrkan, snarare än ett läge
söder om Sockenvägen som sannolikt kan täcka in bebyggelsen på ett bättre sätt.
Spårvägen fortsätter på eget utrymme i vägmitt på Sockenvägen fram till
Sockengränd. En hållplats föreslås anläggas mitt för Livlandsgatan. Hållplatsen
täcker in närbelägna arbetsplatser och den sydvästra delen av befintlig bebyggelse i
Enskedefältet.
8.2.3

Livlandsgatan – Mässan

Vid Sockengränd svänger spårvägen av och går längs den befintliga bussvägen fram
till Huddingevägen. Den i dagsläget enkelriktade bussvägen ersätts alltså av en
dubbelspårig spårväg. Om det bedöms vara önskvärt kan denna utformas som en
kollektivtrafikgata som även tillåter busstrafik. På sträckan fram till Älvsjö kan
spårvägen förläggas i vägmitt, alternativt sidoförlagt väster eller öster om
Huddingevägen. Vägområdet är brett med bland annat bred mittremsa och
obebyggd mark kring vägen. Spårvägen kan här utformas för relativt höga
hastigheter men kan ändå få grässpår om det bedöms vara önskvärt. Vid
Tussmötevägen föreslås en hållplats som betjänar Gamla Östberga och de västra
delarna av Stureby. Hållplatsen kan utformas med trappor direkt upp till
Tussmötevägens bro, vilket ger god tillgänglighet till närområdet. Ytterligare en
hållplats föreslås mellan stadsdelarna Örby och Örby slott. Hållplatsen
kompletteras med nya gångförbindelser till omgivande bebyggelse.
8.2.4

Mässan – Älvsjö

Söder om Älvsjömässan planeras en omfattande ny stadsbebyggelse och stora delar
av den befintliga kvarters- och gatustrukturen kommer att göras om. Detta ger goda
förutsättningar att skapa en god geometri och framkomlighet för spårvägen, som
kan förläggas i eget utrymme i vägens mitt i nya eller ombyggda gator.
Spårvägen viker av från Huddingevägen och föreslås få en hållplats utanför
Älvsjömässans entré. En möjlighet är att förlägga hållplatsen på ett torg framför
entrén. Spårvägen föreslås fortsätta i Mässvägen och en nyanlagd gata fram till
Magelungsvägen och där ansluta till den sedan tidigare utredda hållplatsen Älvsjö
för Spårväg syd. Denna ligger sidoförlagd i Magelungsvägen under järnvägens bro.
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Här finns möjlighet att ansluta till den södra änden av pendeltågsstationens
plattformar. Spårvägen fortsätter sidoförlagd fram till korsningen med Johan
Skyttes väg, där den övergår till eget utrymme i vägens mitt. Spårväg syd fortsätter
mot Fruängen, Skärholmen, Kungens kurva, Masmo och Flemingsberg.
8.3

Gärdet – Odenplan – Solna centrum

Den studerade spårvägen Finlandsparken – Odenplan – Solna centrum sluter
tvärbaneringen i norr. I Valhallavägen kan spårvägens sträckning från före 1967
eventuellt återanvändas, vilket sannolikt innebär att behovet av ledningsflyttar är
litet. I Odengatan kan befintliga kollektivtrafikkörfält utnyttjas. Sträckningen
Odenplan – Solna centrum utreddes 2013 15.
8.3.1

Finlandsparken – Tekniska högskolan

Hållplatsen vid Finlandsparken utformas för att tillåta trafik i alla riktningar.
Spårvägen går västerut i Tegeluddsvägen och vidare i Lidingövägen fram till
Valhallavägen. Norra länkens öppnande 2014/2015 har minskat trafiken i
Lidingövägen och spårvägen kan därmed anläggas på eget utrymme i vägens mitt,
sannolikt gemensamt med buss. Hållplatser föreslås vid Storängsvägen och
Fiskartorpsvägen, för att täcka in befintlig bebyggelse på Gärdet och i Norra
Djurgården.
Spårvägen fortsätter i Valhallavägen, med en hållplats vid Tekniska högskolan som
är en viktig målpunkt och en bytespunkt med tunnelbanan. Hållplatsen är
lokaliserad vid befintlig bussterminal.

Figur 4.7 Spårväg mellan Odenplan och Finlandsparken, via Tekniska högskolan.

Trafiknämnden, tjänsteutlåtande 2013-05-16, punkt 21, Information om utredning av
kollektivtrafik för Hagastaden
15
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8.3.2

Tekniska högskolan – Odenplan

Spårvägen fortsätter i Valhallavägen och vidare in i Odengatan som den följer fram
till Torsgatan, sannolikt gemensamt med buss. Spårvägen går i eget utrymme i
vägens mitt. Hållplatser föreslås i anslutning till Birger Jarlsgatan och Sveavägen
samt vid Odenplan. Odenplan blir en viktig knutpunkt med pendeltåg, tunnelbana
och eventuellt Roslagsbanan.
8.3.3

Odenplan – Solna centrum

En utbyggnad av tunnelbana mellan Odenplan och Solna centrum studerades 2013.
För hela sträckan har antagits reserverat utrymme, antingen eget körfält eller egen
bana 16. Därför har inte sträckan utretts på nytt inom nuvarande utredning.
Spårvägen fortsätter i Odengatan och svänger in på Torsgatan norrut. En hållplats
föreslås mellan Sankt Eriksgatan och Karlbergsvägen, vilket möjliggör byte med
Sankt Eriksplans tunnelbanestation. Spårvägen fortsätter i Torsgatan och
Solnavägen genom den nya bebyggelsen i Hagastaden. En hållplats anläggs vid
Hagaplan i anslutning till Nya Karolinska Solna och Karolinska institutet. En
hållplats föreslås även vid Tomtebodavägen, vilken täcker in de nordvästra delarna
av Hagastaden.
Spårvägen går i Solnavägen fram till Centralvägen. Vid Banvaktsvägen föreslås en
hållplats som täcker in föreslagen ny bebyggelse i nuvarande Hagalunds
industriområde. Vid korsningen med Sundbybergsvägen och Västra vägen föreslås
en hållplats som bland annat täcker in bebyggelsen i Rudviken. Spårvägen fortsätter
i Centralvägen, där en hållplats föreslås vid Solnaplan som täcker in de södra
delarna av Solna centrum samt befintlig bussterminal.
Spårvägen går vidare in på Huvudstagatan fram till Frösundaleden. Här föreslås
anslutningar till befintlig Tvärbana i båda riktningarna. För den genomgående
trafiken mot Sundbyberg krävs nya plattformar söder om Frösundaleden.

Trafiknämnden, tjänsteutlåtande 2013-05-16, punkt 21, Information om utredning av
kollektivtrafik för Hagastaden, sid 5
16
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Figur 4.8 Studerad sträckning av spårväg från Odenplan till Solna centrum. Källa: Trafiknämnden,
tjänsteutlåtande 2013-05-16, punkt 21, Information om utredning av kollektivtrafik för Hagastaden,
sid 6.

8.4

Fordon och linjenät

Fordonslängd på linjerna anpassas efter prognosticerat resande. Flertalet linjer
föreslås trafikeras av 30 meter långa spårvagnar. Där resandet är större föreslås
sammankopplade spårvagnar, vilket ger 60 meter långa spårvagnståg. Samtliga
hållplatser i hela nätet föreslås göras 65 meter långa, för att tillåta flexibel
trafikering. Infrastrukturen är flexibel och vilka linjer som faktiskt kommer att
trafikeras om Östlig förbindelse byggs avgörs i ett senare skede.
8.5

Turtäthet

Samtliga spårvägslinjer har antagits ha 6 minuters turtäthet i högtrafik. Vilken
trafikering linjerna faktiskt får när och om spårvägarna är utbyggda avgörs i ett
senare skede. Alla delsträckor har alltså minst 6 minuterstrafik. Ingen linje har
tätare trafik än 2 minuter, vilket är det gränsvärde som Stomnätsplanen anger.
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8.6

Kapacitet

Vissa linjer trafikeras med 30 meter långa spårvagnar medan andra linjer antas
trafikeras med kopplade spårvagnar, alltså 60 meter långa spårvagnståg. Vissa
delsträckor trafikeras av flera linjer. Fordonslängden och den samlade turtätheten
är anpassad efter prognostiserat resande.
I UA4 antas tre linjer med långa tåg genom Saltsjötunneln, vilket ger en samlad
passagerarkapacitet på 6 700 resenärer. Detta motsvarar prognostiserat resande på
6 500 resenärer.
8.7

Fordonsbehov

Det totala tillkommande fordonsbehovet för spårväg i Östlig förbindelse uppskattas
till:
• 24 stycken 30 meter långa spårvagnar i UA3 17
• 81 stycken 30 meter långa spårvagnar i UA4 18
8.8

Depåbehov

Tillgängliga spårvagnsdepåer när Östlig förbindelse är byggd framgår av avsnitt 6.6.
För UA4 och UA5 är depåbehovet större än för UA3. Minst en ny stor depå behövs,
och Kungens kurvadepån bör byggas ut så mycket som är möjligt. Markpriserna är
relativt sett lägre i det mer perifera läget. Möjligheten att bygga en stor depå i
Kungens kurva är också ett argument för att bygga länken Älvsjö – Globen, förutom
det relativt stora prognostiserade resandet på länken, dock innebär lägen i Kungens
kurva samma problem med tomkörning som Rissnedepån. Även i UA4 är en depå i
Söderort eller Nacka lämplig ur driftsynpunkt, däremot har inget läge för en sådan
depå identifierats.

Avser tillkommande fordonsbehov utöver Jämförelsealternativet. Totalt fordonsbehov
i UA3 för alla spårvägar i Stockholm uppskattas till 169 stycken 30 meter långa
spårvagnar.
18 Avser tillkommande fordonsbehov utöver Jämförelsealternativet. Totalt fordonsbehov
i UA4 för alla spårvägar i Stockholm uppskattas till 226 stycken 30 meter långa
spårvagnar.
17
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9 Bilaga: Studerade tunnelsektioner för väg och spårväg
Generellt gäller att en spårväg i Stockholm ska dimensioneras för
80 kilometer per timme och kan ha en maximal lutning på 5 procent,
(6 procent kan accepteras i undantagsfall), och att stationer måste vara i
det närmaste horisontella eller med maximal lutning på 0,25 procent. I
undantagsfall accepteras lutningar vid plattform på upp till 1 procent.
Att köra med buss och spårvagn på samma utrymme är inte aktuellt,
eftersom det av trafiksäkerhetsskäl inte är möjligt att kombinera bussarnas
siktkörning med spårvagnarnas signalsäkerhetssystem. Hastigheten skulle
behöva begränsas till 50 kilometer per timme, vilket förlänger restiderna
och därmed minskar nyttan.
Flera möjligheter att kombinera trafikleden med en spårväg har
översiktligt undersökts.
9.1

Alt 1 - Spårväg till vänster i gemensam tunnel med trafiktunneln

Figur 2.1 Tunnelsektion med 3 körfält (grönt) ytterst och ett spårvägsspår (blått) mot
mitten i gemensamt tunnelrör (Alternativ 1)

En möjlighet är att lägga spårvägen i samma tunnel som trafiken. Detta
innebär i så fall att ett spårvägsspår till vänster med de tre körfälten till
höger om spårvägen kombineras. Detta ger följande för- och nackdelar:
9.1.1 Fördelar
• Ingen påverkan på avfarter eller påfarter i trafikleden.
•

Ingen extra spårtunnel behövs.

•

Inga extra nödutgångstunnlar behövs.

•

Ger möjlighet att kombinera med stationer i mitten, men
brandcellsdelning mellan motsatta riktningen måste bibehållas.
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9.1.2 Nackdelar
• Spännvidden i tunnlarna blir onödigt stor, vilket driver upp
tilläggskostnaden för spårvägen. Total spännvidd vid ett spår plus tre
körfält blir cirka 21 meter jämfört med cirka 16,5 meter utan spårväg.
•

Risker med elförsörjning för spårväg kombinerat med sprinkler.

•

Stationslägen måste följa trafikleden.

•

Inga stationer i de långa lutningarna, då stationerna måste vara i det
närmaste horisontella (< 0,25 procent lutning).

•

Separat spårtunnel behövs under alla omständigheter i passagen av
Saltsjön. Detta beror på att en bergtunnel inte klarar en så stor spännvidd
som tre körfält och ett spår kräver.

•

Vid nödsituationer måste utrymmande från trafikleden passera över
spårområdet för att nå säker plats.

•

Växelförbindelser är inte möjligt, då detta skulle omöjliggöra
trafiktunnlarnas säkerhetssystem med separerade system för de båda
trafiktunnlarna.

9.2

Alt 2 - Spårväg till höger i gemensam tunnel med trafiktunneln

Figur 2.2 Tunnelsektion med ett spårvägsspår (blått) ytterst och 3 körfält (grönt) mot
mitten i gemensamt tunnelrör (Alternativ 2)

En annan möjlighet är att lägga spårvägen i samma tunnel som trafiken
med ett spårvägsspår till höger med de tre körfälten till vänster om
spårvägen. Detta ger följande för- och nackdelar:
9.2.1 Fördelar
• Ingen extra spårtunnel behövs.
•

Inga extra nödutgångstunnlar behövs.
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9.2.2 Nackdelar
• Spännvidden i tunnlarna blir onödigt stor vilket driver upp
tilläggskostnaden för Spårvägen. Total spännvidd vid ett spår plus tre
körfält blir cirka 21 meter jämfört med cirka 16,5 meter utan spårväg.
•

Påverkan på avfarter eller påfarter i trafikleden.

•

Risker med elförsörjning för spårväg kombinerat med sprinkler.

•

Stationslägen måste följa trafikleden.

•

Inga stationer i de långa lutningarna, då stationerna måste vara i det
närmaste horisontella (< 0,25 procent lutning).

•

Separat spårtunnel behövs under alla omständigheter i passagen av
Saltsjön. Detta beror på att en bergtunnel inte klarar en så stor spännvidd
som tre körfält och ett spår kräver.

•

Stationer för sydgående respektive nordgående hamnar långt från
varandra och blir komplicerade.

•

Växelförbindelser är inte möjligt, då detta skulle omöjliggöra
trafiktunnlarnas säkerhetssystem med separerade system för de båda
trafiktunnlarna.

9.3

Alt 3 - Spårväg i separat tunnel i mitten mellan de båda
trafiktunnlarna

Figur 2.3 Tunnelsektion med separat dubbelspårsstunnel för spårväg i mitten (blått)
mellan trafiktunnlarna med 3 körfält vardera (grönt) på vardera sidan (Alternativ 3)

En möjlighet är att lägga spårvägen i en separat spårtunnel för båda
spåren i mitten mellan de båda trafiktunnlarna.
Detta ger följande för- och nackdelar:
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9.3.1 Fördelar
• Inga extra nödutgångstunnlar behövs.
•

Möjlighet att anlägga stationer finns men begränsas starkt av de långa
lutningarna på norra respektive södra sidan av Saltsjön.

•

Ingen påverkan på trafiktunnlarnas spännvidd.

•

Ingen påverkan på avfarter eller påfarter i trafikleden.

•

Växelförbindelser är möjliga.

9.3.2 Nackdelar
• Komplicerar nödutgångar mellan de båda trafiktunnlarna. Utrymmande
måste passera över spårområdet.
•

Stationslägen måste följa trafikleden.

•

Inga stationer i de långa lutningarna, då stationerna måste vara i det
närmaste horisontella (< 0,25 procent lutning).

9.4

Alt 4 - Spårväg i separat tunnel vid sidan av de båda trafiktunnlarna

Figur 2.4 Tunnelsektion med separat dubbelspårsstunnel för spårväg (blått) vid sidan
av trafiktunnlarna med 3 körfält vardera (grönt) (Alternativ 4)

En annan möjlighet är att lägga spårvägen i en separat spårtunnel för båda
spåren vid sidan av de båda trafiktunnlarna.
Detta ger följande för- och nackdelar:
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9.4.1 Fördelar
• Möjlighet att anlägga stationer på ett flexibelt sätt där de bäst behövs.
•

Spårtunnelns lutning behöver inte följa huvudtunnlarna, vilket möjliggör
stationer med lutning max 1 procent i de långa lutningarna norr och söder
om Saltsjön.

•

Ingen påverkan på trafiktunnlarnas spännvidd.

•

Liten påverkan på avfarter eller påfarter i trafikleden.

•

Ingen påverkan på trafiktunnlarnas säkerhetssystem vid brand och
utrymning.

•

Växelförbindelser är möjliga.

9.4.2 Nackdelar
• Extra nödutgångstunnlar med omkring 300 meters avstånd behövs mellan
spårtunnel och närmaste trafiktunnel.
•

Separat spårtunnel för dubbelspår behövs.

9.5

Slutsats

Av beskrivning ovan framgår att den mest fördelaktiga lösningen är att
anlägga en separat spårtunnel som ligger vid ena sidan av trafiktunnlarna
enligt Alternativ 4.
Endast Alternativ 4 (separat spårtunnel vid sidan om trafiktunnlarna)
möjliggör att anlägga stationer längs tunnelsträckan, exempelvis vid
Kvarnholmen.
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