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Förord
Frågan om att bygga ut vissa stationer norr, söder och väster om Stockholm central för att
bl.a. få ytterligare bytesmöjligheter mellan regionaltåg och annan kollektivtrafik är inte ny.
Flemingsbergs station öppnades 1987. Behovet av ytterligare sådana stationer har bland
annat lyfts i regionplaneringen, men även Banverket arbetade med frågan under 1990-talet.
Under de åren har förutsättningarna för att förverkliga sådana regionaltågsuppehåll
successivt förändrats. Den allt friare operativa driften av järnvägstrafiken gör att det är svårt
att förutsäga om tågen verkligen kommer att utnyttja ett eventuellt nytt stationsläge. En
annan faktor är att bristen av spårkapacitet i Stockholmsregionen begränsar möjligheten att
lägga in tåguppehåll i tidtabellerna. Kompletterande spårutbyggnad blir därför allt mer
nödvändigt. En tredje faktor som kommer att tillkomma är Citybanan, som innebär att det
blir olika stationer för pendeltåg och regionaltåg i centrala Stockholm, vilket påverkar
behovet av bytesmöjligheter.
Denna rapport utgår från de nya förutsättningar som kommer att finnas efter att Citybanan
skapas och analyserar de behov och möjligheter som skapas för olika stationslägen, särskilt
norr och söder om Stockholm central. Rapporten har tagits fram på beställning av
Trafikverket Region Stockholm och utgör ett planeringsunderlag för fortsatta diskussioner
med bl.a. tågoperatörer, kommuner och andra regionala aktörer. Frågan om järnvägens
långsiktiga utveckling i Stockholmsregionen kan dock behöva belysas från flera håll innan
slutsatser i enskilda frågor kan dras.
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Sammanfattning
När Citybanan öppnar för trafik år 2017 kommer fjärr- och regionaltågstrafiken att vara helt
separerade från pendeltågstrafiken genom centrala Stockholm. Det innebär en ökad
kapacitet på järnvägen men också försämrade bytesmöjligheter mellan pendeltåg och
regionaltåg, eftersom Stockholm City och Stockholms central kommer en bit från varandra.
Med anledning av det och kombinerat med en vilja att stärka den regionala flerkärnigheten i
Stockholms län har förutsättningarna för en ny regionaltågsstation norr respektive söder om
Stockholm C studerats.
Utredningen avgränsas till sträckan Flemingsberg – Häggvik. Mälarbanan har inte studerats
i denna idéstudie, eftersom den är föremål för en utbyggnad till 4-spår samtidigt som det
finns ett uppehåll för regionaltåg i Sundbyberg. Nynäsbanan har ingen regionaltågstrafik.
Flemingsberg är redan idag en etablerad regionaltågstation och fyller därmed en funktion
både som målpunkt och som bytesnod. Området runt stationen har utvecklats allt sedan
stationen öppnade och där finns fortsatt expansiva planer. Flemingsbergs roll som regional
målpunkt och nod i trafiksystemet kommer därför med all sannolikhet att stärkas.
Utredningen har därför fokuserat på övriga stationer inom avgränsningen.
Mellan Flemingsberg och Stockholm C sker idag inga stopp med regionaltåg. Stockholm C är
den största målpunkten och bytesnoden för regionaltågsresenärerna i Mälardalen. Byten
mellan regionaltåg och pendeltåg kan idag göras genom ett enkelt plattformsbyte. Norr om
Stockholm C sker idag inga stopp med regionaltåg inom utredningens avgränsning.
Inledningsvis i utredningen har en kartläggning av de olika pendeltågstationernas
omvärldsförutsättningar gjorts. Bland annat har exploateringsplaner, resande idag och
övrigt kollektivt utbud studerats. Utifrån dessa uppgifter har vi gjort ett första urval av
stationer som bedöms som mindre intressanta för en fortsatt utredning. Dessa är Häggvik
och Ulriksdal norr om Stockholm C samt Stuvsta och Huddinge söder om Stockholm C.
Övriga stationer, Sollentuna, Helenelund och Solna norr om Stockholm C samt Stockholms
södra, Årstaberg och Älvsjö söder om Stockholm C har utretts vidare. För dessa har bl.a.
behov av åtgärder och genomförbarhet studerats.
I utredningsscenariot (år 2020) är Citybanan klar. På utredningssträckan är då fjärr- och
regionaltågstrafiken helt separerad från pendeltågstrafiken. Samtliga pendeltåg har samma
hastighet och uppehållsmönster. Det gör att en förhållandevis tät trafik medges. Fjärr- och
regionaltågstrafiken håller däremot olika hastigheter vilket blir en begränsning för hur
många tåg som får plats på banan. Om dessutom nya regionaltågsuppehåll introduceras
kommer kapacitetstaket att nås. För att undvika detta måste även fjärr- och
regionaltågstrafiken separeras vilket medför krav på utbyggnader av fler spår. Utbyggnaden
måste ske på en tillräckligt lång sträcka för att fjärrtåg ska kunna passera ett stoppande
regionaltåg utan att anpassa hastigheten.
De kostnads- och nyttoanalyser som gjorts visar att kostnaden för utbyggnad av en ny station
samt nödvändiga utbyggnader av spår vida överskrider de nyttor som kan antas uppstå
genom smidigare byten och ökad tillgänglighet till nya målpunkter. Samma slutsats gäller för
samtliga kvarvarande stationer (Sollentuna, Helenelund, Solna, Stockholms södra, Årstaberg
och Älvsjö). Det innebär att någon ny regionaltågsstation på sträckan Flemingsberg –
Häggvik inte bedöms samhällsekonomiskt lönsam i ett scenario för år 2020.
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I ett mer avlägset scenario, där resande och trafiktillväxten tvingar fram en utbyggnad med
flera spår kan dock nya regionaltågsstationer bli samhällsekonomiskt motiverade.
Utredningen indikerar då att de stora nyttorna kommer att uppstå genom ökat tillgänglighet
till nya målpunkter och att bytesmöjligheten mellan regionaltåg och pendeltåg får en
sekundär betydelse. De stationer som har de bästa sammanvägda förutsättningarna är då
Helenelund, Solna och Älvsjö. Sollentuna och Årstaberg är mer kostsamma alternativ
samtidigt som nyttorna inte uppväger de ökade kostnaderna, därför bedöms de inte som lika
bra. I den sammanvägda utvärderingen framstår ändå Solna och Älvsjö som de bästa
alternativen. Ett starkt skäl till att peka ut Solna framför Helenelund som station på norra
sidan är att alternativet ger den spårkapacitet som krävs för att möjliggöra regionaltågsstopp
till en klart lägre kostnad.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund Stockholm Nord och Syd
Ambitionen att utveckla nya starka kärnor i Stockholmsregionen har länge funnits med i det
regionala planeringsarbetet (RUFS). En viktig tanke med den så kallade ”flerkärnigheten” är
att avlasta Stockholms innerstad på centrala funktioner. De nya kärnorna ska ha stadslika
kvalitéer där verksamheter och aktiviteter koncentreras. Kärnorna ska också vara attraktiva
start- och målpunkter för arbetspendlare. Det innebär att centrala Stockholm kan avlastas
från trafik- och resenärsflöden.
När Citybanan är i drift kan tågtrafiken till Stockholm öka, både pendel-, regional-, fjärr- och
godstågstrafiken. Citybanan kommer även att ge ökad tillgänglighet i Stockholms innerstad i
och med den nya pendeltågsstationen vid Odenplan. Den planerade trafikökningen kommer,
tillsammans med fler resenärer, att ställa stora krav på Stockholm Central som en
kapacitetsstark och effektiv bytespunkt.
Ett alternativ/komplement till Stockholm Central kan vara att bygga stationer norr och söder
om innerstaden där resenärerna kan byta till pendeltåg. Om sådana stationer byggs bör
dessa också vara attraktiva målpunkter i sig, det vill säga öka tillgängligheten i närheten av
stationen. Det skulle också svara mot RUFS:s intentioner om flera kärnor.

1.2 Syfte och förväntat resultat
Syftet med planeringsunderlaget är att kartlägga, analysera och effektbeskriva möjliga
bytespunkter för regionaltåg söder och norr om Stockholm. Ett annat syfte är att identifiera
stationer som är attraktiva målpunkter i sig själva.
Förväntat resultat från utredningen är att:



Begränsa antalet stationer för fortsatt/senare utredningsarbete genom att tydligt visa
vilka stationer som inte uppfyller utredningens projektmål.
Tydligt visa hur de övriga stationerna lever upp till de projektmål som satts.

Varje station beskrivs utifrån geografiska förutsättningar, resandeunderlag, behov av
åtgärder samt effekterna av de åtgärder som föreslås. De effekter som beskrivs är
tillgänglighet, resenärsnyttor, markintrång och kostnader.

1.3 Läsanvisning
Rapporten är indelad i nio avsnitt. I avsnitt två och tre beskrivs utredningens
omvärldsförutsättningar, trafikeringsantaganden och styrande målsättningar. Läsare som
sedan tidigare är bekanta med utredningssträckan kan bläddra vidare fram till avsnitt fyra.
Där redogörs för de funktioner som ska uppfyllas med de nya stationerna och i avsnitt fem
beskrivs argument för ett första urval av stationer. I avsnitt sex beskrivs utformning av
åtgärder och i avsnitt sju beskrivs effekter som uppstår vid genomförande av åtgärder.
Avslutningsvis i avsnitt åtta redovisas slutsatser från utredningen och behov av fortsatt
utredning. I avsnitt nio listas referenser som använts i utredningen.
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1.4 Avgränsning
Planeringsunderlaget analyserar stationer där byten mellan regionaltåg och pendeltåg sker
idag och skulle kunna ske i framtiden. Dagens kollektivtrafiknät antas som en förutsättning
samt de planerade linjerna i SL:s Trafikplan 2020. Bytesmöjligheterna till andra tänkbara
buss- eller tunnelbaneupplägg analyseras primärt inte. Utredningen fokuserar i första hand
på arbetsresor i Mälardalen under högtrafiktid.
Planeringsunderlaget är geografiskt avgränsad till sträckan Flemingsberg–Häggvik. I
Sundbyberg finns idag bytesmöjlighet mellan regionaltåg och pendeltåg och därför ingår inte
Mälarbanan i utredningen.

Figur 1: Utredningen är avgränsad till att studera stationerna på sträckan Flemingsberg-Häggvik.
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1.5 Metodik
Utredningen har genomförts enligt metodiken för systemanalys, se Figur 2. Huvudscenario
för planeringsunderlaget är år 2020. Dessutom görs en utblick mot 2050, främst för att
säkerställa att de alternativ och lösningar som föreslås är långsiktigt hållbara i förhållande
till samhällets och transportsystemets utveckling.

Figur 2: Metod för systemanalysen.

Under Förutsättningar beskrivs den regionala utvecklingen i Mälardalen,
stationsförutsättningar, infrastruktur- och kapacitetssituationen längs den studerade
sträckan samt förväntad trafikutveckling.
I arbetet med Mål inventeras transportpolitiska mål, regionala och kommunala mål samt
andra strategier som påverkar projektet. Utifrån dessa mål formuleras ett ändamål för
projektet samt konkreta projektmål. Projektmålen har satts för att de åtgärder som föreslås
ska kunna mätas och bedömas.
I arbetet med Funktioner identifieras olika typer av funktionskrav kopplat till
resenärsperspektivet och till tågtrafiken.
Efter funktionssteget har ett första urval gjorts för de olika stationsalternativen. Som
urvalskriterier har bland annat befolkning och arbetsplatser i närområdet använts samt
möjligheten att byta till annan kollektivtrafik (bussar, spårväg och tunnelbana). De två
sämsta stationsalternativen för Stockholm Nord respektive Stockholm Syd har prioriterats
ned och effektbeskrivs inte fullt ut.
I arbetet med utredningsalternativ tas också några utformningar för typstationer fram som
kan prövas på respektive station. Typstationerna är utformade för att klara den antagna
trafiken i olika grad.
Arbetet avslutas med att beskriva vilka Effekter som de olika alternativen leder till. I detta
block bedöms även måluppfyllelse. De effekter som beskrivs är tillgänglighet, resenärsnyttor,
markintrång och kostnader.
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Följande källor har använts i utredningsarbetet:




Befolknings- och sysselsättningsstatistik 2010 (SCB).
På- och avstigande 2010 (SL).
Byten vid bytespunkterna (till och från pendeltågen) är modellberäknade i SAMPERS
för år 2020. Senare i rapporten benämnt ”Bytesindex”. Stockholm Central utgör
referens med flest byten (index 1,0).

Tillgänglighetsanalyser för år 2020 har genomförts som ytterligare stöd i utredningen.
Restider med pendeltåg i Citybanan ligger då med som förutsättning. När det gäller övrig
kollektivtrafik har SL:s nu gällande tidtabeller legat till grund för beräkning av restider.
För att kunna dimensionera antal spår samt deras funktion vid bytespunkterna har
statistiska analyser genomförts. Analyserna utgår från den trafik som arbetats fram inom
ramen för projektet och definierats för år 2020 i samråd med SL, Mälab och SJ.
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2 Förutsättningar
2.1 Regional utveckling i Stockholm/Mälardalen
I Sverige pågår en strukturomvandling som innebär att människor flyttar till
storstadsregionerna, samtidigt som lands- och glesbygdsområden avfolkas.
Mälardalen omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län.
Totalt bor drygt 3,2 miljoner (2010) människor i regionen varav cirka 65 procent bor i
Stockholms län. Mälardalen växter kraftigt och har ökat med elva procent den senaste
tioårsperioden. De områden som växer mest är Stockholms och Uppsala län samt kommuner
inom pendlingsavstånd till Stockholm. Den stora inflyttningen till Mälardalen, framförallt
Stockholm län, ställer höga krav på att bostäder, infrastruktur och olika servicefunktioner
utvecklas i samma takt.
Flera prognoser pekar på fortsatt befolkningstillväxt i regionen. I scenario HÖG i Stockholms
utvecklingsplan, RUFS 2010, beräknas befolkningen i Stockholms län öka från 2,0 miljoner
invånare år 2010 till 2,5 miljoner år 2030. TMR:s prognoser1 från 2012 pekar på att
ökningen fortsätter bortom år 2030. År 2050 kan befolkningen i länet uppgå till 3,2
miljoner. Ökningstakten är betydligt lägre i övriga Mälardalslän.
Idag finns 69 procent av regionens arbetstillfällen i Stockholms län2. TMR:s motsvarande
sysselsättningsprognoser visar att Stockholm också i framtiden kommer att vara den starka
motorn för tillväxt i regionen. Sysselsättningstillväxten i Stockholm kommer att följa
befolkningsutvecklingen, det vill säga öka med närmare 50 procent fram till år 2050. I resten
av Mälardalen beräknas antalet sysselsatta ligga kvar på samma nivå som år 1990. Det
innebär att den strukturomvandling som har ägt rum i Mälardalen under de senaste
årtiondena kommer fortsätta och förstärkas. Arbetsmarknaden kommer att koncentreras till
Stockholm alltmer, samtidigt som befolkningen sprids ut något mer.
Regionen behöver förtätas för att tillväxten och en hållbar stadsutveckling ska kunna klaras i
Stockholms län. Enligt strategin i RUFS 2010 bör utvecklingen ske genom att den bebyggelse
som redan finns i Stockholms innerstad förtätas. Men också genom att fler regionala kärnor
utvecklas i en flerkärnig regional struktur som komplement till den centrala regionkärnan.
För att avlasta Stockholms innerstad har TMR pekat ut åtta regionala kärnor som ska
utvecklas med stadslika kvalitéer där verksamheter och aktiviteter ska koncentreras.
Flemingsberg är en av dessa regionala kärnor, Kista–Sollentuna–Häggvik är en annan.
Arbetspendlingens utveckling de senaste tio åren bekräftar bilden av den
strukturomvandling som pågår i Mälardalen. De senaste tio åren har pendlingen från övriga
Mälardalen i riktning mot Stockholm ökat med nästan 20 procent. I motsatt riktning är
ökningen ännu större, nästan 40 procent, men från betydligt lägre nivåer.
Pendlingsutvecklingen hänger i hög grad samman med den utbyggnad av infrastruktur som
skett under perioden. Förbättrade transporter har gjort det möjligt för människor som bor
allt längre bort att få rimliga restider mellan bostad och arbete.

1

SLL Tillväxt miljö och regionplanering, ”Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige –
reviderade framskrivningar till år 2050” (2012)
2
Förvärvsarbetande dagbefolkning per län enligt SCB, 2010
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Den strukturomvandling som pågår i Mälardalen kommer att fortsätta och förstärkas. Därför
är det viktigt att förbereda sig för en fortsatt ökande arbetspendling och ökat resbehov i
regionen.
Frågan om Stockholm Nord och Stockholm Syd, med uppehåll för regionaltåg, är därför
högst relevant. Redan idag skulle nya regionaltågsuppehåll ha betydelse för mångas
resmöjligheter, men kommer att bli allt viktigare när regionen förstoras. Nya
regionaltågsuppehåll vid Stockholm Nord och Stockholm Syd kommer att förbättra
resmöjligheterna både för:



regionaltågsresenärer som byter till pendeltåg eller andra kollektiva färdmedel.
arbetspendlare som har målpunkt eller startpunkt i eller kring de stationer som
studerats.

2.2 Stationsförutsättningar
Detta kapitel innehåller beskrivningar av de alternativ som har studerats. En inventering har
genomförts för respektive station då det gäller befintliga och planerade bostads- och
verksamhetsområden. Som utgångspunkt har kommunala planer använts. I utredningen har
även fältbesök vid samtliga stationer ingått, primärt för att dokumentera och studera
strukturen i stationernas närområde.
De studerade stationerna för Stockholm Nord och Stockholm Syd framgår av tabellen nedan.
STOCKHOLM
NORD

Häggvik

Sollentuna

Helenelund

Ulriksdal

Solna
station

STOCKHOLM
SYD

Stockholms
södra

Årstaberg

Älvsjö

Stuvsta

Huddinge

Flemingsberg

Tabell 1: Studerade stationer.

I avsnitten nedan presenteras de alternativa stationerna mer ingående var för sig.
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2.2.1 Häggvik
Häggvik, som ligger i västra delen av Sollentuna kommun, gränsar till Norrviken i norr,
Järvafältet i väst, Tureberg i söder, Edsberg i öst och Vaxmora i nordost. Häggvik station
ligger 15 kilometer från Stockholm Central. Den öppnades som lokaltågshållplats på
dåvarande Norra stambanan (numera Ostkustbanan) år 1932. Häggvik trafikeras idag av sex
pendeltåg i timmen. Till Häggvik station ansluter två av SL:s busslinjer.
Häggvik station är en av utredningens minsta stationer, både när det gäller det faktiska
resandet och resandepotential. Stationen har något fler påstigande än avstigande under
morgonens maxtimmar (kl 6-9), 700 mot 500. Det finns dubbelt så många arbetsplatser
kring stationen som boende, 6 300 mot 3 000. Bytesmöjligheterna till andra transportslag är
begränsade. Två lokalbussar trafikerar stationen i dagsläget. Det avspeglas också i det
beräknade antalet byten, som är ytterst litet.
Häggvik station har länge diskuteras som ett tänkbart Stockholm Nord. Häggvik skulle
kunna utvecklas till en regional knutpunkt, motsvarande den funktion som Flemingsberg har
söder om Stockholm, med bra bytesmöjligheter mellan regional- och pendeltåg, spårväg och
bussar. I planeringen har en förlängning av Tvärbanans kistagren till Häggvik ingått.
Häggvik presenteras också som viktig regional bytespunkt i den regionala utvecklingsplanen,
RUFS 2010. Där har man gått ett steg längre och pekat ut Häggvik tillsammans med
Sollentuna och Kista som en av regionens åtta yttre stadskärnor. Det innebär att området ska
utvecklas med stadslika kvalitéer med en koncentration av verksamheter och aktiviteter.
Vissa förberedande fysiska arbeten har också gjorts för att förverkliga ett Stockholm Nord i
Häggvik. I samband med utbyggnaden till fyrspår på Ostkustbanan under 90-talet gjordes
vissa arbeten med stationsbyggnaden. Dessutom gjordes arbeten med spåren för att
möjliggöra ett regionaltågsuppehåll. Breddningen av bron strax söder om stationen
genomfördes senare, när Häggviksleden byggdes ut under 2000-talet.
I en rapport3 som KTH gjorde år 2005 visades att Häggvik skulle kunna fungera som en
knutpunkt med infartsparkering för regionaltåg. Däremot inte för fjärrtåg, eftersom det finns
risk för att det bara kommer att finnas ett begränsat utbud av tåg som stannar där. Enligt
rapporten ligger Häggvik för långt norrut för att det ska löna sig att dra ut tågen som ska
söderut från Stockholm Central dit.
Den regionala synen på Häggviks framtida roll har varken varit enig eller stark. Under
senare år har andra viljeinriktningar uttryckts. SL fattade ett beslut om att Tvärbanans
kistagren ska gå till Helenelund under sensommaren 2011. I och med detta beslut faller
delvis också tanken på Häggvik som en nordlig knutpunkt i trafiksystemet.
Stationens närområde
Kring Häggvik station finns idag bostadshus, pendlarparkering och cykelparkering. Det finns
en kiosk vid stationen, men i övrigt inget centrum. Bron över Häggviksleden är förberedd för
att stationen ska kunna breddas.

3

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Framtida marknad, tågtrafik och kapacitet inom Stockholm Central, 2005
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Området kring Häggvik station är avsett för bostäder i den översiktsplan som nu gäller.
Området längs spårets östra sida är avsett för verksamheter.

Figur 3: Häggviks station i Sollentuna kommun.
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Planerad bebyggelse
Sollentuna kommun arbetar för närvarande med ett flertal planändringar. Planarbetet går ut
på att anpassa planer som är föråldrade och bristfälliga till dagens förutsättningar och
riktlinjer. Det finns planer på att bygga kontor och andra liknande verksamheter där
kraftledningsgatan tidigare gick (1). Planen är överklagad och ligger hos länsstyrelsen för
beslut.

Figur 4: Planerad bebyggelse kring stationen Häggvik.

Det finns planer på att ändra detaljplanen för att kunna bygga nya bostäder i flerbostadshus,
eventuellt även hotell och restaurang (2).
Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan väster om Häggvik station (3). Där
finns förslag på nya lägenheter och eventuellt ett omsorgsboende.
En ny detaljplan har antagits 2012 för området nordost om Häggvik station (4). Syftet är att
förtäta och utveckla kvarteret till en mer attraktiv miljö där bostäder och verksamheter
blandas. Avsikten är att skapa möjlighet att uppföra mellan 200 till 300 nya bostäder och
arbetsplatser för handel och kontor.
I södra Häggvik (5) finns det planer på att förtäta med bostäder, handel och arbetsplatser.
Detaljplanen för detta område ändrades 2006. En ny detaljplan antogs även 2006 för
området (6) söder om stationen. Den innebär att det som tidigare var industriområde har
ändrats så att det går att bygga bostäder kombinerat med arbetsplatser och handel där.
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2.2.2 Sollentuna
Sollentuna station ligger i Sollentuna kommun, strax väster om Sollentuna centrum, 13
kilometer från Stockholm Central. Stationen öppnades på Norra stambanan år 1866 och
hette Tureberg fram till 1969. 1976 byggdes en bussterminal i anslutning till stationen.
Bussterminalen moderniserades 1998. Elva olika lokalbussar och en regionalbuss trafikerar
stationen idag samt sex pendeltåg i timmen.
Sollentuna är varken en utpräglad start- eller målpunkt för resandet på morgonen. Ungefär
lika många resenärer kliver av och på pendeltågen under morgonens maxtimmar, 1 800
påstigande mot 1 900 avstigande. Bytesindexet i förhållande till Stockholm Central ligger på
0,16.
Sollentuna är, tillsammans med Häggvik och Kista, utpekad i den regionala
utvecklingsplanen, RUFS 2010, som en av regionens åtta yttre stadskärnor. Det innebär att
området ska utvecklas med stadslika kvalitéer med en koncentration av verksamheter och
aktiviteter.
Sollentuna har förekommit i diskussionerna kring ett framtida Stockholm Nord. SL gjorde
en utredning år 2009 där de fysiska möjligheterna för ett regionaltågstopp vid någon av
stationerna i Helenelund, Sollentuna eller Häggvik utreddes. I den kom man fram till att det
inte fanns utrymme för en regionaltågsstation i Sollentuna centrum. 4 Trafiknämnden i
Landstinget fattade beslut om att tvärbanan skulle ansluta i Helenelund år 2011.5
Stationens närområde
Området kring Sollentuna station är en levande stationsmiljö med flera verksamheter. I
närheten av stationen finns både affärer och restauranger. Sollentuna centrum ligger i
närheten av stationens uppgång, på den östra sidan av järnvägen. På den västra sidan av
järnvägen ligger kriminalvården, tingsrätten och flerbostadshus. I den gällande
översiktsplanen är området kring stationen avsett för verksamheter. I den nya planen – som
ännu inte är antagen – är marken avsedd för tät bebyggelse med blandade funktioner;
bostäder, verksamheter, service, torg och parker.
Tidigare fanns Sollentunamässan söder om stationen. Denna verksamhet har upphört och
delar av området används bland annat till bilförsäljning. För närvarande finns inga konkreta
förslag på vad området ska användas till.

4

SL, 2009 Fysiska möjligheter till ett regionaltågstopp vid något av stationslägena i Helenelund, Sollentuna
eller Häggvik
5
SL, (http://sl.se/sv/Om-SL/SL-planerar-och-bygger/Tvarbanan/Kistagrenen/) (2012-10-19)
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Figur 5: Sollentuna station.

Planerad bebyggelse
En ny detaljplan är antagen för området nordväst om stationen (1). Det finns planer på att
den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med nya bostäder, nya lokaler för kontor,
hantverk, småindustri, handel och andra verksamheter som inte är störande för dem som
bor i området.

Figur 6: Planerad bebyggelse kring stationen Sollentuna centrum.
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Sydöst om Sollentuna station (2) pågår ett detaljplanearbete kring ett nytt äldreboende med
60-100 lägenheter. Dessutom planeras för nya flerbostadshus med cirka 140 nya lägenheter
med inslag av handelsverksamheter.
Sollentuna kommun har börjat arbeta med en ny detaljplan för en ”allé” som kommer att
sträcka sig från Sollentuna Centrum till södra Häggvik med nya bostäder, butiker och
restauranger (3).
Kommunen har satt igång ett planarbete med ny detaljplan för området nordost om
stationen (4).
En ny detaljplan antogs år 2011. Den innebär att kontor kan omvandlas till bostäder samt att
nya radhus kan byggas (5).
Längs järnvägen har tingsrätten och ett häkte uppförts där Turebergsskolan tidigare låg (6).
Det finns en detaljplan för området fram till Malmparken som även gör det möjligt att bygga
fler bostäder.
Utbyggnad pågår av området kring Sollentuna affärscentrum (7). Planen gör det möjligt att
bygga fler bostäder och lokaler.
Nordväst om stationen (8) pågår utbyggnad av nya bostäder. Där byggs 118 nya lägenheter
och 41 vårdbostäder. Planeras vara klart år 2013.
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2.2.3 Helenelund
Helenelunds station ligger i Sollentuna kommun cirka elva kilometer från Stockholm central.
Stationen öppnade år 1922 och den nuvarande anläggningen byggdes i samband med att
bandelen byggdes ut till fyra spår och togs i bruk 1994. I anslutning till stationen finns tre
busslinjer och en stomlinjebuss. I framtiden (cirka 2018) kommer även Tvärbanans
kistagren gå till Helenelund, vilket möjliggör byten till spårväg. Stationen trafikeras i dag av
sex pendeltåg i timmen.
Under morgonens maxtimmar har Helenelund station mer än dubbelt så många avstigande
som påstigande, 800 påstigande och 1 800 avstigande. Inom en radie av en kilometer från
stationen finns en mycket hög dagbefolkning, cirka 20 500 personer. Nattbefolkningen är
mycket lägre, endast 3 400 personer. Bytesindexet i förhållande till Stockholm Central ligger
på mycket låga 0,03.
Stationen Helenelund har varit aktuell i tidigare utredningar som alternativ för Stockholm
Nord. Den utreddes bland annat i samband med SL:s utredning av Tvärbanan Norr
kistagrenen och dess anslutning till en eventuell framtida regionaltågsstation.6
Stationens närområde
Stationen ligger på gångavstånd till kistaområdet – ett stort arbetsplatsområde och en av
Stockholms regionala kärnor. Kista är ett exempel på att avståndet till city inte behöver vara
avgörande för företagens intresse av att investera i utvecklingsprojekt utanför innerstaden. I
Kista finns en inomhusgalleria som ligger i närheten av Helenelund station. Gallerian besöks
varje år av cirka 13 miljoner personer.7 Kistamässan ligger också i närheten av stationen.
Stationen, som har en utgång från perrongen, saknar rulltrappa. Den har en relativt smal
trappa ner i förhållande till antalet avstigande. Kring stationen finns en cykelparkering som
är välanvänd. Det är stora höjdskillnader på den östra sidan av stationen. Runt stationen
finns utrymme för en utbyggnad.
Runt Helenelund station finns främst flerbostadshus och villabebyggelse. Marken närmast
Helenelunds station är i första hand avsedd för bostäder men det finns även ett område längs
järnvägens östra sida som är avsedd för verksamheter enligt gällande översiktsplan från
1998. Sollentuna kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. I den är området
kring stationen avsedd för tät bebyggelse med blandade funktioner, exempelvis bostäder,
verksamheter och service, men även torg och parker.

6

SL, 2009 Fysiska möjligheter till ett regionaltågstopp vid något av stationslägena i Helenelund, Sollentuna
eller Häggvik
7
http://www.kistamassan.se/Om-Kistamassan (2012-09-21)
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Figur 7: Gångväg mot Kistaområdet.

Planerad bebyggelse
Kistaområdet förnyas och vidareutvecklas enligt framtidsvisionen Kista Science City, där
arbetsplatser, bostäder och högre utbildning blandas. I Kista planeras för totalt 2 500–3 000
nya lägenheter vid Kista Gård, Kistahöjden, Kista Äng, samt i Kista Torn. Detta ska vara klart
2017.
I Sollentuna kommun, kring stationen Helenelund, pågår främst planarbeten med att stycka
fastigheter för att möjliggöra en viss förtätning av villabebyggelsen.

Figur 8: Planerad bebyggelse kring Helenelunds station.

21

2.2.4 Ulriksdal
Ulriksdals station, som ligger i Solna kommun cirka sju kilometer från Stockholm Central,
hette tidigare Järva. Stationen öppnade när järnvägen invigdes 1866, men den nuvarande
utformningen av stationen är från 1990. I anslutning till stationen finns i dagsläget tre
busslinjer. Stationen trafikeras idag av sex pendeltåg i timmen.
Under morgonens maxtimmar har Ulriksdals station få på- och avstigande i förhållande till
övriga stationer, endast 700 påstigande och 600 avstigande. Även dag och nattbefolkningen
kring stationen är få till antalet. Inom en radie på cirka en kilometer från stationen finns en
nattbefolkning på 5 500 och en dagbefolkning på 4 400. Bytesindexet i förhållande till
Stockholm Central ligger på mycket låga 0,02.
Dagens förutsättningar
Området kring stationen består främst av bostäder och en del affärer och restauranger.
Söder om stationen passerar Enköpingsvägen över spårområdet.
Planerad bebyggelse
Delar av en ny detaljplan för området på Ulriksdalsfältet (1) vann laga kraft 2012. Planen
innebär cirka 260 nya bostäder.
Området öster om järnvägen (2) har en ny detaljplan sedan 2009 och utbyggnad pågår fram
till cirka 2019. Där byggs 40 000 kvadratmeter BTA-kontor (Bruttototalarea), verksamheter
och parkeringsdäck.
Området kring Kolonnvägen (3) har en ny detaljplan sedan 2008 och där byggs 225 nya
bostäder och cirka 72 000 kvadratmeter kontor och verksamheter.
Vid Frösunda park (4) utökas bebyggelsen med 250 nya lägenheter. Ungefär hälften är redan
klara, resterande planeras vara klara år 2013.

Figur 9: Planerad bebyggelse kring Ulriksdals station.
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Figur 10: Pågående utbyggnad av nya bostäder och verksamheter i Ulriksdal.
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2.2.5 Solna
Solna station ligger i Solna kommun cirka fem kilometer från Stockholm Central. Stationen
hette Hagalund fram till 1955 då den bytte namn till Solna. I anslutning till stationen finns
sex busslinjer och två stombusslinjer. Från Solna station finns tunnelbana inom gångavstånd
(cirka 800 meter) i Solna centrum. Stationen trafikeras av sex pendeltåg i timmen. Från år
2013 kommer stationen att ha en anslutning till Tvärbanan.
Under morgonens maxtimmar har Solna station många på- och avstigande i förhållande till
övriga stationer, 1 400 påstigande och 2 400 avstigande. Även dag- och nattbefolkningen
kring stationen är stor i förhållande till övriga stationer. Inom en radie på cirka en kilometer
från stationen finns en nattbefolkning på cirka 13 000 och en dagbefolkning på cirka 22 000.
Bytesindexet i förhållande till Stockholm Central ligger på 0,19.
Dagens förutsättningar
Solna station ligger mellan den nya Arenastaden och det befintliga verksamhetsområdet
öster om stationen. Runt stationen finns bostäder, verksamheter och restauranger. Spåren
till stationen går i tunnel under bostadsområdet Hagalund. Vid stationen finns en relativt
stor cykelparkering som är välanvänd. Det finns koppling till flera bussar i närheten av
stationen. Dock saknas resecentrum och parkeringsmöjligheter.

Figur 11: Järnvägstunnel under Hagalund.

Det är trångt runt stationen. På den västra sidan finns ett signalställverk i direkt anslutning
till spårområdet. Här byggs även arenastaden ut. På den östra sidan ligger en bergvägg med
bostadshus ovanför samt ett industriområde.
Planerad bebyggelse
Området kring Solna station (1) byggs för närvarande ut med en ny nationalarena för fotboll
och andra evenemang. Här ska även ett handels- och upplevelsecentrum med cirka 230
butiker, kontor med cirka 25 000 arbetsplatser, hotell och cirka 3 000 nya bostäder (cirka 7
500 boende) inrymmas. Detta ska vara klart år 2013-2015.
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I ett förslag till ny detaljplan för området öster om stationen (2) finns planer för cirka 800
nya bostäder och 70 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Detaljplanen ställdes ut i maj
2012.

Figur 12: Planerad bebyggelse kring Solna station.
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2.2.6 Stockholms södra
Stockholms södra ligger vid västra stambanan, cirka två kilometer söder om Stockholm
Central. Stationen ligger i tunnel på Södermalm i centrala Stockholm. Stationen öppnades
för trafik 1860 och var då ändstation för Västra stambanan, innan den förlängdes till
Stockholm Central. Stationen som den ser ut idag invigdes år 1989. I anslutning till stationen
finns fem busslinjer och en stombusslinje. Stationen trafikeras av tio pendeltåg i timmen.
Förutom linjen mellan Upplands Väsby och Södertälje finns även möjlighet att byta till linjer
för resor mot Nynäshamn eller Bålsta. Stationen har även en koppling till tunnelbanan
(Mariatorget och Medborgarplatsen) på cirka 400-500 meters gångavstånd.
Under morgonens maxtimmar har Stockholms södra många på- och avstigande i förhållande
till övriga stationer, 3 500 påstigande och 5 300 avstigande. Även dag- och nattbefolkningen
kring stationen är hög i förhållande till övriga stationer. Inom en radie på cirka en kilometer
från stationen finns en nattbefolkning på cirka 33 000 och en dagbefolkning cirka 49 000.
Bytesindexet i förhållande till Stockholm Central ligger på 0,28.
Dagens förutsättningar
Området kring Stockholms södra har tät innerstadsbebyggelse med bostäder och service. I
översiktsplanen är marken avsedd för innerstadsbebyggelse.
Planerad bebyggelse
På Ringvägen 50 har det precis byggts ett nytt tiovåningshus med cirka 30 nya
hyreslägenheter (1).
För västra delen av Rosenlundsparken finns planer på att bygga cirka 200 nya bostäder (2).
Stockholms stad har påbörjat planeringsarbetet med att ta fram förslag till ny detaljplan.

Figur 13: Planerad bebyggelse kring Stockholms södra.
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2.2.7 Årstaberg
Årstabergs station ligger i Stockholms kommun, cirka fem kilometer söder om Stockholm
Central. Pendeltågsstationen invigdes år 2006. I anslutning till stationen finns fyra
busslinjer och anslutning till Tvärbanan. Stationen trafikeras idag av tio pendeltåg i timmen.
Förutom linjen mellan Upplands Väsby och Södertälje finns även möjlighet att byta för resor
mot Nynäshamn eller Bålsta.
Under morgonens maxtimmar har Årstaberg 2 400 påstigande och 2 200 avstigande.
Nattbefolkningen och dagbefolkningen kring stationen är hög i förhållande till övriga
stationer. Inom en radie på cirka en kilometer från stationen finns en nattbefolkning på cirka
11 000 och en dagbefolkning cirka 15 000. Bytesindexet i förhållande till Stockholm Central
ligger på 0,13.
Dagens förutsättningar
Årstabergs station ligger på en järnvägsbro ovanför Södra länken och Årstabergsvägen.
Området kring stationen består främst av verksamhetsområden, exempelvis Västberga
industriområde och Årsta partihallar. Det finns även en stor andel bostadsområden i
anslutning till stationen. Stationen har rulltrappor och nära till bussterminal och till
Tvärbanan. Dock är bytespunkten mellan pendeltåg och Tvärbana inte helt optimal utifrån
ett resenärsperspektiv eftersom resenärerna måste gå en lång väg för att nå Tvärbanans
plattform.
Många cyklar är parkerade runt stationen, även utanför cykelparkeringarna.
. I översiktsplanen är området närmast järnvägen avsedd för verksamheter. Området öster
om stationen är avsedd för tät stadsbebyggelse. Norr om verksamhetsområdet ligger ett
grönområde.

Figur 14: Årstaberg i Stockholm stad.
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Planerad bebyggelse
Det finns planer på att bygga en ny stadsdel på Årstafältet, som ligger söder om stationen
Årstaberg (1). Enligt planerna ska den nya stadsdelen ha 9 000- 10 000 invånare. Förslaget
innebär en stadsbebyggelse med en blandning av bostäder, verksamheter och service med
omkring 4 000 lägenheter och 2 600 arbetsplatser. Ett detaljplanearbete har inletts för
området intill stationen (markerat nedan) för bl a ca 730 lgh, skola för 1200 elever och
förskola med 16 avdelningar. Samråd planeras våren 2014.

Figur 15: Planerad bebyggelse kring Årstaberg.
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2.2.8 Älvsjö
Älvsjö station ligger i stadsdelarna Solberga och Älvsjö i Stockholms kommun, cirka åtta
kilometer från Stockholm Central. I anslutning till stationen finns åtta busslinjer och en
stombusslinje. Stationen trafikeras av tio pendeltåg i timmen. Förutom linjen mellan
Upplands Väsby och Södertälje finns även möjlighet att byta till linjen för resor mot
Nynäshamn eller Bålsta.
Stationen invigdes 1879, därefter har området byggts ut successivt. Vid Älvsjö station skedde
den största utbyggnaden under 1950-1960-talen samt på 1980-talet vid Prästgårdsgärde,
som ligger norr om Älvsjö station.
Under morgonens maxtimmar har Älvsjö station 3 400 påstigande och 2 900 avstigande.
Inom en radie på cirka en kilometer från stationen finns en nattbefolkning på 6 500 och en
dagbefolkning på 6 000. Bytesindexet i förhållande till Stockholm Central ligger på 0,40.
Dagens förutsättningar
Marken på den södra sidan av järnvägsspåret vid stationen är avsedd för verksamheter och
den norra sidan är avsedd för stadsbebyggelse.
Vid Älvsjö station finns även Stockholmsmässan med tillhörande hotell, vilket redan idag är
ett av regionens starkare besöksmål. Stockholmsmässan har över en miljon besökare per år.
Älvsjö är en mycket viktig knutpunkt för bussar och pendeltåg. Delar av Älvsjö är utpekat
som stadsutvecklingsområde i ÖP99 (översiktsplan).

Figur 16: Nytt resecentrum byggs vid Älvsjö station i Stockholm stad.

Planerad bebyggelse
En mångfald av verksamheter och service utvecklas successivt utifrån lokala förutsättningar.
I Älvsjö finns intressenter som ser möjligheter att dra nytta av det strategiska läget och den
goda tillgängligheten.
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I Stockholms översiktsplan är Älvsjö station en knutpunkt där det finns planer på att stärka
kopplingen mot Fruängen, Telefonplan, Årsta, Högdalen och Huddinge, dels med bebyggelse
och dels genom bättre kommunikationer. Kopplingen mot Telefonplan är idag svag, på
grund av avstånd och bristande kollektiva tvärförvindelser. Sambandet kommer att stärkas
genom ändrad markanvändning i delar av Västberga och kompletteringsbebyggelse med nya
bostäder vid bland annat Folkparksvägen i Älvsjö. Detta kommer förbättra möjligheten att
knyta samman Telefonplan och Älvsjö i framtiden. Nya kvarter med bostäder planeras även
mellan järnvägen och Götalandsvägen i Älvsjö centrum (2). En detaljplan vann laga kraft
2010 och ett detaljplanearbete pågår.
Ett nytt resecentrum håller har byggts vid Älvsjö station (1), som kopplar samman spårtrafik
med vägburen kollektivtrafik. Ett stort cykelgarage har också byggts.
Området närmast stationen omvandlas för närvarande med 600 nya bostäder och lokaler för
service (1). Detta kommer att vara klart år 2014. I grannstadsdelen Solberga, nordväst om
Älvsjö, planeras för ytterligare bostadsbebyggelse med cirka 1 400 nya bostadsrätter (3).
Området mellan järnvägen och Örby, som ligger öster om stationen, är delvis glest utbyggt
och har en del störningar från trafikleder. Detta område kan förtätas med stadsmiljö, främst
med nya verksamheter kring Stockholmsmässan, men även med bostäder närmast Örby.
Detta förutsätter dock att omgivningen kring trafikleden förbättras. En strukturplan för
området kring Stockholmsmässan och Råbyvägen håller just nu på att tas fram av
Stockholms stad (4). Programsamråd planeras till fjärde kvartalet 2013.

Figur 17: Planerad bebyggelse kring Älvsjö station.
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2.2.9 Stuvsta
Stuvsta station ligger i kommundelen Stuvsta i Huddinge kommun, cirka 11,5 kilometer från
Stockholm Central. I anknytning till stationen finns fyra busslinjer. Stationen öppnades år
1918, men den nuvarande utformningen är från 1986. Stationen trafikeras av sex pendeltåg i
timmen.
Under morgonens maxtimmar har Stuvsta station få på- och avstigande, endast 1 600
påstigande och 300 avstigande. Inom en radie på cirka en kilometer från stationen finns en
mycket liten nattbefolkning på 4 700 och en dagbefolkning på 2 700. Bytesindexet i
förhållande till Stockholm Central ligger på 0,03.
Dagens förutsättningar
Kring Stuvsta station finns främst bostadsområden i form av villabebyggelse. Närmast
stationen finns ett centrum med affärer, service och restauranger samt parkeringsytor.
Cykelparkeringarna närmast stationen är välanvända.
Söder om stationen finns två vägbroar som korsar spåret.

Figur 18: Stuvsta station i Huddinge kommun.

Planerad bebyggelse
För området (1) som ligger vid Stuvsta centrum planeras en planändring så att åtta nya
lägenheter kan byggas vid befintliga affärsverksamhetsbyggnader. Förslag på ny detaljplan
ska tas fram.
Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för området intill stationen på den
västra sidan (2). Syftet med planändringen är att bygga nya bostäder, så kallade
trygghetsboenden, för personer som fyllt 70 år. Området ska innehålla 20 lägenheter och ha
minst lika många parkeringsplatser som den nuvarande parkeringen.
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Figur 19: Planerad bebyggelse kring Stuvsta station.
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2.2.10 Huddinge
Stationen ligger vid Huddinge centrum i Huddinge kommun, cirka fjorton kilometer från
Stockholm Central. I anknytning till stationen finns tolv busslinjer och en stombusslinje.
Stationen öppnades 1860. Stationen trafikeras av sex pendeltåg i timmen.
Under morgonens maxtimmar har Huddinge station få på- och avstigande, endast 2 300
påstigande och 1 300 avstigande. Inom en radie på en kilometer från stationen finns en
mycket liten nattbefolkning på 4 700 och en dagbefolkning på 2 700. Bytesindexet i
förhållande till Stockholm Central ligger på 0,10.
Dagens förutsättningar
Vid området kring stationen finns en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel. Vid
stationen ligger Huddinge centrum med ett flertal affärer och service. På båda sidor av
stationen finns anslutning till buss. Många människor rör sig i området och
cykelparkeringen är välanvänd.

Figur 20: Huddinge station.

Planerad bebyggelse
Kommunen tog fram ett planprogram för Huddinge centrum (1) våren 2012. I detta finns
planer på 345 nya lägenheter samt 111 100 kvadratmeter verksamhetslokaler i form av nya
kontor, förskola och handelsverksamhet. Utbyggnaden planeras under åren 2013-2015.
Förslaget är ute på remiss.
Ett förslag till ny detaljplan är framtagen för området (2) öster om Huddinge station.
Planförslaget innebär möjlighet att bygga cirka 80 nya bostäder och kommersiella
verksamheter men även förskola och äldreboende finns med i detaljplanen.
I området sydväst om stationen (3) planeras för att cirka 55 nya villatomter ska kunna
skapas. Längs Rosenhillsvägens delvis nya dragning, planeras för cirka 65 lägenheter i
gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Cirka 25 lägenheter i gruppbyggda småhus kan
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tillkomma i områdets västra del. Där byggs även en förskola. Kommunen arbetar med att ta
fram ett förslag på detaljplan som kan antas tidigast år 2013.

Figur 21: Planerad bebyggelse kring Huddinge station.
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2.2.11 Flemingsberg
Flemingsbergs station ligger i Huddinge kommun, cirka sexton kilometer från Stockholm
Central. I anknytning till stationen finns sex busslinjer och en stombusslinje.
Pendeltågsstationen öppnades 1987 och blev en fjärrtågsstation 1995 när Grödingebanan
togs i bruk. Stationen kallades då Stockholm Syd Flemingsberg. Idag stannar cirka ett till två
regionaltåg i timmen i Flemingsberg under lågtrafik, och cirka fyra tåg i timmen i
morgonrusningstrafiken in mot Stockholm. Stationen trafikeras även av cirka fyra snabbtåg
till och från Katrineholm och av fyra snabbtåg till och från Norrköping per dag. Sex
pendeltåg i timmen trafikerar stationen.
Under morgonens maxtimmar har Flemingsbergs station få påstigande, men samtidigt
många avstigande, endast 1 700 påstigande men 3 600 avstigande. Inom en radie på cirka en
kilometer från stationen finns en det en nattbefolkning på 4 300 och en dagbefolkning på 13
000. Bytesindexet i förhållande till Stockholm Central ligger på 0,24.
Dagens förutsättningar
Flemingsbergs station är redan idag en regionaltågsstation. Det finns ett resecentrum med
restaurang, kiosk och caféer. Flemingsberg lyfts upp som en regional stadskärna i
Stockholms regionala utvecklingsplan.
En stor parkeringsplats finns i nära anslutning till stationen.
Vid stationen finns främst arbetsplatsområden; Södertörns högskola, Karolinska
universitetssjukhuset, kriminalvårdsanstalt och Södertörns tingsrätt. Det finns även
bostadsområden kring stationen.

Figur 22: Flemingsbergs station i Huddinge kommun.

35

Planerad bebyggelse
I Huddinge kommun pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan. I den läggs en grund för
det fortsatta arbetet med att utveckla den regionala kärnan Flemingsberg. Målet är att forma
Flemingsberg så att kärnan blir ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för
utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande.
Vid området (1) sydväst om Flemingsbergs station byggs en anläggning för rättspsykiatri. På
sikt ska anläggningen kunna inrymma cirka 160 slutna vårdplatser.
En ny detaljplan tas fram för Polishuset (2) för att möjliggöra utbyggnad. Planen antas
tidigast år 2013.
Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området öster om stationen (3).
Enligt planen ska områdets ändamål vara centrum och innehålla exempelvis butiker, service,
kontor, bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslokaler, restauranger och hotell. I den första
etappen föreslås att högst 25 000 kvadratmeter BTA-handel får etableras inom ramen för
centrumändamålet. I den delen av området kan även bostäder byggas.
För Karolinska universitetssjukhuset (4) finns fortsatta utbyggnadsplaner. Kommunen har
tagit fram ett förslag på ny detaljplan.
Det finns planer på att bygga ut Södertörns högskola med ytterligare en byggnad (5).
Bruttoarean uppgår till högst 16 000 kvadratmeter och därutöver 1 200 kvadratmeter för
garage. Detaljplanen har antagits.
I Flemingsberg planeras för ytterligare ett plattformsspår (spår 0). Det innebär att
Huddingevägen (väg 226) måste flyttas på partiet längs stationen.

Figur 23: Planerad bebyggelse kring Flemingsbergs station.
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2.3 Trafikscenario 2020
Inom ramen för denna utredning har ett trafikscenario för 2020 arbetats fram i samråd med
SL, SJ och Mälab. Trafikscenariot innehåller fem olika tågtyper; flygtåg, snabbtåg,
interregionaltåg, Mälardalståg och pendeltåg. Tågen fyller olika funktioner i det lokala,
regionala och interregionala nätet och har olika uppehållsmönster och genomsnittshastighet.

Figur 24: Trafikscenario 2020. Trafikeringen avser en timme i rusningstrafik.
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Nedan följer en utförligare beskrivning av de olika trafikuppläggen.
Pendeltåg:
Pendeltågsnätet ska knyta ihop länets lokala kärnor med varandra samt med Stockholms
centrala delar. Tågen används huvudsakligen för dagliga resor inom länet samt för
arbetspendling under morgon och eftermiddag och är därför dimensionerande för detta
utbud. Tågen har tätt mellan uppehållen, vilket gör att genomsnittshastigheten blir
förhållandevis låg. Turtätheten och marknadsandelen, framförallt för resor till och från
centrala Stockholm, är däremot relativt hög.
I trafikscenariot för år 2020 finns tre pendeltågslinjer; J35, J36 och J37 där linjerna J35 och
J36 kan ses som pendeltågens stomlinjer med trafik genom centrala Stockholm. I J36 ingår
även den nyligen inrättade linjen mellan Älvsjö och Uppsala (”J38”). Dessa linjer trafikerar
genom Stockholm centrala delar med 10 turer per timme och riktning i högtrafik. J37 har till
uppgift att skapa smidiga resmöjligheter från länets södra utkanter med byte i Södertälje
hamn till Stockholms inre delar. Linjen trafikerar sträckan Södertälje centrum och Gnesta
med två turer per timme och riktning i högtrafik.
Pendeltågstrafiken matar trafikanter till interregional- och regionaltågsstationerna. De
större bytesmöjligheterna finns i Stockholm city/Stockholm Central samt i Flemingsberg.
Mälardalståg (grön):
I trafikeringsscenariot för år 2020 har ett nytt trafikkoncept, Mälardalståg, tillkommit.
Trafiken är uppbyggd med Stockholm som central nod och möjliggör snabba resor utan byte
mellan regionala kärnor söder, väster och norr om Stockholm. Geografiskt täcker tågen in ett
pendlaravstånd från Stockholm på uppemot två timmars restid.
Utanför Stockholms länsgräns stannar tågen på både mindre och större stationer. Innanför
länsgränsen stannar tågen vid Södertälje Syd, Flemingsberg och Stockholm Central och
Sundbyberg. Pendlarresandet sker på månadskort vilket ger låg kostnadstäckning. Trafiken
är därför till viss del samhällssubventionerad. För samordning och upphandling av trafiken
ansvarar en för Mälardalen gemensam trafikhuvudman.
År 2020 delas Mälardalstågen in i fem linjesystem. Dessa beskrivs nedan.
Linje Linköping–Nyköping–Stockholm–Uppsala
Stomtrafiken trafikeras med ett tåg per timme och riktning. I rusningstid trafikerar
ytterligare ett tåg mellan Norrköping och Stockholm, dock enbart i ena riktningen; mot
Stockholm på morgonen och från Stockholm på eftermiddagen. Totalt eftersträvas 30minuters trafik i huvudriktningen under rusningstrafik.
Linje Stockholm–Västerås–Örebro–Hallsberg
Stomtrafiken trafikeras med ett tåg per timme och riktning varav vartannat tåg går till/från
Hallsberg. I rusningstrafik trafikeras delsträckan Västerås–Stockholm med ytterligare ett tåg
per timme och riktning. Några av dessa tåg planeras även börja eller sluta i Arboga. Totalt
eftersträvas 30-minuters trafik på delsträckan Västerås–Stockholm i rusningstrafik.
Linje Örebro–Eskilstuna–Stockholm–Uppsala
Stomtrafiken trafikeras med ett tåg per timme och riktning mellan Arboga–Eskilstuna–
Stockholm. I rusningstrafik förlängs stomtrafiken till Örebro och Uppsala, och ytterligare ett
tåg per timme och riktning trafikerar delsträckan Eskilstuna -h Stockholm.
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Linje Hallsberg–Katrineholm–Stockholm
Stomtrafiken trafikeras med ett tåg varannan timme och riktning. I rusningstrafik utökas
trafiken till ett tåg per timme och riktning.
Linje Stockholm–Märsta/Arlanda–Uppsala
Stomtrafiken består av tåg från linjerna Linköping–Nyköping–Stockholm–Uppsala samt
Örebro–Eskilstuna–Stockholm–Uppsala. Därmed trafikeras linjen med två tåg per timme
och riktning. 30-minuterstrafik eftersträvas. I rusningstrafik kommer ytterligare ett tåg per
timme och riktning att köras mellan Stockholm och Uppsala. Dessa tåg kommer att köras
direkt mellan de två städerna utan uppehåll.
Interregionaltåg (blå):
De interregionala tågen skiljer sig från Mälardalstågen genom att de interregionala tågen
trafikerar längre linjesträckor som knyter ihop orter utanför pendlaravstånd med varandra.
Interregionaltågen har längre mellan uppehållen jämfört med Mälardalstågen, vilket ger
kortare restider även mellan vissa regionala kärnor. Tågen drivs helt på kommersiella
grunder. Det gör att trafiken inriktas på större marknader där fler och betalningsstarka
resenärer finns. Resenärerna är i huvudsak sällanresenärer, till exempel tjänsteresenärer.
Stomtrafiken utgörs ofta av ett tåg per timme och riktning, men i vissa fall två tåg per timme
och riktning. Ingen förtätning av trafiken görs under högtrafik eftersom merkostnaden för
dessa tåg skulle bli alltför hög då tågen skulle stå stilla under resten av trafikdygnet.
Snabbtågen (röd):
Snabbtågen trafikerar längre sträckor, precis som interregionaltågen. Trafikeringen sker
mellan större orter som ligger cirka 15 till 20 mil från varandra. Eftersom tågen inte stannar
så ofta och har högre prestanda blir restiderna kortare än för övriga tågslag.
Ändpunktsmarknaderna på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö står för
en stor del av resandet. Längs Södra stambanan har även större orter som Linköping och
Norrköping stor betydelse.
Snabbtågen drivs, precis som interregionaltågen, på helt kommersiella grunder. Trafiken är
uppbyggd på en stomtrafik på ett tåg per timme och riktning, men under högtrafik sker en
förtätning till två tåg per timme och riktning.
Flygtågen (gul):
Flygtågen kan ses som en typ av snabbtåg/snabbpendel som trafikerar sträckan Stockholm–
Arlanda flygplats. Tågtrafiken sker på helt kommersiella grunder och erbjuder resenärer
snabba resor till och från flygplatsen.
I trafikscenariot för 2020 trafikerar flygtågen Stockholm Central–Arlanda utan uppehåll
med sex tåg per timme och riktning i högtrafik.
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Byten:
En funktion som ofta glöms bort är möjligheten att byta mellan de olika trafikslagen. För att
möjliggöra smidiga byten, och därmed bättre resmöjligheter mellan lokala, regionala och
interregionala marknader, är det viktigt att det finns en genomtänkt stationshierarki.
Figuren nedan visar den generella uppehålls- och bytesstrategin mellan de olika tågtyperna i
trafikscenariot för år 2020.
Figur 25: Uppehållsmönster för olika tågtyper.
Pendeltåg
Mälardalståg
Interregionaltåg
Snabbtåg

2.4 Trafikscenario, utblick 2050
Som en del i den här utredningen ingår en utblick mot 2050. Trafikeringsbilden som
redovisas nedan togs fram av Trafikverket som ett regionalt underlag till
Kapacitetsutredningens långsiktiga scenario (Trafikverket 2011). Trafiken har samma
grundstruktur som det 2020 scenarie som den här utredningen utgår från men den är
uppräknad genom enklare antagande om resandeutveckling. Trafikeringsscenariot togs fram
i samråd med bl.a. SL och, MÄLAB.
Mellan 2020 och 2050 antas en stor ökning av tågtrafiken i stockholmsregionen. Till 2050
har antagits att tågtrafiken utökats med följande antal tåg:





Pendeltågstrafiken antas öka med sex tåg per timme och riktning per linje genom
Stockholm. Linjerna J35 och J36 trafikerar då 16 tåg per timme och riktning per linje
under högtrafik. Detta innebär att 32 pendeltåg per timme och riktning trafikerar i
snittet mellan Älvsjö och Tomteboda.
Antalet Mälardalståg och Interregionaltåg mer än fördubblas.
Antalet snabbtåg inkl höghastighetstågökar med ett par tåg per timme under
högtrafik. På sträckan Stockholm–Uppsala via Arlanda ökar till exempel antalet
snabbtåg med tre tåg per riktning under i högtrafik. Detta är snabbtågslinjer som
förlängs från Stockholm till Uppsala samt utökad trafik på Ostkustbanan mot Gävle
och Sundsvall.
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Bilden nedan visar den antagna trafiken 2050.

Figur 26: Trafikscenario 2050 (en timme i rusningstrafik). ”+” anger ökningen jämfört med scenario 2020.
Höghastighetståg inkluderas i snabbtågen.
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2.5 Infrastruktur
I det här kapitlet beskrivs infrastrukturen som den ser ut idag samt de förändringar som
kommer att ske till år 2020. Figuren nedan visar i princip hur järnvägsinfrastrukturen i
utredningsområdet (Häggvik–Flemingsberg) kommer att se ut då Citybanan är färdigbyggd.

Figur 27: Principbild för järnvägsinfrastrukturen mellan Häggvik–Flemingsberg när Citybanan är färdigbyggd
(2017). Blå spår används av fjärrtrafik och gröna spår främst av pendeltåg samt långsam trafik, exempelvis
godståg (dock inte i Citybanan).
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Nedan följer en kortfattad beskrivning av infrastrukturen.
Flemingsberg–Älvsjö:
I Flemingsberg ansluter fyra spår. De två yttersta spåren används uteslutande av
fjärrtågtrafik och de två mittersta främst av pendeltåg. I Sverige är det i normalfallet
vänstertrafik på järnvägen, vilket betyder att de två vänstra spåren i fyrspåret används för
trafik mot Stockholm och de två högra spåren för trafik från Stockholm. Fyrspåret fortsätter
förbi stationerna Huddinge och Stuvsta till Älvsjö med plattformar för pendeltågspåren i
varje station. Mellan Älvsjö och Stuvsta finns anslutningsmöjligheter (via planskildhet) till
SL:s pendeltågsdepå samt Älvsjö godsbangård.
Älvsjö–Tomteboda:
I Älvsjö finns två plattformar för pendeltåg, en för pendeltågstrafik som kommer från
Södertälje via Flemingsberg och en plattform för ankommande pendeltågstrafik från
Nynäshamnsbanan. Nynäshamnsbanan ansluts planskilt till fyrspåret mot Stockholm precis
norr om Älvsjö.
Mellan Älvsjö och Årstaberg byter fyrspåret karaktär då det yttersta vänstra spåret, sett från
Älvsjö via en planskildhet, placeras ytterst på högra sidan. Fyrspåret fortsätter sedan vidare
förbi Årstaberg och Årstabroarna till Stockholms södra.
Norr om Stockholms södra delas fjärrtågsspåren och pendeltågspåren upp. De två
pendeltågspåren går genom Stockholm via Citybanan med uppehållsmöjligheter i Stockholm
City och Odenplan. Fjärrtågsspåren går över Strömbroarna till Stockholm Central.
Tomteboda–Häggvik:
Norr om Stockholm Central i höjd med Tomteboda möts de båda banorna igen där de
ansluter till Mälarbanan. I samband med utbyggnaden av Citybanan byggs även fyrspårig
anslutning till Mälarbanan (Tomteboda–Huvudsta).
Norr om Tomteboda går fyrspåret (längs Ostkustbanan) vidare i samma funktion som i
Flemingsberg vidare förbi Solna, Ulriksdal, Helenelund, Sollentuna och Häggvik.
Plattformar för uppehåll för av- och påstigning finns på alla stationer, men enbart för
pendeltågen. På Stockholm Central samt norr om Ulriksdal finns möjligheter att ansluta till
Hagalunds tågdepå.
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3 Mål
Det finns flera mål, på olika nivåer, som berör projektet. På nationell nivå finns de
transportpolitiska målen, de 16 miljökvalitetsmålen samt EU:s mål för minskade
koldioxidutsläpp. Dessutom har kollektivtrafikbranschen i Sverige enats om det så kallade
fördubblingsmålet, vilket innebär att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas fram
till år 2020.
På regional nivå finns mål i Stockholms läns regionplan, RUFS. På lokal nivå finns olika mål
och fokusområden i kommunernas översiktsplaner. Det finns även mål i olika fördjupade
översikts- och detaljplaner.
Med utgångspunkt i dessa mål har ändamål för projektet tagits fram. För att kunna bedöma
måluppfyllelse har ett antal olika projektmål formulerats. Projektmålen beskriver kvaliteter
som ska eftersträvas.

3.1 Nationella mål
Transportpolitiska mål:
Det övergripande transportpolitiska målet är att: ”Säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet”. För att uppnå det övergripande målet finns ett funktionsmål och ett
hänsynsmål. Det transportpolitiska funktionsmålet tar avstamp i begreppet tillgänglighet.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet – och bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Hänsynsmålet handlar om trafiksäkerhet och folkhälsa samt
att miljökvalitetsmålen uppnås.
Klimat- och miljömål:
2008 antog EU:s medlemsländer mål och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.
Det innebär bland annat att EU ska sänka sina växthusgaser med 20 procent fram till år
2020 i förhållande till nivån 1990. Detta mål kommer att ökas till 30 procent om andra
industriländer lovar att göra detsamma i ett globalt avtal.
Sverige riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål. Flera av dessa mål berör transportsystemet;
begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft, giftfri miljö, grundvatten av
god kvalitet samt god bebyggd miljö. Det handlar om att minska buller från trafiken,
luftföroreningar samt trafikens och infrastrukturens påverkan på naturen.
Mål om att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel:
I början av 2008 presenterade kollektivtrafikbranschen tillsammans med SKL – Sveriges
kommuner och landsting – sin ambition för Näringsdepartementet. Ambitionen handlar om
att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på längre sikt och kollektivtrafikresandet till
år 2020. Tillsammans arbetar organisationerna för att nå visionen att kollektivtrafiken är en
självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Om kollektivtrafiken fördubblades skulle
persontrafikens koldioxidutsläpp minska med drygt 20 procent.
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3.2 Regionala mål
I Stockholms läns regionplan finns fyra regionala mål för regionens utveckling. Målen är:
1) En öppen och tillgänglig region, 2) En ledande tillväxtregion år 2030, 3) En region med
god livsmiljö år 2030 samt 4) En resurseffektiv region år 2030.
Det första och sista målet berör resor och transporter. Tillgänglighetsmålet säger att alla
typer av resor ska vara lättillgängliga. Målet kring resurseffektiv region år 2030 säger att
Regionens struktur, bebyggelse, transportsystem, gröna kilar, utbildning och tekniska
försörjning ska göra det möjligt att använda våra resurser effektivt och ta vår samlade
potential till vara. För att uppnå målen finns ett antal strategier. De strategier och
åtaganden som berör transportinfrastrukturen handlar framförallt om kollektivtrafiken.
Inför åtgärdsplaneringen för infrastrukturperioden 2010-2020 togs regionala
systemanalyser fram för transportsystemet. Målen för Stockholm-Mälardalsregionen
fokuserar på tillgänglighet ur olika aspekter. Områdena internationell konkurrenskraft,
hållbarhet, regional balans och effektivitet har preciserats.

3.3 Kommunala mål
Stockholms stad har tagit fram en vision för Stockholm år 2030. Förslaget till översiktsplan
utgår från visionen. I översiktsplanen föreslås ett antal inriktningar. Dessa inriktningar bör
kunna tolkas som stadens mål. Mål för persontransporter fokuserar på ett modernt
transportsystem och hållbart resande, samt på miljö- hälsa och säkerhet.
Sollentuna kommuns vision är ett långsiktigt hållbart samhälle med tät bebyggelsestruktur
och goda kommunikationer. Målen i RUFS 2010 har varit en utgångspunkt när Sollentunas
nya översiktsplan har formulerats. Kommunen uppmärksammar bland annat följande
strategiska område:


Att utveckla den regionala kärnan som sträcker sig från Häggvik till Kista

Solna kommun har en vision om det hållbara Solna som förenar stark ekonomisk tillväxt
med miljöhänsyn och god social utveckling. Visionen har preciserats i fyra målområden;
ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och livslångt lärande.
Enligt Solna stads översiktsplan är de övergripande målen i kommunen att staden ska
förtätas, ha goda livsmiljöer, korta avstånd och effektiva kommunikationer. Detta ska göras
utan att de gröna kvaliteterna i kommunen förstörs och genom att de barriärer som skapas
av vägar och järnvägar minskar på sikt.
Huddinge kommuns mål är ”nöjdare invånare” och ”hållbar samhällsutveckling”.
Kommunen arbetar med en ny översiktsplan som ska ha fyra olika inriktningar varav
följande berör transportsystemet:


De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom kommunen prioriteras
gång-, cykel- och kollektivtrafik
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3.4 Projektets ändamål
Utifrån en sammanvägning av nationella, regionala och kommunala mål har ett ändamål för
projektet formulerats.
Projektets ändamål är att stärka den regionala tillgängligheten för arbetsresor
till/från Mälardalen och kärnor utanför Stockholms city genom smidiga byten till hela
kollektivtrafiknätet i Stockholmsregionen.
Därigenom kan projektet ge förutsättning till en hållbar regional utveckling med
bland annat effektiva och miljövänliga resor.

3.5 Projektmål
För att precisera hur ändamålet ska uppfyllas har två olika projektmål definierats. Mot dessa
ska det vara möjligt att följa upp projektet.

Projektmål ett är att, jämfört med år 2020, förkorta restider med tåg under
högtrafiktid till/från Mälardalen och kärnor utanför Stockholms city.
Projektmål två är att, jämfört med år 2020, öka tillgängligheten till arbetsplatser i
Stockholmsregionen, dvs fler arbetsplatser än idag ska kunna nås inom en
bestämd restid.
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4 Funktioner
Förutsättningar och mål är vägledande för hur systemet bör fungera och byggas upp. Detta
kan sammanfattas som funktioner. I det här kapitlet redogörs för de funktioner som har
identifierats och som är styrande inom ramen för den här utredningen.
När Citybanan är färdigbyggd kommer resmöjligheterna till och från Mälardalen och övriga
Sverige att påverkas. För de resenärer som ska till Stockholms innerstad och resmål i
närheten kommer möjligheterna i princip att vara likvärdiga med dem som finns idag. De
resenärer som idag byter mellan regionaltåg och pendeltåg på Stockholm Central får
däremot en längre bytestid eftersom Citybanan hamnar långt under mark. För att motverka
den här försämringen behöver likvärdiga – helst bättre – bytesmöjligheter skapas på någon
eller några andra stationer. Därför är det viktigt att identifiera lämpliga stationer där
resenärerna kan byta mellan pendeltåg och regionaltåg på ett effektivt och smidigt sätt.
Annars är risken stor att bytestiderna förlängs på Stockholm Central när Citybanan är
färdigbyggd.
Bilden nedan illustrerar hur bytesfunktionen upplevs idag och hur en förändring av denna
påverkar tillgängligheten till stationernas närområden. Bilderna visar dagsläget, situationen
med Citybanan och ett schematiskt exempel på situationen med en ny regionaltågsstation.

Idag

UA 2020 med
ny bytespunkt

JA 2020 med
Citybanan

Bra
bytesmöjlighet

Stockholm C

Sämre
bytesmöjlighet
Minskad reg.
tillgänglighet

Stockholms
Södra
Ny bytespunkt

Ökad reg.
tillgänglighet

Flemingsberg

Figur 28: Funktionsskiss för bytespunkt. Antal spår och stationer och deras förhållande till varandra kan i skissen
avvika från verkligt eller planerat läge.
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Tre funktioner är identifierade ur ett resenärsperspektiv. Inom utredningsområdet (sträckan
Häggvik – Flemingsberg) är Stockholm Central idag den viktigaste noden för byten mellan
pendeltåg och övriga persontåg. Utöver Stockholm Central är byten endast möjliga i
Flemingsberg. Det begränsar tillgängligheten i järnvägssystemet och det övriga
kollektivtrafiksystemet starkt. Om fjärr- och regionaltåg stannar på nya stationer i ett
halvcentralt läge öppnar det upp för bättre resmöjligheter där det blir lättare att nå ”andra
ben” i järnvägssystemet samt övriga kollektivtrafiksystemet – buss, tunnelbana och spårväg.
Det innebär i sin tur att det blir lättare att förflytta sig mellan bostäder och arbetsplatser i
regionen.
Funktion 1: När Citybanan är färdigställd, skapa smidiga bytesmöjligheter mellan
regionaltåg och pendeltåg vid nya bytespunkter för de resenärer som annars skulle
byta på Stockholm Central.

Funktion 2: När Citybanan är färdigställd, genom smidiga byten mellan regionaltåg
och övrig kollektivtrafik öka tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet.

De två ovanstående funktionerna bidrar indirekt till att det blir lättare att förflytta sig mellan
bostäder och arbetsplatser. Den stora förbättringen beror på att regionaltåg kan göra
uppehåll på en ny station. För att uppnå målet om ökad tillgänglighet till
Stockholmsregionens arbetsplatser är det därför viktigt att identifiera stationer där det idag
finns många arbetsplatser och där resandeunderlaget är stort under högtrafiktid.

Funktion 3: När Citybanan är färdigställd, möjliggöra frekventa uppehåll för
regionaltåg vid målpunkter med stort utbud av arbetsplatser i närområdet.
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5 Ett första urval
Ett första urval har gjorts av stationerna för att utvärdera och prioritera alternativen för
framtidens Stockholm Nord och Syd. Stationerna har bedömts utifrån de kriterier som
beskrivs nedan. Stationerna som är belägna norr om Stockholm Central har utvärderats
separat. Detsamma har gjorts med stationerna på den södra sidan.

5.1 Kriterier för urval av stationer
Utifrån respektive stations förutsättningar har en analys gjorts för att ringa in vilka stationer
som är mest fördelaktiga. Följande kriterier har använts:


Antal påstigande pendeltågsresenärer på stationen kl 6-9



Antal avstigande pendeltågsresenärer på stationen kl 6-9



Antal förvärvsarbetande nattbefolkning inom en radie av en km från stationen



Antal förvärvsarbetande dagbefolkning inom en radie av en km från stationen



Bytesindex



Bytesmöjligheter till andra kollektiva transportslag

Kriterierna har valts eftersom de ger en bra uppfattning om stationens attraktivitet.
Dessutom är det möjligt att bedöma måluppfyllelse utifrån dem. Eftersom arbetspendlingen
är central har kriterier valts som speglar detta resande på olika sätt. Nedan följer en mer
detaljerad förklaring av varje kriterium och på vilket sätt de beskriver stationen utifrån ett
arbetspendlingsperspektiv. För varje kriterium följer en kartredovisning och analys.
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5.1.1 Antal påstigande pendeltågsresenärer
Antal påstigande beskriver dagens faktiska resande. Påstigande kan vara de som startar sin
resa på stationen eller som byter från ett annat transportmedel. Ett stort antal påstigande
under morgonens högtrafiktid innebär sannolikt att många bor i stationens närhet.

Figur 29: Antal påstigande på pendeltåg kl 6-9, år 2010. Källa: SLFigur 29 visar antalet
påstigande per station. På den norra sidan är det överlag få påstigande. Flest påstigande har
Sollentuna och Solna. Minst antal påstigande är det i Häggvik och Helenelund. Sambandet
med nattbefolkningen märks inte lika tydligt på den norra sidan. Det tyder på att det inte är
lika många förvärvsarbetande som reser med pendeltåget från den norra sidan som från den
södra sidan.
På den södra sidan är det Stockholms södra och Älvsjö station som har flest antal påstigande.
Näst flest är det i Årstaberg, tätt följd av Huddinge. Minst antal påstigande är det i Stuvsta
och Flemingsberg. Sambandet mellan antalet påstigande och förvärvsarbetande
nattbefolkning märks tydligt på den södra sidan. Se vidare i avsnittet Förvärvsarbetande
nattbefolkning.
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5.1.2 Antal avstigande pendeltågsresenärer
Parametern antal avstigande utgår från det faktiska resandet år 2010. De avstigande kan
vara de som avslutar sin resa på stationen eller som byter till ett annat transportmedel. Ett
stort antal avstigande under morgonens högtrafiktid innebär sannolikt att många arbetar i
stationens närhet.

Figur 30: Antal avstigande på pendeltåg kl 6-9, 2010. Källa: SL

Norra sidan har relativt få avstigande, vilket tyder på att det är få som reser med pendeltåg
till arbetet mellan Stockholm Central och Häggvik. Flest stiger av vid Solna station, 2 400.
Minst antal personer stiger av vid Häggvik och Ulriksdal, 500 respektive 600. Det ser ut att
finnas ett tydligt samband mellan antalet avstigande och antalet förvärvsarbetande
dagbefolkning för de norra stationerna. Med byggandet av bl.a. Arenastaden nära Solan
station kommer 15 000 nya arbetsplatser att etableras inom stationens närområde vilket
sannolikt kommer leda till ett kraftigt ökat resande vis stationen.
På den södra sidan sker flest avstigningar under rusningstrafiken vid Stockholms södra, 5
300. Flemingsberg, som har näst flest avstigande har lite mer än hälften av Stockholms
södra, 3 600. Stuvsta har lägst antal avstigande. Detta visar även på en tydlig koppling till
den förvärvsarbetande dagbefolkningen som beskrivs nedan.
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5.1.3 Förvärvsarbetande nattbefolkning
Förvärvsarbetande nattbefolkning är ett mått på en resandepotential – hur stort underlag för
resande som finns i närheten av stationen. Förvärvsarbetande nattbefolkning beskriver hur
många som bor (är skrivna) inom en radie av en kilometer från stationen och som
förvärvsarbetar. Arbetet behöver inte ligga i området. Förvärvsarbetande nattbefolkning är
ett mått på en stations potential som startpunkt under morgonens högtrafiktid.

Figur 31: förvärvsarbetande nattbefolkning inom en radie av en km från stationerna, år 2011 Källa: SCB

Det bor flest förvärvsarbetande nattbefolkning vid stationerna närmast Stockholm Central.
På den norra sidan har Solna station störst nattbefolkning till antalet, cirka 13 000. Den är
mer än dubbelt så stor som Sollentuna eller Ulriksdal, som är näst störst med cirka 6 000.
Häggvik och Helenelund har minst antal förvärvsarbetande nattbefolkning på den norra
sidan, endast cirka 3 000. Detta kan förklaras med att det är villabebyggelse, och därmed
glest mellan bostadshusen, närmast stationerna.
På den södra sidan är det framförallt Stockholms södra och Årstaberg som utmärker sig med
störst nattbefolkning. Detta beror på att området har hög befolkningstäthet med
flerfamiljshus och stadsbebyggelse närmast stationerna.
Stuvsta och Flemingsberg har minst antal förvärvsarbetande nattbefolkning på den södra
sidan.
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5.1.4 Förvärvsarbetande dagbefolkning
Förvärvsarbetande dagbefolkning är ett mått på en resandepotential – hur stort underlag
som finns i närheten av stationen. Dagbefolkningen beskriver hur många som befinner sig
inom en radie av en kilometer från stationen under dagtid, det vill säga arbetar där.
Dagbefolkning är ett mått på en stations potential som målpunkt under morgonens
högtrafik.

Figur 32: Förvärvsarbetande dagbefolkning inom radien en km från stationerna, år 2011 Källa: SCB

Närmast Stockholm Central finns flest arbetstillfällen. På den norra sidan har Solna och
Helenelund flest antal arbetstillfällen, cirka 20 000. De övriga stationerna har relativt få
arbetstillfällen ungefär 4 400-6 300. Minst antal arbetstillfällen har Ulriksdal.
På den södra sidan har Stockholms södra överlägset flest antal arbetstillfällen, nästan 50
000. De två stationer som har näst flest arbetstillfällen är Årstaberg och Flemingsberg,
15 000 respektive 12 000. Det är dock mindre än en tredjedel av det antal som Stockholms
södra har. Stuvsta har minst antal arbetstillfällen, följt av Huddinge och Älvsjö som har
dubbelt så många arbetstillfällen som Stuvsta. Älvsjö station är en intressant målpunkt,
eftersom stationen har ett stort antal avstigande under rusningstrafik i förhållande till
antalet arbetstillfällen vid stationen. Det kan innebära att det antingen är många av dem som
arbetar där som reser med pendeltåget eller att det finns andra målpunkter utöver
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arbetsplatser i Älvsjö. Det kan också innebära att det inte finns andra resmöjligheter än
pendeltåg.
Att den förvärvsarbetande dagbefolkningen är hög i förhållande till antalet avstigande kan ha
flera orsaker. Till exempel kan det finnas andra kollektiva resandealternativ till stationens
närhet förutom pendeltåg, att det är få som reser kollektivt eller att de som arbetar vid
stationen också bor i närheten.

5.1.5 Bytesindex
Bytesindex beskriver i vilken omfattning resenärerna byter mellan pendeltåg och övrig
kollektivtrafik. För att kunna göra en relevant jämförelse redovisas dessa i form av index i
förhållande till Stockholm Central. Det innebär att Stockholm Central har högst antal byten
mellan pendeltåg och övrig kollektivtrafik. Bytesindex speglar bytesaktiviteten på olika
stationer.
Cirklarna i figur 33 illustrerar bytesindex per station jämfört med Stockholm Central. På den
norra sidan sker flest byten vid Solna och Sollentuna. Minst antal byten sker vid Häggvik och
Ulriksdal.
De stationer som har flest byten på den södra sidan är Stockholms södra och Älvsjö station.
De stationer som har minst byten är Stuvsta och Huddinge.
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5.1.6 Bytesmöjligheter
Bytesmöjligheter beskriver
vilket utbud av annan
kollektivtrafik som finns i
stationens närhet.
Figur 33 visar, förutom
bytesindex, även vilka
möjligheter det finns att byta till
andra kollektiva färdmedel per
station. Till exempel i
anslutning till Solna station
finns spårvagn, sex lokalbussar
(LB) och två regionalbussar
(RB).
På den norra sidan har Solna
bäst bytesmöjligheter, därefter
kommer Helenelund. Stationer
med sämst bytesmöjligheter är
Häggvik och Ulriksdal.
På den södra sidan har
Stockholm Södra och Årstaberg
bäst bytesmöjligheter. Stuvsta
är den station på södra sidan
som har minst bytesmöjligheter.

Figur 33 Bytesmöjligheter och
bytesindex per station. Källa: SamPers.
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5.2 Sammanställning
En utvärdering har gjorts där samtliga stationer på den norra har värderats mot varandra. På
motsvarande sätt har samtliga stationer på den södra sidan värderats mot varandra.
I tabellen nedan har en kvantifiering av de olika kriterierna gjorts. En värdering har gjorts så
att den station som är bäst per kriterium har fått fem – för de norra stationerna – eller sex
poäng – för de södra stationerna –, därefter i minskande skala så att den station som är
sämst har fått en poäng. I tabellen nedan finns resultatet av utvärderingen. I kolumnen Total
värdering är summeringen per station då samtliga poäng per kriterium har summerats.
Genom denna värdering har en första gallring gjorts på stationer som har fått en låg
värdering. Dessa har bedömts vara ett dåligt alternativ för en lokalisering av en ny
regionaltågsstation utifrån ett behovs- och pendlingsperspektiv. Utvärderingen har i första
hand gjorts för att kunna prioritera ned stationer. Den kan också vara ett underlag när de
stationer som ska utredas vidare ska väljas.

Station

Häggvik

Påstigande Avstigande FörvärvsDagbearbetande
kl 6-9
kl 6-9
folkning
nattbefolk(pendeltåg) (pendeltåg) ning

Bytesindex
Bytesmöj(Sth C =
ligheter
1,00)
värdering

Totalt
Värdering

700

500

3085

6277

0

1

9

Sollentuna

1800

1900

6017

5794

0,16

3

22

Helenelund

800

1800

3475

20499

0,03

4

19

Ulriksdal

700

600

5489

4401

0,02

2

12

Solna

1400

2400

13278

21900

0,19 5

Stockholm C

7200

18500

16168

130967

1

Södra stn

3500

5300

32899

49426

0,28

Årstaberg

2400

2200

10559

15278

0,13 6

Älvsjö

3400

2900

6470

6021

0,4

3

25

Stuvsta

1600

300

4746

2672

0,03

1

7

Huddinge

2300

1300

6308

5621

0,1

5

17

Flemingsberg

1700

3600

4315

12691

0,24

4

20

29

2

31
25

Tabell 2: Sammanställning av första urval.

När Citybanan är klar kommer bytesmöjligheten mellan regionaltåg och pendeltåg att
försämras i centrala Stockholm. En av målsättningarna för åtgärderna som studeras i den
här utredningen är att kompensera för dessa försämringar genom att skapa goda
bytesmöjligheter vid andra stationer.
Flemingsbergs station används redan idag av pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. Det
innebär att stationen ingår i jämförelsealternativet och därmed inte kan anses bidra till
måluppfyllelsen om förbättrade bytesmöjligheter. Utredningens utgångspunkt är dock att
Flemingsberg även i framtiden kommer att utgöra en bytespunkt mellan olika tågslag men
stationen har inte hanterats som ett av utredningsalternativen. De stationer som kommer att
utredas vidare är Helenelund, Solna, Stockholms södra, Årstaberg och Älvsjö.
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6 Åtgärder
Tåg som stannar är mer kapacitetskrävande än tåg som passerar. För att införa ett uppehåll
där tågen idag inte stannar krävs därför kapacitetshöjande åtgärder, exempelvis spår och
plattformar. Tåg som stannar innebär också att tidtabellen förskjuts på båda sidorna av
stationen. För att klara dessa förskjutningar, och undvika att det nya uppehållet blir en
flaskhals som begränsar banans totala kapacitet, krävs också spåråtgärder på ena eller båda
sidorna om stationen.

6.1 Principåtgärder
Dagens spårsystem är inte utformade för att klara stannande regionaltåg vid
pendeltågsstationerna. De är uppbyggda med pendeltågsspår i mitten och med plattform
mellan dessa. Om ett regionaltåg ska stanna behöver det växla in på pendeltågsspåren för att
nå plattformen, vilket inte är rationellt och effektivt. Det skulle innebära en kraftig påverkan
på pendeltågstrafiken.
För att klara av regionaltåg som stannar behöver spårutformningen anpassas. Omfattningen
av denna anpassning beror på det totala antalet tåg som ska passera stationen, det vill säga
stannande plus icke-stannande tåg. Det beror även på antalet tåg som ska stanna. Figur 34:
Alternativa åtgärder för att möjliggöra stannande tåg. visar tre alternativa utformningar som
alla klarar totalt 18 regional- eller fjärrtåg tåg per timme och riktning.
I alternativ ett kan sex av de 18 tågen stanna för resandeutbyte. Övriga tolv tåg passerar
stationen på de yttersta spåren utan att stanna. Alternativ två och tre är anpassade för att
valfri andel av de 18 tågen ska kunna stanna vid stationen.

Alt.1
Nuläge

Alt.2
Fjärr-/regionaltåg

Pendeltåg
Pendeltågsplattform

Alt.3

Delad pendeltågs- och regionaltågsplattform
Regionaltågsplattform

Figur 34: Alternativa åtgärder för att möjliggöra stannande tåg.

Skillnaderna mellan alternativen visas också i diagramform i Figur 35. Längst till vänster i
diagrammet visas ett alternativ med fyra linjespår på vardera sidan om stationen och lika
många plattformsspår på stationen. En sådan utformning klarar som mest tio stannande tåg
per timme och riktning. Mer än tio tåg per timme och riktning är inte möjligt om inte antalet
tåg som stannar begränsas kraftigt.
Genom att bygga fler spår förbi stationen, så kallade genomfartsspår utan plattform, och öka
antalet linjespår på ena sidan av stationen (alternativ ett i Figur 34) ökar den totala
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kapaciteten till 18 tåg per timme. Eftersom genomfartsspåren saknar plattformar kan endast
sex av dessa stanna vid stationen.
Längst till höger i diagrammet visas att en station med sex plattformsspår klarar 18 tåg per
timme och riktning med valfri andel stannande tåg. Detta motsvarar alternativ två och tre i
Figur 34.
Både norr och söder om Stockholm förväntas trafik med fler än tio tåg per timme och
riktning. Detta innebär att minst alternativ ett krävs för att den önskade trafiken ska vara
möjlig.
8
7

Antal spår

6
5
4
3

Antal plf- spår

2

Antal genomfar tsspår

1

Antal linjespår sida 1

0

Antal linjespår sida 2

Regional- och fjärrtåg/ h/ riktning:
Totalt antal tåg / antal stannande

Figur 35: Antal spår som krävs för olika trafikmängder.

Funktionellt finns alternativa lösningar för spårkonfiguration och plattformsplaceringar. De
har även koppling till resenärsfunktionen avseende smidiga bytesmöjligheter mellan
regionaltåg och pendeltåg.
De tre alternativen ger olika bytesmöjligheter. I de två första alternativen delar pendel- och
regionaltåg plattform i respektive riktning, vilket underlättar byten mellan tågslagen i
samma riktning. I det tredje alternativet måste bytande resenärer byta plattform vilket
förlänger bytestiden.
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6.2 Stationsåtgärder
Nödvändiga stationsåtgärder beskrevs delvis i föregående avsnitt. De uppehåll som
tillkommer för regionaltåg innebär att stationen måste kompletteras med (minst) två nya
plattformsspår. På så sätt kan tåg med och utan uppehåll trafikera stationen och
angränsande linjeavsnitt på ett effektivt sätt.
Den minsta anpassningen – alternativ ett – räcker om antalet stannande tåg inte överstiger
sex tåg per timme och riktning. Med denna utformning blir plattformsspåren för
regionaltågen hårt belastade. Uppehållen riskerar då att begränsa den totala trafiken.
Ett sätt att minska denna risk – och öka möjligheterna att utnyttja de nya plattformsspåren
maximalt – är att anlägga så kallade magasinspår på den sida av stationen där linjen är
fyrspårig. Dessa magasinspår – som bör vara något längre än dimensionerande tåglängd –
används för att tåg ska kunna lämna och frigöra plattformsspåret utan att behöva vänta på
att linjespåret är fritt. Genom detta ”slusspår” kan systemet utnyttjas mer effektivt. Detta
visas i Figur 36.
I den andra körriktningen, från den fyrspåriga sidan, har magasinspåret en liknande
funktion. Anledningen är att tåg i denna riktning kan lämna huvudspåret innan
plattformsspåret är ledigt. Därmed kan efterföljande tåg – rödstreckat i figuren –, som inte
ska stanna vid stationen, tidtabelläggas närmare det stannande tåget. Det innebär högre
kapacitet och att systemet klarar fler tåg.

350m 50m

400m
U1

U1
U3
U2
N2

U2
N2

N3
N1

N1

Figur 36: Trafikering av magasinspår: Plattformsspåret kan frigöras innan huvudspåret (U1) är ledigt. Därmed
kan nästa stannande tåg tas in till plattformen direkt efter det första. På motsvarande sätt kan tåg lämna
huvudspår N1 innan plattformsspår N3 blivit fritt. Därmed undviks tågkö på spår N1 och kapaciteten ökar.
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6.3 Åtgärder på linjen
I föregående avsnitt visas att linjen på ena sidan av stationen måste kompletteras till sex
spår, två för pendeltåg och fyra för övriga tåg. Detta krävs för att den totala linjekapaciteten
inte ska sjunka när vissa tåg stannar vid den utbyggda stationen och andra inte.
Principen visas i Figur 37. Figuren är en grafisk tidtabell som visar hur tågen (lutande
strecken) rör sig i rummet och tiden. De röda linjerna motsvarar stannande tåg som gör ett
uppehåll på stationen och de svarta linjerna är icke-stannande tåg. Ovanför stationen är
linjen fyrspårig och utnyttjas maximalt, det vill säga tågen ligger så tätt som möjligt.
Nedanför stationen blir trafikrytmen ojämn eftersom de icke-stannande tågen kör ikapp de
som stannar vid stationen. Denna kappkörningseffekt måste kompenseras med fler linjespår.

Sträcka

Exemplet visar tydligt på nackdelarna med att blanda stannande och icke-stannande tåg.

Station

Tid
Figur 37: Principtidtabell för en blandning av stannande och passerande tåg.
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7 Effekter
I detta kapitel beskrivs effekterna av de studerade stationsalternativ som kvarstod efter det
första urvalet.

7.1 Tillgänglighet
För att studera hur placeringen av bytesstationerna påverkar tillgängligheten i
Stockholmsregionen studeras restider till ett antal målpunkter i Storstockholm. Restider
studeras, från Uppsala i norr och från Strängnäs i söder, under förmiddagens rusningstrafik.
Anledningen till att dessa startpunkter har valts är att de är startpunkt för många
arbetspendlare som reser till Stockholm. Just tillgängligheten för arbetspendlare antas vara
viktig då den är en förutsättning för en god regional utveckling.
Restider till totalt sju målpunkter i Stockholmsregionen studeras, tre i den norra delen och
fyra i den södra delen. Målpunkterna väljs genom att antal arbetsplatser (dagbefolkning) i
regionen studeras. De områden som har flest arbetsplatser, har valts som målpunkter i
utredningen. I Figur 38 visas dagbefolkningen per sams-område för Stockholmsregionen år
2020. I de norra delarna av området går det att se att Kista, Sundbyberg (inklusive Solna
Business park/Vreten) och Karolinska/Tomteboda har flest arbetsplatser. I de södra delarna
av regionen är det områdena kring Gullmarsplan, Liljeholmen, Älvsjö och området runt
Stockholms södra som har flest arbetsplatser.

Figur 38: Dagbefolkning i Stockholmsområdet. Storleken på cirklarna är proportionell i förhållande till antalet
arbetsplatser.

Restider från de två startpunkterna till de sju målpunkterna studeras för sex olika
utredningsalternativ, beroende på var bytet mellan regionaltågen och lokaltrafiken sker:
 Nollalternativet – Utan ny bytespunkt mellan regional- och lokaltrafik
 Alternativ 1 – Bytespunkt i Sollentuna
 Alternativ 2 – Bytespunkt i Helenelund
 Alternativ 3 – Bytespunkt i Solna
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 Alternativ 4 - Bytespunkt Stockholms södra
 Alternativ 5 – Bytespunkt Årstaberg
 Alternativ 6 – Bytespunkt Älvsjö
Inga restider beräknas för en placering av Stockholm Syd i Flemingsberg eftersom denna
bytesmöjlighet finns redan idag, och används i en av rutterna i nollalternativet (Strängnäs–
Älvsjö).
För att kunna jämföra de olika utredningsalternativen görs en sammanräkning av de totala
restidsvinsterna (jämfört mot nollalternativet) för resor från de två startpunkterna till de sju
målpunkterna för respektive bytespunkt. Bytespunkter som ger längre restider jämfört med
nollalternativet tas inte med i beräkningen då dessa resor antas ske via befintliga
bytespunkter. Den totala restidsvinsten för ny bytespunkt i t.ex. Sollentuna blir således: 18
(Uppsala–Kista) + 2 (Uppsala–Karolinska) = 20 minuter.
Enligt metodiken ovan blir följande totala restidsvinster för de olika bytespunkterna:
Bytespunkt

Total restidsvinst

Sollentuna

00:20

Helenelund

00:28

Solna

00:44

Stockholms södra

00:41

Årstaberg

00:50

Älvsjö

00:37

Tabell 3: Totala restidsvinster (summering av de gräna rutorna)för de olika bytespunkterna jämfört med
nollalternativet. Enhet timmar:minuter

Ur Tabell 3 ovan går det att se att en bytespunkt i Solna ger de totalt sett största
restidsvinsterna av stationerna norr om Stockholm Central. Bland stationerna söder om
Stockholm Central är det en bytespunkt i Årstaberg som ger störst restidsvinster. Här är
dock skillnaderna mindre mellan de olika bytespunkterna.
I tabellerna nedan ses hela restidsmatrisen för de relationer som ingår i
tillgänglighetsanalysen.
Från Strängnäs
Bytespunkt

Målpunkt
Kista
Sundbyberg Karolinska
Liljeholmen Södra Station Gullmarsplan Älvsjö
0-alternativet
01:20
01:15
01:22
01:10
01:04
01:09
Sollentuna
0,02
0,25
0,12
Helenelund
-0,05
0,24
0,11
Solna
0,04
0,01
0,03
Södra Station
0,02
-0,10
-0,04
-0,17
-0,08
Årstaberg
0,01
-0,09
-0,14
-0,13
-0,10
Älvsjö
0,00
-0,08
-0,07
-0,11
0,00

Tabell 4: Förändrad restid till olika relationer från Strängnäs. Gröna rutor avser minskad restid och röda rutor
längre restid
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00:54

0,03
-0,03
-0,11

Tabell 5: Förändrad restid till olika relationer från Uppsala. Gröna rutor avser minskad restid och röda rutor längre
restid

Resultaten i tillgänglighetsanalysen tar inte hänsyn till hur många resor som faktiskt sker
från startpunkterna till de olika målpunkterna. I de nyttoberäkningar som redovisas senare i
rapporten har dock hänsyn tagits till antal resenärer. Nyttoberäkningarna bekräftar att de
mer centralt belägna stationerna passar bättre som bytesstationer för vidare resa med annan
kollektivtrafik.
Slutsats
1. Resultaten visar att en bytespunkt i Årstaberg ger kortast restid i två av de sju
relationerna för resenärer från söder. Även en bytespunkt i Stockholms södra ger
kortast restid i två av de sju relationerna. Bland annat går det se att den kortaste
restiden mellan Strängnäs och Sundbyberg uppnås vid ett byte mellan regional- och
lokaltrafik på Stockholms södra för vidare färd på Citybanan till Sundbyberg.
2. För resor med start i Uppsala ger bytespunkt i Solna kortast restid vid målpunkter
norr om Stockholm Central i två av tre relationer. För resor med målpunkt söder om
centralstationen ger de olika alternativen kortast restid i en relation vardera.
3. En sammanräkning av de totala restidsvinsterna för de olika bytespunkterna visar att
Solna station är mest lämpad som bytespunkt norr om Stockholm Central och att
Årstaberg är mest lämpad som bytespunkt söder om Stockholm Central.

7.2 Restidsnyttor
Nyttoberäkningarna visar att den samlade restidsnyttan i bästa fall (Sollentuna) uppgår till
drygt 500 miljoner kronor. Det förutsätter att hela 20 procent av regionaltågsresenärerna
kommer att använda den nya stationen för att byta till pendeltåg. Kalkylen visar också att val
av stationsläge, i förhållande till Stockholm Central, påverkar hur stationen kommer att
fungera som bytesnod respektive ny målpunkt. En bytesnod ska med fördel ligga nära
Stockholm Central, så att resenären så långt som möjligt kan utnyttja de snabbare
regionaltågen. En ny regional målpunkt bör däremot ligga längre bort från Stockholm för att
möjliggöra kortare resväg för de pendlare som väljer att byta målpunkt – från centrala
Stockholm till den nya stationen. Kalkylen visar att funktionen som ny målpunkt ger större
nyttor än bytespunktsfunktionen.
De ökade restider som drabbar de resenärer som sitter kvar på regionaltåget när de gör
uppehåll vid en ny station summeras till relativt stora negativa värden. Känslighetsanslysen
visar därför att de positiva restidsvinsterna äts upp snabbt om till exempel bytesfunktionen
inte används av lika många som antagits i huvudkalkylen.
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Sammantaget konstateras att de nyttor som kan antas uppstå till följd av en ny station blir
förhållandevis små jämfört med de förväntade investeringskostnaderna. Ska utredningen om
nya regionaltågsstationer norr och söder om Stockholm drivas vidare bör denna fråga
förankras tydligt i en större regional utvecklingsplan.

7.2.1 Metod för nyttoberäkningar
I utredningen finns ett behov av att värdera de nyttor som kan antas uppstå om en ny
regionaltågsstation öppnar. Detta för att få en uppfattning om:


Hur nyttan kommer att variera beroende på den nya stationens läge



Hur olika förutsättningar (till exempel restid och bytestid) påverkar nyttan



Hur stora byggkostnader som kan accepteras samhällsekonomiskt

Normalt används en prognosmodell – till exempel SamPers – för effektberäkningar av
liknande åtgärder i infrastrukturen. Här har vi dock valt att använda en enklare modell
uppbyggd i Excel för att beräkna de restidsnyttor som uppstår i olika scenarier.
Restidsnyttorna är i regel den största enskilda posten i en nyttokalkyl. Andra nyttor kan till
exempel vara miljö, trafiksäkerhet och operatörsintäkter. Dessa tar vi ingen hänsyn till här.
Restidsnyttan varierar från fall till fall men grovt skattat, kan det antas, uppgår den till två
tredjedelar av den totala nyttan. Nedan finns en kort beskrivning av modellens struktur.

UA

JA

100%

Utbyggd station

Y%

X%

100%
X*0,5

100-X-Y %

X*0,5%

Sth City

X%

Sth C

X*0,5%

Sth City

Sth C

X*0,5

R-tåg
P-tåg
Byten
Resenärer som
byter målpunkt

Figur 39: Modellens struktur.

Den gröna pilen i figuren visar ”inkommande” resenärer på regionaltågen. I
jämförelsealternativet (JA) sker samtliga byten till pendeltåg vid Stockholm Central. I
utredningsalternativet (UA) öppnas en ny station. Tre saker händer då:
1) Den nya stationen ökar tillgängligheten till nya målpunkter. Det gör att ett antal
resenärer (Y i figuren) byter målpunkt och får då en kortare restid. Ju längre ut från
Stockholm den nya stationen ligger desto större kan nyttan antas bli.
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2) Det går snabbare att byta mellan regionaltåg och pendeltåg på den nya stationen (X i
figuren). Tidsvinsten ska dock vägas mot den tidsförlust som uppstår till följd av att
pendeltågen är långsammare än regionaltåg. Det innebär att nyttan kan antas växa ju
närmre Stockholm den nya stationen hamnar.
3) De regionaltågsresenärer som sitter kvar på regionaltåget hela vägen in till Stockholm
Central, får en restidsförlängning på grund av det ny uppehållet. Restidspåslaget är inte
så stort, men det påverkar många resenärer, vilket gör summan avsevärd. Stationens
läge påverkar inte restidspåslagets storlek.

7.2.2 Förutsättningar i huvudkalkylen
Nedan beskrivs de förutsättningar som ligger till grund för huvudkalkylen.
Samlade förutsättningar
Totalt antal regionaltågsresenärer/dag på Ostkustbanan

18 000

Totalt antal regionaltågsresenärer/dag på Västra stambanan

25 380

Stopptid för regionaltåg vid ny station

3 min

Bytestid på nya stationer

2 min

Bytestid mellan Stockholm Central och Stockholm City

5 min

Bytestidsvikt

2,5

Byten till pendeltåg*

20 %

Nya stationers relativa attraktivitet**
Älvsjö

8%

Årstaberg

6%

Stockholms södra

15 %

Solna

7%

Helenelund

5%

Sollentuna

5%

Tabell 6: Visar förutsättningarna som använts i huvudkalkylen. * Avser hur stor del av regionaltågsresenärerna
som byter till pendeltåg för vidare resa. ** Med stationernas attraktivitet avses hur många som väljer att byta
målpunkt.

Totalt antal regionaltågsresenärer är hämtade från MÄLAB:s prognoser för framtida
resande8 (år 2020). För andel byten har ingen lämplig källa hittats, därför har en enklare
bedömning gjorts. Här finns sannolikt den största osäkerheten i huvudkalkylen.
Känslighetskalkylen – se nedan – visar också att relativt små förändringar av antal
bytesresenärer får ett stort utslag på de samlade resultaten. Andel resenärer som väljer en ny
målpunkt är skattad utifrån tidigare prognoser genomförda i järnvägsutredningen för
Mälarbanan och RVU9 för nuläget. Skattningen har därefter anpassats efter olika stationers
förutsättningar genom viktning mot av SL:s statistik10 för på- och avstigande per station.

8

Analys av trafikupplägg i Mälardalen. WSP, juli 2012
Resvaneundersökning i Mälardalen 2011. En bättre sits, mars 2012
10
Fakta om SL och länet 2011. SL, augusti 2012
9
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Den totala restidsvinsten har beräknats över en 40-årsperiod och därefter disaggregerats
(omräknats) till ett nuvärde. Nuvärdet ger en hänvisning om hur stor investeringskostnad
som kan accepteras samhällsekonomiskt.

7.2.3 Resultat från nyttoberäkningarna
Huvudkalkyl
Några slutsatser som kan dras från huvudkalkylen.


Nyttan med en ny station tycks öka med avståndet från Stockholm Central. Det
förklaras med att restidsvinsten ökar med avståndet för de resenärer som väljer att
byta målpunkt från centrala Stockholm till den nya stationens närområde. De
förklarar även att nyttan för stationer norr om Stockholm Central blir större än för
stationerna i söder (längre restid från Stockholm C till dessa stationer)



För de resenärer som väljer att byta till pendeltåg vid den nya stationen ökar däremot
nyttan ju närmre Stockholm Central bytet kan göras, det vill säga det är fördelaktigt
att åka så långt som möjligt med regionaltågen innan ett byte görs. Detta motverkar
trenden som beskrivs ovan, men är inte lika betydelsefull



Den restid som tillkommer när en ny station öppnar för regionaltågsresenärer som
ska till Stockholm Central är en stor negativ post i kalkylen.



Den samlade restidsnyttan för de sex stationerna uppgår till mellan 200 till drygt 500
miljoner kronor. Sollentuna får den högsta nyttan medan Årstaberg får den lägsta
nyttan.

Nytta Mkr
600
500
400
300
200

Nytta Mkr

100

0

Figur 40: De sammanlagda restidsnyttorna beroende på val av läge för ny station.

Känslighetsanalys med lägre andel bytesresenärer
Ingen lämplig källa har hittats för andel resenärer som byter mellan regionaltåg och
pendeltåg. Antagandet om andel bytesresenärer utgår därför från en enklare bedömning.
Här finns sannolikt den största osäkerheten i huvudkalkylen. Känslighetskalkylen visar
också att relativt små förändringar av andel bytesresenärer får stort utslag i nyttokalkylen. I
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känslighetsanalyserna har vi antagit att 15 procent – istället för 20 procent i huvudkalkylen –
av resenärerna gör ett byte. Den samlade restidsnyttan för de sex stationerna minskar
markant i jämförelse med huvudkalkylen. Nyttorna i känslighetsanalysen uppgår till mellan
drygt -100 till ca 230 miljoner kronor. Sollentuna får den högsta nyttan medan Årstaberg får
den lägsta nyttan.

Nytta Mkr
250

200
150
100
50

Nytta Mkr

0
-50
-100
-150
Figur 41: Känslighetsanalys för restidsnyttorna beroende på val av läge för ny station. Andelen resenärer som
utnyttjar den nya stationen för att byta mellan regionaltåg och pendeltåg är 15% (jämfört med 20% i
huvudkalkylen).

7.3 Markintrång
I detta avsnitt beskrivs kortfattat vilket markintrång som bedöms behövas för att anlägga en
station på de prioriterade stationerna (se sammanställningen i föregående kapitel). Alla de
framtagna typstationerna – alternativ ett, två och tre från avsnitt 6.1– bedöms gå att anlägga
på de flesta av de analyserade stationerna. Vilken som väljs beror på vilken utformning och
vilket markintrång som prioriteras. De olika alternativen till typstation kräver olika bredd.
För att göra analysen av markintrånget så jämförbar som möjligt har typstation ett så långt
som möjligt använts i analysen. På vissa stationer där ingen av typstationerna passar, har en
särskild lösning tagits fram. För dessa alternativ redogörs särskilt.
Då det gäller Stockholms södra har det inte bedömts som rimligt att anlägga sex spår på
endera sidan av stationen enligt resonemang i avsnitt 6.3. Därför är inte detta alternativ
effektbeskrivet med avseende på markintrång.
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7.3.1 Sollentuna
Sollentuna station ligger på cirka tio kilometers avstånd från Tomteboda och på cirka 16
kilometers avstånd från Skavstaby. Att bygga ett sexspårssystem från Tomteboda till
Sollentuna innebär därmed att en kortare sträcka byggs till ett sexspårssystem. Dock bedöms
intrången av en utbyggnad till ett sexspårsystem mellan Tomteboda och Sollentuna som
stora. De bedömda intrången vid ett eventuellt sexspårsystem från Skavstaby bedöms vara
medelstora till stora. Denna rapport ger ingen rekommendation om att bygga
sexspårssystemet norr- eller söderifrån, utan det bör utredas vidare i kommande planering.
En sexspårig typstation enligt alternativ ett i avsnitt 6.1 i Sollentuna bedöms totalt sett
innebära ett relativt begränsat markintrång. De största intrången/svårigheterna vid
anläggandet av en sexspårig station i Sollentuna beskrivs nedan.


Kurvan söder om Sollentuna station kan eventuellt innebära spårtekniska
problem/nackdelar om sexspårsystemet byggs norrifrån (från Skavstaby).



Den nya stationen kommer att göra intrång i ett antal byggnader precis öster om
stationen. Dessa kommer troligen att behöva rivas.



Intrång kommer att göras på vägar på båda sidorna av stationen.



Intrång kommer att göras på befintlig bussterminal, precis öster om stationen.



Intrång kommer bedömningsvis att behöva göras på ett antal byggnader i nordöst. En
av dessa byggnader är Fria gymnasiet.

Figur 42: Bedömt markintrång Sollentuna.
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7.3.2 Helenelund
Helenelunds station ligger på cirka 7,5 kilometers avstånd från Tomteboda och på cirka 18,5
kilometers avstånd från Skavstaby. Att bygga ett sexspårsystem från Tomteboda till
Helenelund innebär därmed att en kortare sträcka byggs med sex spår. Dock bedöms
intrången som görs om sex spår byggs mellan Tomteboda och Helenelund som stora. De
bedömda intrången vid ett eventuellt sexspårsystem från Skavstaby bedöms vara medelstora
till stora. Denna rapport ger ingen rekommendation om att bygga sexspårssystemet norreller söderifrån, utan detta bör utredas vidare i kommande planering. En sexspårig
typstation enligt alternativ ett i avsnitt 6.1 i Helenelund bedöms totalt sett innebära ett
relativt begränsat markintrång i Helenelund. De största intrången/svårigheterna vid
anläggandet av en sexspårig station i Helenelund beskrivs nedan.


Helenelunds station ligger i kurva, vilket kan innebära vissa spårtekniska nackdelar
om en sexspårig station byggs.



Intrång kommer att behöva göras i nordost där ett antal byggnader bedöms behöva
rivas, däribland en offentlig byggnad.



I norr kommer intrång att göras på privata tomter samt småhus. Vissa bedöms
behöva rivas.



Intrång kommer även behöva göras på Åkervägen, precis öster om stationen.



I söder sker intrång på obebyggd mark, däribland parkmark som ansluter till
Silverdals- och Garnisonskapellen.

Figur 43: Bedömt markintrång Helenelund.

69

7.3.3 Solna
Solna station ligger på cirka två kilometers avstånd från Tomteboda. Intrånget i
omgivningen av att bygga ett sexspårssystem från Tomteboda bedöms som små, men
åtgärderna i spårsystemet blir stora. För att få större kunskap om det markintrång och de
tekniska möjligheter som finns för att bygga om Solna till Stockholm Nord har en mer
detaljerad spårprojektering utförts för denna station (se referenslista).
Flertalet spår från Tomteboda och norrut kommer att behöva läggas om från Tomteboda och
fram till cirka fyra kilometer. Från cirka kilometer fyra och norrut kan befintliga upp- och
nedspår användas i stor utsträckning. Spårsystemet kommer dock att beröras fram till
kilometer 6+500, det vill säga fram till korsningen med E18. För att behålla driftspåret och
godsspåret mellan Tomteboda och Hagalund behövs en ny dubbelspårstunnel – cirka 450
meter lång – under Hagalundsberget.
Spåranslutningarna till Hagalunds bangård kommer att behövas bygga om helt eftersom
samtliga förbindelser berörs. Några byggnader inom bangårdsområdet bedöms dock inte
beröras. Anslutningen till hjulsvarven behöver dock byggas om.
En ombyggnation av plattformen i Solna med anslutning till en gångbro till nationalarenan
har genomförts (öppnades i oktober 2013). Total plattformslängd blir då cirka 340 meter.
Ytterligare cirka tio meter gångbana finns i norra änden av plattformen. Den delen är möjlig
att bygga om (bredda) till att fungera som plattform. I södra änden av plattformarna är
avståndet från plattformskant till brostöden för Frösundaleden uppskattat till cirka fem
meter. Det bedöms att en 355 meter lång plattform kan komma att rymmas.

Figur 44: Bedömt markintrång Solna.
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7.3.4 Årstaberg
Årstaberg byggs för närvarande om för att anpassas till Citybanan. Den nya lösningen
medför stora nivåskillnader mellan spåren på stationen där stationen kommer att utföras i
två plan. Spårlösningen för ett framtida Stockholm syd i Årstaberg kommer därför skilja sig
mycket från typstationen i avsnitt 6.1.
Två exempel på spårlösningar har tagits fram, en där hela anläggningen byggs om, en annan
där anläggningen bygger på Citybanans lösning. Som en jämförelse visas även en schematisk
spårplan för Årstabergs station efter att Citybanan är färdigbyggd.

Figur 45: Schematisk spårplan för Årstabergs station när Citybanan är färdigbyggd.

Figur 46: Schematisk spårplan för ombyggnad av Årstabergs station alt 1. Regionaltågsspåren byggs ovanför
pendeltågsspåren.
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Figur 47: Schematisk spårplan för Årstabergs station alt 2. Regionaltågsspåren för nordgående trafik byggs
ovanför pendeltågsspåren med hänsyn tagen till Citybanans utformning.

Båda alternativen bedöms kräva stora och kostsamma ombyggnader med broar. Bland annat
kommer bron med godsspårsanslutningen till Älvsjö godsbangård att behöva flyttas/byggas
om. Det är även viktigt att poängtera att även intrång kommer ske längs järnvägen från
Flemingsberg inklusive i Älvsjö för att leda in ett sexspårsystem hela vägen fram till
Årstaberg.
För att få större kunskap i det markintrång och de tekniska möjligheter som finns för att
bygga om Årstaberg till Stockholm Syd har en mer detaljerad spårprojektering (se
referenslista) utförts enligt alternativ 2, där hänsyn tagits till Citybanans utformning.
De största intrången/svårigheterna vid anläggandet av en sexspårig station i Årstaberg enligt
alternativ 2 beskrivs nedan.


Den planskilda spårkorsningen som nu byggs inför Citybanans öppnande bedöms
behövas byggas om alternativt ersättas. Det är osäkert om befintligt läge i plan kan
behållas. Dock kommer profilläget att behöva justeras för att få acceptabla lutningar
vid plattformarna.



Eventuellt kan begräsningar i plangeometrin och växelstandard leda till lägre
hastigheter än önskat.



Nya broar behöver byggas norr om plattformarna där spåren korsar varandra.
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Figur 48: Bedömt markintrång Årstaberg.
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7.3.5 Älvsjö
Precis som i Årstaberg ser spårlösningen i Älvsjö annorlunda ut jämfört med andra stationer
som har studerats. I Älvsjö ansluter Nynäsbanan och stationen består av sju spår, varav fyra
är plattformsspår mellan två plattformar. Till stationen kopplas även SL:s tågdepå samt
Älvsjö godsbangård. Spårlösningen norr och söder om Älvsjö är komplex med ett flertal
växlar och ett tråg.
För att få större kunskap om det markintrång och de tekniska möjligheter som finns för att
bygga om Älvsjö till Stockholm Syd har en mer detaljerad spårprojektering utförts för denna
station inom ramen för denna studie (se referenslista).
Även 2008 togs ett planeringsunderlag fram som visar på ett annat möjligt alternativ.
Fördjupade studier behöver göras och området behöver hållas öppet för att i en framtid ha
möjlighet att ansluta en tunnelbana.

Figur 49: Schematiskt spårlösning för Älvsjö station.

Vid en ombyggnad av Älvsjö kommer stationen behöva byggas om i sin helhet och breddas
cirka 20 meter. Godsspåret, samt spåren och plattformen till Nynäsbanan, kommer att
behöva flyttas i förslaget. Detta skulle medföra stora påverkan på dagens spåranläggning. Till
exempel kommer kurvan till Nynäsbanan att behöva byggas om i en mindre radie. Tråget i
norra änden av stationen bedöms behöva byggas om. Angränsande områden samt vissa
byggnader i Älvsjö centrum och/eller Stockholmsmässan kommer beröras vid en breddning.
De största intrången, om en sexspårig station anläggs i Älvsjö, beskrivs nedan:


Intrång i det nya och planerade Älvsjö centrum, eventuellt bussterminalen.



Intrång sker på östra sidan vid Stockholmsmässans angöring samt
lager/förrådsbyggnader.



Intrång i parkmiljön vid Älvsjö gård
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Det är viktigt att poängtera att intrång även kommer ske längs järnvägen från Flemingsberg
för att leda in ett sexspårsystem hela vägen fram till Älvsjö.

Figur 50: Bedömt markintrång Älvsjö.

Ett exempel på en alternativ lösning till breddning kan vara att höja upp pendeltågsspåren
över stationen. Detta skulle innebära en lutning på cirka 20-30 promille. Detta kan
möjliggöra att dagens spårlösning kan ligga kvar med mindre ombyggnader, utan större
breddning. En större ombyggnad av dagens spåranläggning, samt påverkan på omgivande
områden, skulle på så vis kunna begränsas. Lösningen innebär däremot kostnader eftersom
pendeltågspåren måste dras upp på broar. Stationsbyggnaden måste även byggas om helt för
att anpassas till en tvåvåningsstation. Bron norr om stationen bedöms även den kunna
beröras, beroende på hur snabbt pendeltågspåren kan föras ner igen. Det bör påpekas att
denna lösning bara har studerats schematiskt. Lösningen bör därför enbart ses som ett
exempel till ett möjligt alternativ – om en breddning anses få alltför stora negativa
konsekvenser.
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Figur 51: Schematisk spårlösning för Älvsjö för alternativet med en station i två våningar.

7.4 Kostnader
Återstående alternativ efter det första urvalet har analyserats, undantaget är Stockholms
södra. I trafik- och kapacitetsanalyserna har konstaterats att två nya spår behöver byggas på
ena eller andra sidan av stationen (ute på linjen) för att upprätthålla linjekapaciteten om
regionaltåg ska stanna vid en station. Att bygga två nya spår mot norr eller söder från
Stockholms södra bedöms inte som rimligt och därav ingår inte Stockholms södra.
Eftersom utredningen är i idéskedet är kalkylen grov och uppbyggd utifrån ett antal
antaganden och referenser enligt nedan. [min/trolig/max]











För utbyggnad från fyra till sex spår på linjen ligger studier för Arlandakorridoren till
grund (SATSA). Från denna är ansatt (0,04/0,085 /0,2 – medel ca 0,1) MSEK/m
exkl. större konstbyggnader och tunnlar. Motorvägsbroar och flyover för järnväg är
ansatt till (150/250/400 – medel ca 260) MSEK/st. Tunnel för dubbelspårig järnväg
är ansatt till (0,75/0,25/0,3 – medel ca 150) MSEK/m.
Helt ny station (typstation 1 – se kapitel åtgärder) är antaget som utgångspunkt (6
spår á 800 m). Kostnad för station inkluderar mark, BEST, perronger (2*355*14m)
och angöring till plattformar. (150/350/650 – medel ca 370) MSEK är ansatt.
Kostnad för rivning/demontering för station är antagen procentuellt till (5/15/40 –
medel ca 20) av ovan.
Kostnad för provisorier vid station samt vid utbyggnad av linjen från fyra till sex spår
är antagen procentuellt till (15/40/150 – medel ca 60) av kostnad för färdig
anläggning om inga provisorier hade behövts.
För intrång vid station har tre scenarier definierats; hög, medel och låg. 400-, 300resp. 200 MSEK. För respektive alternativ har bedömning gjorts och en av dessa är
valda.
Miljöåtgärder vid stationen har på samma sätt definierats till 80-, 60- resp. 40
MSEK. För respektive alternativ har bedömning gjorts och en av dessa är valda.
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Byggherrekostnader är ansatt procentuellt till (10/20/30 – medel 20) av samtliga
specificerade kostnader ovan.
För alternativen Stockholm Syd vore det bäst sett till linjekapaciteten med en ny bana
mellan Gerstaberg och Flemingsberg. Förstudie för sträckan ligger som grund. I
denna finns tre alternativ 8400, 12000 och 15900 MSEK inkl. byggherrekostnader.
Eftersom denna kostnad är väldigt dominant sker redovisningen både med och utan
denna bana.

Analysen är genomförd enligt successivmetoden.
I tabellen nedan presenteras resultaten från kalkylen. Kostnaden som anges representerar
50% sannolikhet enligt metoden samt med ett spann (+/-) för osäkerheten. För alternativen
Stockholm syd är det mest optimalt med en nya banan mellan Gerstaberg och Flemingsberg
för att åstadkomma samma funktion som alternativen Stockholm Nord. Antas utbyggnad
från Flemingsberg t.o.m respektive station kommer linjekapaciteten inte att bli lika stor som
om banan byggs ut även mellan Gerstaberg och Flemingsberg.
Alternativ

Kostnad [MSEK]

Stockholm Nord:
(6-spår från Tomteboda t.o.m resp
stationsläge)
Sollentuna

3 550 +/- 460

Helenelund

2 850 +/- 350

Solna

1 500 +/- 200

Stockholm Syd: (6-spår från Flemingsberg
t.o.m resp. stationsläge)
Årstaberg

4 100 +/- 600

Älvsjö

3 400 +/- 450

Gerstaberg-Flemingsberg (ny bana)

8 400 – 15 900 (ref. FS Järna-Stockholm)

Tabell 7: Beräknade kostnader för de studerade alternativen.

Den tydligaste slutsatsen som kan dras från de beräknade kostnaderna är att stationerna i sig
inte utgör den stora kostnaden. Kapacitetsutbyggnad längs med linjen är den stora
kostnaden och dessa åtgärder har bedömts som nödvändiga för att upprätthålla en god
kapacitet och robusthet i systemet. För alternativen Stockholm Nord ökar kostnaden ju
längre norrut stationen placeras eftersom utbyggnad längs med linjen är antagen att ske från
Stockholm central. För alternativen Stockholm Syd råder omvänt förhållande, kostnaden
minskar ju längre söderut stationen placeras eftersom utbyggnad längs med linjen är
antagen att ske från söder. Utbyggnad från Stockholm central och söderut har inte bedömts
som rimligt på sträckan Stockholm central-Årstaberg.
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7.5 Utblick 2050
Följande exempel på planer, projekt och idéer har identifierats i tidigare sammanhang och
visar på behov av infrastrukturåtgärder på lång sikt.


Ostlänken, ny bana Järna–Nyköping–Norrköping–Linköping



Fyrspårsutbyggnad Arlandabanan, Skavstaby–Arlanda nedre



Sexspårsutbyggnad längs med Ostkustbanan, Tomteboda–Skavstaby



Sexspårsutbyggnad Västra stambanan, Älvsjö–Järna



Svealandsbanan, dubbelspårsutbyggnad



Förlängning av Tvärbanan från Solna till Danderyds sjukhus



Tvärbana från Kista till Täby via Sollentuna och Häggvik



Ny tunnelbanegren från Odenplan via Solna till Mörby (-Täby-Arninge)



Utökad kollektivtrafik till Hagastaden



Spårväg Syd, Kungens kurva–Flemingsberg



BRT (Bus Rapid Transport), Älvsjö–Fruängen

Planerna ovan innefattar utbyggnader av järnväg, tunnelbana, spårväg och BRT, vilka
kommer att ge effekter i olika grad, som kortare restider och därmed ökad tillgänglighet.
Flera av projekten skapa tydligare stråk på tvären och koppla samman arbetsplatsintensiva
områden med varandra, men även med områden där många bor.
Vissa av de lokala/regionala kollektivtrafiksatsningarna i Stockholm korsar/ansluter till
järnvägen. Enligt de nämnda planerna kan detta komma att ske i Sollentuna, Solna och
Älvsjö, vilket ligger i linje med de alternativ som studerats i denna utredning.
Nämnda sexspårsutbyggnader kommer på sikt förmodligen att bli nödvändiga, oavsett
Stockholm Nord eller Stockholm Syd. Ostlänken är ett tydligt exempel på en satsning som
innebär att fler tåg kan förväntas till och från Stockholm, därmed även ökat behov av
kapacitet norr om Järna. Kapacitetsförstärkning av järnvägarna in mot Stockholm kommer
att möjliggöra en vidgad arbetsmarknad och ökad konkurrenskraft i hela regionen. I ett
scenario med Stockholm Nord och Stockholm Syd ligger sexspårsutbyggnaderna helt i linje
med att skapa ökad tillgänglighet för arbetspendling till och från utpekade regionala kärnor.
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8 Slutsatser
I den här utredningen har vi studerat alternativa lägen för en ny regionaltågsstation norr
respektive söder om Stockholm central. För alternativen har omvärldsförutsättningar,
nödvändiga åtgärder och förväntade effekter studerats.
Utifrån en successivt fördjupad analys har tänkbara stationslägen prioriterats i förhållande
till varandra. I det första urvalet har de stationer som får lägst måluppfyllelse avseende
bytesmöjlighet och tillgänglighet valts bort. Dessa stationer är Häggvik, Ulriksdal, Stuvsta
och Huddinge.
Nedan beskrivs de stationer som har bedömts intressanta för fördjupade analyser. För dessa
stationer har även behov av åtgärder studerats. Om en ny station byggs kommer det att krävs
kapacitetsåtgärder även utanför själva stationsområdet. Detta för att kapaciteten på linjen
inte ska bli sämre. Kapacitetsåtgärderna utgörs av två nya spår, dvs. en utökning från dagens
fyra spår till sex spår, som byggs på en relativt lång sträcka på ena eller andra sidan av den
nya stationen. För en ny station norr om Stockholm central är det lämpligast att bygga från
Stockholm central fram till den nya stationen. För en ny station söder om Stockholm central
bör utbyggnaderna ske från Flemingsberg fram till den nya stationen. Utredningen visar att
utbyggnaden av de nya spåren kommer kosta mer än utbyggnaden av själva stationerna.
Detta gäller för samtliga alternativ.
Sollentuna har relativt många på- och avstigande resenärer samt god koppling till annan
kollektivtrafik. Bytesindex är också relativt högt. Markintrånget om en regionaltågsstation
anläggs bedöms även som hanterbart.
Helenelund utmärker sig med en mycket hög andel sysselsatta i och med närheten till
Kista. Antalet avstigande under förmiddagens rusning är mer än dubbelt så stort som antal
påstigande. Det pekar tydligt på att området är en stark målpunkt. Helenelunds position
kommer även att stärkas i och med beslut om att tvärbanans kistagren ska ansluta här.
Solna station uppvisar genomgående bäst måluppfyllelse från det första urvalet
(alternativen Stockholm Nord), bortsett från antal påstigande. Antalet arbetsplatser är något
högre än för Helenelund (Kista) samtidigt som Friends arena och omkringliggande
arbetsplatsområden kommer att stärka Solna ytterligare som målpunkt. Antal boende i
stationens närområde är i särklass högst för alternativen för Stockholm Nord. Inom kort
förstärks även stationens tillgänglighet i och med att Tvärbanan blir färdig.
Stockholms södra uppvisar mycket goda egenskaper. Många resenärer använder
stationen för byten, området har många boende, antalet sysselsatta är högt och stationen har
många på- och avstigande resenärer. För att upprätthålla god kapacitet i järnvägssystemet
krävs två nya spår in till Stockholm Central eller två nya spår söderut med bland annat en
”ny” Årstabro. Dessa åtgärder kommer bli mycket kostsamma och bedöms inte stå i relation
till nyttan. Därför rekommenderas inte Stockholms södra som regionaltågsstation.
Årstaberg erbjuder god koppling till annan kollektivtrafik och relativt många bor och
arbetar nära stationen. Pågående byggnationer i samband med Citybanan ger dock en
komplex situation att utgå ifrån om en regionaltågsstation ska anläggas. Enligt spårstudierna
i denna utredning skulle stationen ligga med spår och plattformar i två olika plan. Dessutom
kan stora delar av den anläggning som nu byggs kopplat till Citybanan behöva rivas. Utöver
komplexiteten i Årstaberg behöver två nya spår ansluta, i detta fall från söder, vilket innebär
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omfattande ombyggnader även i Älvsjö. Årstaberg bedöms därför inte som ett lämpligt
alternativ för en ny regionaltågsstation.
Älvsjö station utmärker sig med ett högt antal bytande resenärer. Eftersom två
pendeltågsgrenar går ihop här sker troligtvis de flesta bytena mellan olika pendeltåg.
Stationen har också relativt många på- och avstigande. Spårområdet i Älvsjö och tät
närliggande bebyggelse gör dock att förutsättningarna är relativt komplexa. Eventuella
åtgärder kommer därför leda till stora intrång och då framförallt i befintlig
järnvägsanläggning.
Flemingsberg är redan idag en etablerad regionaltågstation och fyller därmed en funktion
både som målpunkt och som bytesnod. Området runt stationen har utvecklats allt sedan
stationen öppnade och där finns fortsatt expansiva planer.Trafikverket driver dessutom ett
pågående arbete i syte att genomföra utbyggnaden av det sk. spår noll. Med de nya spåret
tillåts en ökad frihet vid planering av fjärr- och regionaltågstrafiken via stationn.
Flemingsbergs roll som regional målpunkt och nod i trafiksystemet kommer därför med all
sannolikhet att stärkas..
En slutsats från utredningen är därmed att Södra station och Årstaberg kan avskrivas som
alternativ för en framtida ny regionaltågsstation. Det är dock för tidigt att definitivt avskriva
någon av stationerna Sollentuna, Helenelund, Solna eller Älvsjö. I den sammanvägda
utvärderingen framstår ändå Solna och Älvsjö som de bästa alternativen. Ett starkt skäl till
att peka ut Solna som station på norra sidan är att alternativet ger den spårkapacitet som
krävs för att möjliggöra regionaltågsstopp till en klart lägre kostnad.
De kostnads- och nyttoanalyser som gjorts visar dock att kostnaderna för nödvändiga
utbyggnader vida överskrida de restidsnyttor som antas uppstå genom smidigare byten och
ökad tillgänglighet. Samma slutsats gäller för samtliga ovan beskrivna stationer (Sollentuna,
Helenelund, Solna, Stockholm södra, Årstaberg och Älvsjö). Det innebär att någon ny
regionaltågsstation på sträckan Flemingsberg – Häggvik inte bedöms samhällsekonomiskt
lönsam i ett scenario för år 2020.
I ett mer långsiktigt scenario, bortom år 2020, där resande och trafiktillväxten tvingar fram
en utbyggnad med flera spår kan dock nya regionaltågsstationer bli samhällsekonomiskt
motiverade. Utredningen indikerar då att de stora nyttorna kommer att uppstå genom ökat
tillgänglighet till nya målpunkter och att bytesmöjligheten mellan regionaltåg och pendeltåg
får en sekundär betydelse. För att möjliggöra den trafikökning som utredningens utblick mot
år 2050 visar på bör behovet av att reservera mark inom utredningsområdet ses över.
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