
Mälarbanans utbyggnad
Information om

Sträckan Huvudsta–Duvbo, 

lägesrapport december 2018

Hej! 
Mälarbanan ska byggas ut från två till fyra spår mellan  
Tomteboda och Kallhäll för att möta den ökade efterfrågan  
på tågtrafiken. För delsträckan Huvudsta i Solna till Duvbo  
i Sundbyberg arbetar vi med att ta fram en järnvägsplan.  
Nu vill vi informera dig om läget – hur långt vi har kommit i 
planeringsprocessen och hur byggplanerna för sträckan ser ut.
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Planerings-  
och byggprocess

Varför ska Mälarbanan byggas ut?
Behovet av smidiga och miljövänliga resor och 
transporter är stort och ökar hela tiden. På den 
del av Mälarbanan som leder in mot Stockholm, 
mellan Kallhäll och Tomteboda, används spåren 
idag maximalt. Alla tåg måste samsas på två spår 
längs den 20 kilometer långa sträckan. Det bety-
der att fjärrtåg och regionaltåg får köa bakom de 
lokala pendeltågen som stannar vid varje station. 
Det leder till att även pendeltågen får köa.

Trafikverket bygger därför ut järnvägen från två 
spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll. 
När vi är klara blir det smidigare att ta tåget, fler 
avgångar att välja på och lättare att komma fram i 
tid. Kort sagt bygger vi fler spår för en bättre resa.

Hur långt har vi kommit?
Vi har delat upp Mälarbanans utbyggnad i flera 
sträckor. Sträckorna mellan Barkarby och Kallhäll 
och mellan Tomteboda och Huvudsta är till stor 
del färdigställda. För delen Spånga till Barkaby 
pågår produktion för fullt och för delen Duvbo 
till Spånga pågår arbetet med järnvägsplanen. 

För sträckan Huvudsta till Duvbo arbetar vi med 
att färdigställa järnvägsplanen. Under 2017 hade 
vi samråd med öppna hus om järnvägsplanen. 
Sedan dess har vi arbetat vidare med hjälp av 
inkomna synpunkter från allmänhet, föreningar, 
myndigheter med flera samt i samverkan med 
Solna stad och Sundbybergs stad.

Om Mälarbanan

2020
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vattenverksamhet

Förberedande arbeten

Granskning av järnvägsplan

Järnvägsplan fastställs
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Denna tidplan är preliminär 
och förutsätter att vi får våra 
tillstånd på plats i tid och att 
våra planer inte överklagas.

Under 2018 påbörjade vi förberedande  
arbeten med att riva bangården öster om 
Sundbyberg station. Vi kommer fortsätta 
arbeta med till exempel ombyggnader av 
fastigheter och broar, ledningsarbeten och 
tillfälliga anläggningar. Järnvägsplanen, som visar det färdiga förslaget  

på utformning av järnvägsanläggningen med  
station, ställs ut för granskning tillsammans med 
miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också 
för de synpunkter som kommit in under samrådet 
och hur de har tagits om hand.

Järnvägsplanen fastställs av Trafikverkets 
avdelning planprövning. Om den inte  
överklagas vinner den laga kraft.

Mark- och miljödomstolen prövar framförallt  
projektets påverkan på grundvatten och beräknas 
fatta beslut under 2021. 

2017 Samråd av järnvägsplanen
Samrådsskedet påbörjades februari 2017 och 
pågår fram till granskning av järnvägsplan.

Upphandling
Under 2018 upphandlar vi de stora entreprenaderna.

Våren 2018 hade vi samråd om bygg- och  
vattenverksamhet. Där berättade vi om utbyggna-
dens påverkan på grundvatten och beskrev plane-
rad byggverksamhet på sträckan.

Under 2021 påbörjas de stora arbetena 
med järnvägsanläggningen.

Byggtid
Vi beräknar att bygget av nya järnvägen mellan Huvudsta
och Duvbo tar cirka åtta år. Det kommer att märkas  
när vi bygger ut järnvägen. Vi kommer att informera  
om pågående och kommande arbeten kontinuerligt.
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Produktion

Planering

Vad är en järnvägsplan?
Järnvägsplanen beskriver i detalj var järnvägen 
ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen 
visar vilken mark som behövs både för själva 
bygget av järnvägen och när järnvägen är i drift.
Till järnvägsplanen finns en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) som beskriver både positiva 
och negativa konsekvenser för miljön samt ett 
gestaltningsprogram som visar hur det som 
byggs kan komma att se ut.
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STRÄCKAN HUVUDSTA–DUVBO

Här beskriver vi före-
slagen utbyggnad mellan 
Huvudsta och Duvbo,  
en sträcka på cirka  
3,6 kilometer.  
Beskrivningen bygger på 
det material som finns 
tillgängligt och de lös-
ningar som vi har kommit 
fram till i detta skede av 
planeringen. 

Tillsammans med Sundbybergs stad 
planerar vi att bygga en förlängning av  
den överdäckade tunneln i form av en  
300 meter lång intunnling.

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en 
cirka 1,1 kilometer lång överdäckad tunnel. 
Ovanpå tunneln frigörs yta och Sundbybergs 
stad planerar nu för hur det ska se ut där. 

Vi planerar för att Sundbybergs nya regional- 
och pendeltågsstation får två plattformsan-
slutningar och tre entréer mot Sundbybergs 
centrum, Solna Business Park och Lilla Alby.
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Bild: Sundbybergs stad
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I samverkan med Solna stad planerar vi att 
bygga en ny pendeltågsstation i Huvudsta, 
Huvudsta station, med stationsentré på 
Huvudstagatans bro. Vi planerar att bygga om 
och anpassa bron till den nya stationen.

I samverkan med Solna stad föreslår vi  
en cirka 450 meter lång intunnling följt av 
fortsatt markspår i Solna.

Vi planerar att bygga ett anslutningsspår  
till Tomteboda bangård som är avsedd  
för godstrafik.

STRÄCKAN HUVUDSTA–DUVBO

Här beskriver vi före-
slagen utbyggnad mellan 
Huvudsta och Duvbo,  
en sträcka på cirka  
3,6 kilometer.  
Beskrivningen bygger på 
det material som finns 
tillgängligt och de lös-
ningar som vi har kommit 
fram till i detta skede av 
planeringen. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se

Arbeten i närtid
Innan vi påbörjar de stora arbetena på sträckan mel-
lan Huvudsta och Duvbo kommer vi att göra en del 
förberedande arbeten. Vi startade 2018 och kommer 
fortsätta med att till exempel lägga om ledningar och 
genomföra om- och tillbyggnader av vissa fastigheter. 

I god tid inför de förberedande arbetena kommer 
vi att informera om vad arbetena innebär för dig 
som boende och verksam i Solna, Sundbyberg och 
Stockholm. 

 
Vill du veta mer?
På Mälarbanans hemsida kan du läsa mer om  
projektet och prenumerera på aktuella störningar  
i ditt område.

www.trafikverket.se/malarbanan

Du är välkommen att kontakta Trafikverkets  
Kontaktcenter som är öppet dygnet runt. 

Telefonnummer: 0771-921 921
E-post: kontaktcenter@trafikverket.se

Vill du lämna synpunkter på järnvägsplanen?
Vill du lämna synpunkter under samrådstiden önskar 
vi dem senast 11 januari 2019. Märk ditt brev eller 
e-post med ”Järnvägsplan Huvudsta-Duvbo TRV 
2015/87751” och kom ihåg att skriva ditt namn.

Trafikverket
Projekt Mälarbanan
Svetsarvägen 10 
171 41 Solna

E-post: 
samradsolnasundbyberg.malarbanan@trafikverket.se

 
När vi ställer ut järnvägsplanen för granskning 
redovisas det färdiga förslaget i sin helhet.  
Då får du åter möjlighet att skicka in synpunkter. 

Har du lämnat synpunkter på järnvägsplanen?
I samband med granskningen av järnvägsplanen  
finns en samrådsredogörelse klar där vi har besvarat 
alla inkomna synpunkter. 


