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Korridorernas namn och indelning

Befintlig korridor – inre delen (BKI)
Kistakorridor – inre delen (KKI)
Befintlig/Kistakorridor – yttre delen BKY/KKY)

Kallhäll

Kista

Jakobsberg

Barkarby

Spånga

Sundbyberg
Solna

Tomteboda

Ulriksdal

0 500 m

Delen Spånga–Barkarby

Översiktskarta med utredningskorridoren för sträckan 
Spånga–Barkarby.

Beskrivningen omfattar sträckan från Spånga pen-
deltågsstation till strax söder om Barkarby pendel-
tågsstation.

Spånga station

Lunda

Bromstensvägen

Anslutning till Lunda

Bergslagsvägen

E18

Tensta

Barkarby

Spånga

Spångaviadukten

0 500 m
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Bromstensviadukten

Spånga

Lunda

Spånga station

Lunda

Spånga station

Bergslagsvägen

Snedbild ovan avser sträckan mellan Spånga pendeltågsstation till vägbron för Bergslagsvägen. Sträckan strax norr om Spånga pendeltågstation till strax söder 
om Barkarby pendeltågsstation.

På delsträckan beskrivs ett huvudförslag till ut-
formning i ytläge.

Inga varianter redovisas för denna delsträcka.

Ytläge med fyra spår
Förslaget innebär att befintligt dubbelspår utökas 
med två nya spår till ett fyrspårssystem i befintlig 
sträckning, se kartan här intill. 

Spårområdet vid Spånga pendeltågsstation behöver 
breddas på den östra sidan men kan också komma 
att behöva breddas något mot bussteminalområ-
det. Dagens plattform kommer att breddas i norra 
änden vilket också gör det möjligt att i framtiden 
bygga en planskild plattformsanslutning. Strax norr 
om dagens plattform kommer också en linjerätning 
att genomföras österut. 

Generellt behöver spårområdet breddas med ca 
15-20 m utefter linjen. Spåren kommer i huvudsak 
att ges samma höjdläge som dagens spår.

På delsträckan finns idag en godstågsanslutning till 
industriområdet vid Lunda. Godstågsanslutningen 
kan behållas med i princip nuvarande utformning 
med ett femte spår på västra sidan om de fyra 
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10 m5

Sektion i Bromsten.  Där bostäder ligger på en höjd som i denna sektion kan en bättre bullerdämpande effekt uppnås om bul-
lerskyddsskärmen placeras närmre huset än vad som redovisas i sektionen. 
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Vid Spånga station flyttas gc-vägen något högre upp i terrängen när järnvägen breddas.  
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3.4.3 Gestaltningsprinciper
-

gränsas

utformas för god tillgänglighet och formges för att 
utgöra ett positivt inslag i närmiljön

bebyggelse ges ett lättare uttryck och en högre de-
taljeringsgrad enligt kapitel 2, Typutformningar/
Genomgående grepp

detaljeringsgrad, enligt kapitel 2, Typutformning-
ar/Genomgående grepp

-
hetsområden och områden där få människor vis-
tas nära spår ges en lägre detaljeringsgrad, enligt 
kap 2, Typutformningar/Genomgående grepp

Bullerskyddsskärmar mot bostäder i Bromsten 
placeras på varierat avstånd från spåren och på 
olika nivåer i slänt för att utgöra effektivare bul-
lerskydd. Bullerskyddsskärmarna ges ett lättare 
uttryck genom exempelvis glasad överdel och en 
god detaljbearbetning i t ex spaljéer.  

Bergsskärningarna görs branta för att minimera 
intrång. 

3.4.4 Resenärsupplevelse 
Spånga centrum ligger något skymd bakom ram-
pen ner från gång- och cykelbron som leder över 
vägen och järnvägen. Resenärernas upplevelse av 
Spånga är därför något begränsad. 

3.4.5 Kritiska frågor
Hur utformas gång- och cykelpassagen i Bromsten för att 
utgöra ett attraktivt, tryggt och tillgängligt vägval? 

Hur kan bullerskyddsskärmarna utformas för att bli ett 
positivt inslag i boendemiljön för villabebyggelsen närmast 
järnvägen?

Hur förläggs cykelvägen utmed spåret i Spånga för att det 
skall bli lättframkomligt och orienterbart? 

Hur ansluts en plattformsentré i den norra änden till 
befintliga gång- och cykelnätet?

huvudspåren. Växlar mellan huvudspåren i fyr-
spårsystemet kommer att finnas söder om pen-
deltågsstationen för godstrafik med riktning mot 
Sundbyberg.  

Förslaget är att dagens pendeltågsstation med 
mittplattform kan behållas. Några mindre ombygg-
nader krävs dock av den brokonstruktion för bil-
jetthall samt gång- och cykelbron som ansluter till 
plattformen, på grund av en pelare som är placerad 
i spårområdet. Dessutom kommer plattformen att 
breddas i den norra änden i samband med att linje-
rätning föreslås norr om stationen. 

Bulleråtgärder kan bli aktuellt på östra sidan utmed 
Spånga station.

Översiktsplan för Spånga station

Tvärsektion vid Spånga sta-




