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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

Hagalund

Solnavägen

Frösundaleden

Industrivägen

Råsundavägen

Solna station

Spårområde Hagalund

Frösunda

E4

E18

Beskrivning av Kista korridor Inre
Delen Tomteboda–Solna

Beskrivningen omfattar sträckan från Tomteboda/ 
anslutningen till bland annat Citybanan och fram 
till strax söder om vägbron för E18.

Översiktskarta med utredningskorridoren för sträckan 
Tomteboda–Solna..

0 500 m
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Solna station

Frösundaleden

E18
Ulriksdals station

Frösunda

Dalvägen

Råsundavägen

Hagalund

Frösunda

Solnavägen

Industrivägen

Snedbild över sträckan från Tomteboda till Hagalund. Sträckan från Hagalund till strax söder om vägbron för E18.

För delsträckan Tomteboda - Solna beskrivs två 
alternativa utformningar och en variant. 

De alternativa utformningar och varianter som 
redovisas genom Solna är:

•	 Alternativ	utformning	–	utbyggnad	österut	genom	
Solna

•	 Alternativ	utformning	–	utbyggnad	västerut	ge-
nom Solna

•	 Variant	–	ett	spår	på	vardera	sidan	om	befintliga	
spår
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Utbyggnad österut genom Solna
Förslaget innebär att befintliga fyra huvudspår 
samt två driftspår till Hagalund kompletteras med 
ytterligare två nya spår på östra sidan genom Solna, 
se schematisk skiss intill. 

Dagens läge genom Solna Utbyggnad österut genom Solna

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Ny tunnel för
två nya spår

Ny gångbro 
och plattform
Inklusive 
anslutningar

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Dagens läge genom Solna Utbyggnad österut genom Solna

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Ny tunnel för
två nya spår

Ny gångbro 
och plattform
Inklusive 
anslutningar

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Schematisk skiss för dagens spårutformning. Schematisk skiss för en järnvägsutbyggnad österut  
genom Solna.

En breddning av spårområdet med ca 20 m kommer 
att behöva göras på framför allt den östra sidan och 
en ny bergtunnel för två spår genom Hagalundber-
get kommer att utformas parallellt med befintliga 
tunnlar på en sträcka av ca 400 m. Detta blir den 

fjärde tunneln under Hagalundsberget. En tvärtun-
nel föreslås mellan ny tunnel och befintlig för att 
tillgodose kraven för utrymning.

Spåren kommer i huvudsak att ges samma höjdläge 
som dagens spår. Dagens anslutningsmöjlighet till 
Tomteboda godsbangård och Hagalund ska behål-
las.
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BEFINTLIG PLATTFORM FÖRLÄNGS OCH ANPASSAS FÖR ATT NÅ GÅNGBRO
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4.4 Solna

Ramp

Ramp

Ramp

Svarta linjer och blåa fält enligt skissförslag Järnvägsutredningen

Röda linjer enligt underlag Sweco/Arenastaden juni 2008.

Blåa linjer och gröna fält enligt underlag från Solna Stad juni 2008.

PLAN SOLNA UTBYGGNAD ÖSTERUT

Tvärbana flyttad 
norrut jämfört 
med  FÖP

Tvärbana hållplats utomhus. Byte till tåg via stationshus.

Hus rivs

STATION

Entré

Entré

Entré

Bussuppställning

Ny koppling 
Hagalund

Passage under

Bussupp-
ställning

Dalvägen ev. kvar?

Utbyggnad nya Arenastaden

Frösundaleden höjes till 
+18.5 alternativ +20. Ny 
rondell med öppning i mitten 
redovisad enligt underlag 
från Solna Stad juni 2008.

Överbyggnad + tvärbana på nivå ca +13,5              
(ca 7 meter ovan tågplattformar)

NY PLATTFORM CA +6,2

A

A

Läge för ny gc-bro.
Anslutning enl. SWECO / Arenasta-
den juni 2008.

Överbyggnad + tvärbana ca +13,5
Mark dikas ur

RÖK ca 5,5

Principsektion A-A (Se var snittet är taget med sektionspilarna nedan.)

Delar av hus rivs
Kolonnvägen flyttas 

Förslagsskiss för östlig utbyggnad vid Solna station med två plattformar och anslutningar till plattform i norra och södra änden.

Stationsutformning
Stationen i Solna utformas med två mittplattfor-
mar för pendeltågen samt Mälarbanans regional-
tåg. Stationen byggs i ungefär samma läge jämfört 
med dagens läge. Nya planskilda anslutningar till 
plattformarna föreslås över spåren i både norra och 
i södra änden. Anslutningarna kommer att förses 
med både trappa, hiss och rulltrappor. 

Den norra anslutningen medger en förbindelse 
till området för bland annat den planerade Natio-
nalarenan på västra sidan samt till kontors- och 
bostadsbebyggelsen på den östra sidan. Den södra 

anslutningen medger förbindelse till Frösundaleden 
och bebyggelsen söder om stationen samt till bussar 
och planerad tvärspårväg. 

I skissen ovan redovisas även ett tänkbart förslag 
från Solna kommun för en ny cirkulationsplats för 
anslutning av Råsundavägen och Dalvägen till Frö-
sundaleden. I skissen redovisas även ett tänkbart 
läge för planerad tvärspårväg med möjlighet till 
hållplats vid Solna station.

I den norra änden av plattformarna redovisas ett 
förslag till utformning av planerad gångförbindelse 
över spårområdet med anslutning till de båda mitt-

plattformarna. Befintlig gångtunnel med anslutning 
till dagens plattform i norra änden rivs. 

I området kring Solna station pågår flera angräns-
ande projekt bland annat byggande av en ny natio-
nalarena på den östra sidan. Vid Solna station och 
Frösundaleden finns planer för tvärspårvägen och 
ny cirkulationsplats för anslutning av Dalvägen/
Råsundavägen.

En ny vägbro över spårområdet planeras på 
sträckan mellan Solna station och vägbron för 
E18, som binder samman området för den pla-
nerade nya nationalarenan och Kolonnvägen.                              
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Bild tagen från nordväst över Solna stationsläge för en utbygg-
nad österut eller västerut.

Bild till vänster tagen från nordväst över Solna stationsläge 
för en utbyggnad österut eller västerut.

Exakt läge och utformning för den nya vägbron är 
ännu inte bestämt varför den inte redovisas när-
mare i detta skede.

Dagens vägbroar över spårområdet för Frösun-
daleden intill Solna station kommer troligtvis att 
behöva rivas och ersättas med nya i samband med 
förslag till spår- och vägutbyggnad samt planerad 
tvärspårväg. 

Järnvägsutbyggnaden innebär stora intrång i be-
fintliga byggnader utmed spårområdets östra sida, 
från Solnavägen i söder fram till vägbron för E18. 
Det är främst affärs- och kontorsbebyggelse utmed 

Planskiss för nytt läge och utformning av Kolonnvägen.

Solna stations östra sida som påverkas av utbygg-
naden. Dessutom påverkas Kolonnvägen som ligger 
parallellt utmed spårområdet på sträckan strax 
norr om Solna station och fram till efter Ulriksdals 
station. Kolonnvägen kommer att behöva flyttas i 
sidled österut upp till ca 40 m. Anledningen till den 
stora sidoförflyttningen beror förutom järnvägs-
utbyggnaden också på ett förslag där Kolonnvägen 
breddas med ytterligare två körfält i samband med 
projektet för den nya nationalarenan. Dessutom 
tillkommer lokalt större ytor för en ny trafikplats i 
samband med ny väganslutning från kolonnvägen 
över järnvägen till arenaområdet.  

Vy över Solna stationsläge.

Bild från nordväst över Solna stationsläge .

Hus rivs

Ny koppling Hagalund

Frösundaleden enligt FÖPMöjlig överdäckning

Tvärbana

Dalvägen 
ev. kvar?

STATIONSLÄGE VÄST STATIONSLÄGE ÖST

Yta ny överdäckning.

BEFINTLIG

LÄGE VÄST
LÄGE öST

Vy över Solna stationsläge.

Bild från nordväst över Solna stationsläge .

Hus rivs

Ny koppling Hagalund

Frösundaleden enligt FÖPMöjlig överdäckning

Tvärbana

Dalvägen 
ev. kvar?

STATIONSLÄGE VÄST STATIONSLÄGE ÖST

Yta ny överdäckning.

BEFINTLIG

LÄGE VÄST
LÄGE öST
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Dagens läge genom Solna Utbyggnad österut genom Solna

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Ny tunnel för
två nya spår

Ny gångbro 
och plattform
Inklusive 
anslutningar

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Utbyggnad västerut genom Solna Variant - Ett spår på vardera sidan om befintliga spår

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Ny gångbro 
och plattform
Inklusive 
anslutningar

Ny tunnel för 
ett spår

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Ny gångbro 
och plattformar
Inklusive 
anslutningar

Schematisk skiss för dagens spårutformning. Schematisk skiss för en järnvägsutbyggnad västerut  
genom Solna.

Utbyggnad västerut genom Solna
Förslaget innebär att befintliga fyra huvudspår samt 
två driftspår till Hagalund kompletteras med yt-
terligare två nya spår på västra sidan genom Solna, 
se schematisk skiss intill.

En utbyggnad med två nya huvudspår västerut 
innebär att läget för dagens två driftspår till Haga-
lund måste tas i anspråk, vilket gör att dessa spår 
måste ersättas med två nya spår och tunnlar väster 
om dagens två driftspår. 

En mindre breddning av spårområdet blir aktuellt 
på sträckan och då främst i anslutning till ny berg-
tunnel för två spår genom Hagalundberget.  

Utformningen i övrigt är i princip densamma som 
för utbyggnad österut genom Solna men med skill-
naden att hela spårpaketet är förskjutet västerut. 
Åtgärder kommer på samma sätt att behöva vidtas 
avseende befintliga broar som rivs och ersätts samt 
anslutningar till plattformar i norra och södra 
änden.   
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Dagens östra gräns för spårområdet kommer att 
behållas och järnvägsutbyggnaden kommer inte 
att påverka befintlig och planerad bebyggelse samt 
vägar på den östra sidan genom Solna. Däremot 
kommer utbyggnaden på den västra sidan att på-
verka vägar och bebyggelse i anslutning till Frö-
sundaleden samt spåranslutningarna till och från 

Ramp

Ramp

Ramp

Svarta linjer och blåa fält enligt skissförslag Järnvägsutredningen

Röda linjer enligt underlag Sweco/Arenastaden juni 2008.

Blåalinjer och gröna fält enligt underlag från Solna Stad juni 2008.

Tvärbana flyttad 
norrut jämfört 
med  FÖP

Tvärbana hållplats utomhus. Byte till tåg via stationshus.

Hus rivs

STATION

Entré

Entré

Entré

Ny koppling 
Hagalund

Passage under 
möjlig

Dalvägen ev. kvar?

Utbyggnad nya Arenastaden

Frösundaleden höjes till 
+18.5 alternativ +20. Ny 
rondell med öppning i mitten 
redovisad enligt underlag 
från Solna Stad juni 2008.

Överbyggnad + tvärbana på nivå ca +13,5              
(ca 7 meter ovan tågplattformar)

NY PLATTFORM CA +6,2

BEFINTLIG PLATTFORM FÖRLÄNGS OCH ANPASSAS FÖR ATT NÅ GÅNGBRO

A

A

Läge för ny gc-bro.
Anslutning enl. SWECO / Arenasta-
den juni 2008.

Kolonnvägen flyttas 
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4.4 Solna

PLAN SOLNA UTBYGGNAD VÄSTERUT

Överbyggnad + tvärbana ca +13,5

Mark dikas ur
RÖK ca 5,5

Principsektion B-B (Se var snittet är taget med sektionspilarna nedan.)

Översiktskarta för Alternativ utformning – Utbyggnad västerut genom Solna.

Hagalund. Dessutom påverkas befintlig byggnad 
innehållande signalställverk för järnvägen på den 
västra sidan.

I samband med nationalarenaprojektet och pla-
nerad tvärspårväg förbi Solna station krävs om-
byggnationer av vägar och broar mm i närheten 
till spårområdet. Omfattande studier krävs vid 

en eventuell utbyggnad västerut genom Solna då 
denna korridor kan få konflikter med planerade 
förändringar av vägar och tvärspårvägar, framför 
allt i närheten till Solna station men även utmed 
spårområdets västra gräns som ansluter till natio-
nalarenaprojektet. 
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Ett spår på vardera sidan om befintliga spår
I förstudieskedet diskuterades en lösning med ett spår på vardera sidan om befintliga 
spår söder om och genom Hagalundsberget och förbi Solna station, se schematisk 
skiss intill.

Under arbetet med järnvägsutredningen har det konstaterats att man med denna 
variant får stora intrång både på östra och på västra sidan, varför varianten inte stude-
rats vidare i detta skede. resenärer som reser kortare avstånd.

Variant för delsträckan Tomteboda-Solna

Utbyggnad västerut genom Solna Variant - Ett spår på vardera sidan om befintliga spår

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Ny gångbro 
och plattform
Inklusive 
anslutningar

Ny tunnel för 
ett spår

Hagalunds 
terminalområde

Ulriksdal

Frösundaleden

Stockholm

Solna station

Hagalundsberget

N

Ny gångbro 
och plattformar
Inklusive 
anslutningar




