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1. Bakgrund och syfte
Tågsträckan mellan Tomteboda och Kallhäll, en del av Mälarbanan, 
är en av landets mest trafikerade. Spåren används maximalt i 
rusningstid vilket gör att trängsel och förseningar är vanliga. 
För att möjliggöra ökad turtäthet, förbättra framkomligheten och 
pålitligheten bygger Trafikverket ut Mälarbanan från två till fyra 
spår. Pendeltågstrafiken får egna spår och kan utöka turtätheten 
samtidigt som framkomligheten för fjärr- och regionaltåg ökar.

Trafikverket fram en järnvägsplan och Solna stad en detaljplan längs 
den aktuella sträckan.

Trafikverket och Solna stad har i samband med projektet avtalat 
om att delar av Mälarbanan genom Solna ska förlägga i tunnel för 
att möjliggöra ny exploatering i Huvudsta, vilket denna detaljplan 
möjliggör. Dessutom ska en ny station för pendeltågen anläggas i 
Huvudsta. 

Intunnlingen minskar järnvägens barriäreffekt och stärker 
kopplingarna mellan Skytteholm och Huvudsta. Intunnlingen 
möjliggör exploatering av bostäder och verksamheter samtidigt som 
nya mötesplatser skapas och nya kopplingar för gång-, cykel- och 
biltrafik skapas.

Detaljplanen omfattar även exploatering av kontor längs järnvägen 
på sträckan mellan Frösundaleden och Sundbyberg.

Detaljplanen var ute på samråd under våren 2021. 

Iterio har fått i uppdrag av Solna stad att utreda trafik- och 
gatukonsekvenser kopplade till den nya detaljplanen.
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2. Planeringsförutsättningar

2.1. Översiktsplan

Solnas kommunfullmäktige antog 2016 en ny översiktsplan med 
sikte på 2030. Solna växer och målet är att bygga sammanhållna, 
levande och trygga stadsmiljöer som förenar innerstadens 
promenadstad med närheten till natur. 

Solna business park pekas ut som ett område med bra 
utvecklingspotential och goda kommunikationer. Arbetsplatser kan 
kompletteras med bostadsbebyggelse för att skapa en tryggare miljö 
och en mer sammanhållen stad. 

Huvudsta pekas ut som ett av Solnas stora utvecklingsområden 
med potential för både bostadsbebyggelse och arbetsplatser. 
Huvudstaleden föreslogs i planen att förläggas i tunnel, men detta 
togs bort i en aktualitetsförklaring 2020.

2.2. Cykelplan för Solna stad

Solnas cykelplan antogs 2016 och aktualiserades 2020. Planen 
understödjer översiktsplanens ambitioner att det ska vara möjligt 
att gå och cykla i hela staden. Syftet med planen är att skapa 
förutsättningar för ett cykelnät som gör det attraktivt att välja 
cykeln som transportmedel. Stadens viktigaste länkar är uppdelade 
i regionala cykelstråk respektive huvudcykelstråk. De regionala 
cykelstråken ska följa de mått och standarder beskrivna i Stockholms 
regionala cykelplan och huvudstråken ska följa rekommendationer i 
GCM-handboken.

Tabell 1  Bredder på dubbelriktat gång- och cykelstråk i Solna
Dubbelriktad gång- och cykelbana
Regionalt stråk minsta mått 4,3 m (1,8 m gång, 2,5 m cykel)
Regionalt stråk god standard 5,3 m (1,8 m gång, 3,5 m cykel)
Huvudcykelstråk, separerat ≥ 5,1 m (1,8 m gång, 0,3 m 

skyddszon, 2,25 - 3 m cykel)
Huvudcykelstråk, oseparerat 3 - 4 m 

2.3. Parkeringsnorm

Solna stads parkeringsnorm antogs 2014 och utvecklades under 
2021. Parkeringsnormen ligger till grund för dimensioneringen av 
parkering för bil och cykel vid detaljplanering och bygglovsgivning 
av nybyggnads- samt ombyggnadsprojekt. Normen anger stadens 
minimikrav avseende antalet platser och dimensionering, samt utgår 
från vilken typ av bostad eller verksamhet som planeras i förhållande 
till närheten till kollektivtrafik. Kravet på parkeringsplatser för bil 
kan minskas om mobilitetsåtgärder genomförs.

2.4. Riktlinjer för infartsparkering

Region Stockholm har tagit fram riktlinjer för infartsparkering 
gällande bil och cykel. Enligt riktlinjerna finns inget behov av 
infartsparkering för bil i Solna. När det kommer till cykelparkering 
vid en spårtrafikstation, terminal eller bytespunkt gäller riktlinjen 
30-40 cykelparkeringsplatser per 100 påstigande per dygn. För en 
hållplats i områden med täta hållplatslägen gäller riktlinjen 10-20 
cykelparkeringsplatser per 100 påstigande per dygn.
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2.5. Närliggande projekt och planer

Huvudstaleden/Frösundaleden

Staden planerar att på sikt omvandlas lederna till en sammanhängande 
stadsgata med gång- och cykelbanor på var sida om gatan samt ny 
koppling till Storgatan och Tritonvägen.
Solna business park

Solna business park ska utvecklas med cirka 35 000 kvadratmeter 
bostäder och cirka 140 000 kvadratmeter lokaler för handel, 
restauranger och annan kommersiell service (illustrerat i Figur 1). 
I projektet ingår även en förskola och LSS-boende. Staden har som 
vision att området ska bli mer levande och stadsmässigt med en 
kombination av både arbetsplatser och bostäder. Projektet bidrar till 
medfinansieringen av Mälarbanans utbyggnad. Planförslaget fanns 
ute på samråd under hösten 2020.

Det pågår även en plan för kontor och centrumändamål för 
fastigheteten Sliparen 1 m.fl.. Planförslaget fanns ute på samråd 
under sommaren 2021.
Mälarbanan Sundbyberg

I samband med att Mälarbanan byggs ut förläggs sträckan genom 
Sundbybergs centrum i tunnel. Barriäreffekten som spåren tidigare 
haft försvinner och området ovanpå tunneln kan utvecklas till en 
ny stadskärna. Sundbyberg har tagit fram ett planprogram som 
antogs av kommunfullmäktige 2018 och som beskriver inriktningen 
för hur området på och kring den nya tunneln ska utvecklas. Den 
nya pendeltågsstationen flyttas söderut och får en ny uppgång 
vid Solna business park. Detaljplanen var ute på samråd under 
2019, järnvägsplanen var ute på granskning under 2020 med en 
kompletterande granskning våren 2021.

Tunnelbana till Arenastaden via Hagalund

Tunnelbanan ska förlängas från Odenplan till Arenastaden och 
kommer även få en ny station i södra Hagalund. Stationen kommer 
att få två uppgångar, en i Hagalunds industriområde och en norr 
om Solnavägen i höjd med Sundbybergsvägen. Detaljplanen för 
utbyggnaden antogs 2019 och enligt tidsplan påbörjas bygget 2020 
och ska vara färdigställt under 2028.

Figur 1  Flygvy över planerad bebyggelse i Solna business park av 
AIX arkitekter och Tengboms. Tagen från planbeskrivning Yrket och 
Fräsaren m.fl..
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Kv. Albygård m.fl.

Detaljplanen för del av kvarteret Albygård m.fl. innebär en etablering 
med cirka 70 nya bostäder och en utvekling av befintlig lågdel mot 
Huvudstagatan med lokaler samt parkeringsgarage. En ny gång- 
och cykelväg möjliggörs längs med södra delen av planområdet. 
Projektet innebär en upprustning av miljön inom kvarteret samt en 
utveckling av Huvudstagatan. Detaljplanen fanns ute på samråd 
under januari/februari 2022.
Turkosen 1

Förslag till detaljplan omfattar cirka 70 - 80 nya bostäder i ny 
bebyggelse mot Huvudstagatan. Inom projektet planeras även 
LSS-bostäder. Förslaget innebär att befintliga byggnader mot 
Huvudstagatan som idag inrymmer en vårdcentral och ett bad rivs. 
Samråd genomfördes under våren 2022.
Hagalund 4:10

Som ett led i att  utveckla Solnavägen till en tät stadsgata planerar 
Solna Stad att bygga bostäder och företagslokaler längs med gatan. 
Planförslaget syftar till att etablera ett torg mellan Solnavägen och 
tunnelbanans biljetthall, söder om torget föreslås ett högt kontorshus. 
I den norra delen av planområdet planeras två bostadskvarter med 
cirka 600 lägenheter. Lokaler för centrumändamål planeras till 
samtliga bottenvåningar. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2022.
Kv. Albydal m.fl.

Förslag till detaljplan omfattar cirka 60 000 kvm verksamhetslokaler, 
främst kontor men även publika bottenvåningar längs Solnavägen. 
Bebyggelsen planeras mitt emot kommande tunnelbaneuppgång i 
södra Hagalund. Detaljplanearbetet påbörjades under 2018.
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3. Nulägesanalys
Planområdet ligger längs järnvägen mellan Tomteboda och 
Sundbyberg. Järnvägen är en del av Mälarbanan som byggs ut 
mellan Tomteboda och Kallhäll. 

3.1. Området

Områdets är tätbebyggt med varierande innehåll, allt från bostäder 
till arbetsplatser, service, skolor samt idrotts- och rekreationsytor.

Området ligger centralt i kommunen, nära Sundbyberg,  Huvudsta och 
Solna centrum. Samtliga är noder för handel och kollektivtrafik med 
närhet till tätbebyggda bostadsområden. Större arbetsplatsområden 
hittas framförallt i Solna business park, runt Sundbybergs centrum, 
vid Solna strand och i Solna centrum. 

Möjlighet till rekreation finns på Huvudstafältet som ligger i 
direkt anslutning till delar av området. I närområdet finns även 
Skytteholmsfältet, Solnahallen och Skytteholms IP som erbjuder 
idrottsmöjligheter, ungdomsverksamheter och rekreation.

Det finns tre skolor (IES Solna, Tallbackaskolan och 
Granbackaskolan) i Huvudsta/Västra skogen, samt två skolor 
(Råsundaskolan och Ekensbergsskolan) norr om Frösundaleden vid 
Skytteholms IP. Förskolor finns bland annat på Huvudstafältet och 
vid Skytteholmsfältet.

Figur 2  Entrén till Skytteholmsparken och gång- och cykelstråket 
mot Solna centrum.

Figur 3  Huvudstafältet med en fullstor fotbollsplan, sett från 
Storgatan.
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Figur 4  Målpunkter i Solna och Sundbyberg kring Mälarbanans planområde.
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Det planskilda gångvägnätet i Huvudsta är framkomligt men kan 
upplevas som mindre orienterbart och otryggt. Gångbanorna utmed 
gatorna är smala, bebyggelsen vänder sig från gatorna och det finns 
få målpunkter längs med gatorna.

Tillgängligheten mellan gångstråk på olika nivåer brister ofta, i vissa 
fall saknas koppling helt och i andra finns endast trappor mellan 
stråken.
Tomteboda

I området går gångvägnätet separerat utmed gatorna eller i blandtrafik 
på lågtrafikerade gator. Det finns en gång- och cykelkoppling 
mellan Solnavägen och Bolstomtavägen som går planskilt förbi 
spårområdet.

3.2. Gångstråk 

Gångstråken har varierande karaktär. Området kring Huvudsta 
är mer trafikseparerat medan området kring Solna business park 
mestadels består utav gångbanor utmed vägnätet.  
Solna business park

I Solna business park går gångvägnätet till största del utmed 
vägnätet. Kopplingarna till och från Sundbybergs centrum har bra 
standard medan övriga stråk och tvärförbindelser kan upplevas 
mindre orienterbara och till viss del underdimensionerade. 
Stenhöga

Gångstråken följer vägnätet i Stenhöga och har generellt 
bra standard. Kopplingen till Sundbybergs centrum är bitvis 
underdimensionerad sett till flödet, främst vad gäller gångvägnätet 
kring korsningspunkten med Ekensbergsvägen.
Huvudstafältet

Huvudsta med omnejd är ett trafikseparerat område. Det principiella 
gångvägnätet går genom parker och bostadsområden på en lägre 
nivå än bilvägnätet. Trafikseparering ökar trafiksäkerheten men 
kan upplevas som otryggt under dygnets mörka timmar. Även om 
gångbanor finns utmed nästan alla gator är parkstråken ofta det 
genaste sättet att ta sig runt i området.

Parkstråken är oseparerade, asfalterade gång- och cykelbanor så 
när som trädallén genom Huvudstafältet som är separerat med en 
målad linje. Stråken kan bitvis upplevas underdimensionerade och 
eftersom separering från cykel saknas kan konflikter mellan gång- 
och cykeltrafikanter uppstå. 

Figur 5  Gångstråk från Storgatan ner mot Oskarsrogatan innan 
Storgatan svänger söderut.
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Figur 6  Gångstråk i och i anslutning till Mälarbanans planområde.
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Figur 7  Oseparerat gång- och cykelstråk utmed Mälarbanans 
norra sida. 

Figur 8  Plankorsning för gång- och cykeltrafik öster om 
Huvudstabron.

Figur 9  Separerat gång- och cykelstråket utmed Frösundaleden.

Figur 10  Gång- och cykelstråket genom Huvudstafältet  
är ett regionalt cykelstråk, Sundbybergsstråket. 
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Figur 11  Gång- och cykelbro över järnvägsspår som förbinder 
området Ingenting med Solnavägen.

Figur 13  Smala gångbanor utmed Ekenbergsvägen på bron över 
spåren. Cykelinfrastruktur saknas.

Figur 12  Separerat gång- och cykelstråk utmed 
Ekenbergsvägen är underdimensionerat. 

Figur 14  Oseparerat gång- och cykelstråk på 
Huvudstabron.
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3.3. Cykelstråk

Det finns ett flertal regionala- och huvudcykelstråk utpekade i 
Cykelplan för Solna stad som korsar utredningsområdet. Standarden 
på cykelstråken varierar och cykelplanen redovisar brister på 
respektive stråk. Framförallt noteras att korsningspunkter ofta 
brister i framkomlighet för cykeltrafikanter.
Regionala stråk

De regionala stråken går till stor del på separerade gång- och 
cykelbanor. De uppnår inte god standard1 gällande bredder för 
regionala stråk. De går delvis genom parker vilket påverkar 
orienterbarheten, framkomligheten och tryggheten på stråket. 

Bällstastråket utmed Ekensbergsvägen är underdimensionerat och 
saknar cykelinfrastruktur på bron över järnvägsspåren. Vidare är 
kopplingen ogen för de som cyklar mellan västra Sundbyberg och 
södra Solna.

Sundbybergsstråket går till stor del på separerade gång- och 
cykelbanor och är bitvis underdimensionerat, men håller generellt 
en ok standard. Stråket har en ogen koppling mellan Gränsgatan och 
Huvudstafältet.

Huvudstastråket och Solnastråket är bitvis underdimensionerade 
men håller generellt en ok standard.
Huvudcykelstråk

Huvudstråken ska koppla ihop målpunkter inom kommunen. De går 
till stor del genom parker och bostadsområden, är generellt smala 
och saknar separering mellan gående och cyklister. 

1 Regional cykelplan för Stockholms län (2014)

Figur 15  Gång- och huvudcykelstråk utmed 
Mälarbanans södra sida.

Huvudcykelstråk 1 går genom planområdet söder om spåren, delvis 
i blandtrafik och delvis på en separerad gång- och cykelbana. 

Huvudcykelstråk 3 korsar spåren och går genom planområdet på en 
oseparerad gång- och cykelbana.

Huvudcykelstråk 4 går framförallt i blandtrafik genom Solna 
business park och i övrigt på en oseparerad gång- och cykelbana. 
En genare sträckning utmed spåren i Solna business park är utpekad 
som en saknad länk vilket skulle öka genheten på stråket mellan 
Huvudsta och Solna business park.

Huvudcykelstråk 7 går via Huvudstabron som korsar spåren och 
planområdet. 
Lokala stråk

Det finns ett finmaskigt nät av cykelstråk som täcker hela området 
och dess målpunkter. De lokala cykelstråken varierar i utformningen. 
De går både i blandtrafik 
och på gemensamma 
gång- och cykelbanor. De 
är i mångt och mycket 
ogena och brister ofta i  
orienterbarhet.
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Figur 16  Cykelstråk så som de är utpekade i Solnas cykelplan.
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Lokalbusslinjerna går i kvartstrafik under högtrafik och 
halvtimmestrafik under lågtrafik. Stombussar, tvärbana och 
tunnelbanan har en turtäthet om 7 minuter under högtrafik och ca 10 
minuter under lågtrafik.
Tillgänglighet

Planområdet har idag en god kollektivtrafikförsörjning utifrån 
Trafikförvaltningens riktlinjer2. Enligt riktlinjerna ska närmaste 
hållplats finnas inom 500 meter verklig gångsträcka och för 
närmaste hållplats för stomtrafik är maximal gångsträcka 900 
meter. Fågelvägen kan det översättas till ett radiellt avstånd om 400 
respektive 700 meter. 

Till områdets stomtrafik räknas pendeltågsstationen i Sundbyberg, 
tunnelbanans stationer i Solna centrum, Huvudsta och Sundbyberg, 
tvärbanans stationer i Solna centrum Solna business park och 
Sundbyberg samt stombussarnas hållplatser längs Frösundaleden och 
Huvudstaleden. Alla ligger inom 900 meter från detaljplaneområdet.

Lokala busshållplatser på t.ex. Ankdammsgatan, Storgatan, 
Frösundaleden, Gränsgatan, Landsvägen, Svetsarvägen och i 
centrala Sundbyberg ligger alla inom ett maximalt avstånd om 500 
meter från planområdet.

2 RIPLAN - Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län

3.4. Kollektivtrafik

Kollektivtrafiknätet i området är väl utbyggt med pendeltåg, 
tunnelbana, tvärbana, stombussar och lokala bussar. Solna och 
Sundbyberg centrum är stora kollektivtrafiknoder med omstigning 
mellan kollektivtrafikslagen. Sundbybergs station trafikeras även av 
regionaltåg.

Det finns både lokala och regionala busslinjer i området. Flertalet 
linjer har Solna centrum som ändhållplats och många linjer passerar 
även Sundbyberg C. Buss 113, 129 och 512 är lokala busslinjer i 
området den största nyexploateringen planeras.

Figur 17  Kollektivtrafikens tillgänglighet i Södra Solna
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113 - Blackebergs gård - Sundbyberg - Solna C
129 - Solna centrum - Sundbyberg - Brommaplan
152 - Liljeholmen - Solna C - Bromma flygplats
156 - Danderyds sjukhus - Solna strand 
176 - Mörby stn - Solna - Brommaplan - Stenhamra
177 - Mörby stn - Solna - Brommaplan - Skärvik
302 - Solna stn - Brommaplan - Knalleborg
502 - Solna C - Ulriksdals stn
505 - Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station 
506 - Karolinska sjh - Solna C - Hallonbergen - ör
509 - Danderyds sjh - Solna stn - Solna C
512 - Solna C - Spånga station
513 - Solna C - Solna stn - Hagalund - Solna C

Figur 18  Kollektivtrafiken i södra Solna
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3.6. Trafikskadestatistik

Statistiken är hämtad från STRADA 2020-02-26 och omfattar de 
senaste fem åren (2015 - 2019). Gång- och cykelvägar i parkmiljö 
samt gatunätet kring utredningsområdet har tagits med. Huvudstaleden, 
Frösundaleden och Huvudstagatan exkluderades från urvalsområdet. 

STRADA är ett system där polisen och sjukvården rapporterar in 
trafikskador. Inrapporteringen är delvis frivillig och samtliga sjukhus 
anslöts inte förrän 2018. Konflikter eller skador kan uppstå utan att de 
inblandade söker sjukvård eller anmäler till polisen, vilket innebär att 
resultaten endast ska ses som en fingervisning vilken typ av olyckor 
som uppstår och var i området de sker.  

Under perioden har totalt 100 personskador inrapporterats i området. 
I 6 fall uppstod allvarliga skador, i 43 fall måttliga skador och i 
51 fall var skadorna lindriga. 79 fall var singelolyckor, 8 fall en 

konflikt mellan oskyddade 
trafikanter/motorfordon och 
10 fall en konflikt mellan 
två motorfordon. Oskyddade 
trafikanter var inblandade 
i 84 av 100 inrapporterade 
personskador.

Skadestatistiken ger vid handen 
att oskyddade trafikanter var 
inblandade i en majoritet av 
skadetillfällena. Skadorna 
kan till stor del kopplas till 
bristande drift och underhåll 
av gångbanor samt dåliga 
siktförhållanden.

3.5. Huvudsakligt gatunät

Utredningsområdet omringas och korsas av flera huvudtrafikleder: 
Huvudstaleden i väst, Frösundaleden i norr, Storgatan-Armégatan 
i syd och Storgatan - Huvudstagatan centralt genom området samt 
Solnavägen i öst. 

Det är möjligt för motorfordonstrafiken att ta sig över Mälarbanan 
via Frösundaleden, Huvudstagatan eller Ekensbergsvägen.

Lokalgatorna Ekensbergsvägen och Landsvägen angränsar till det 
västra delarna av utredningsområdet.

Lokalgatorna Ankdammsgatan, Framnäsbacken och Oskarsrogatan 
angränsar till de östra delarna av utredningsområdet. 
Parkeringsmöjligheter finns utmed Oskarsrogatan. Gatan är avstängd 
med bom i höjd med gång- och cykeltunneln under Mälarbanan.

I planområdets östligaste delar går det att nå befintlig bangård 
via en lokalgata från Sundbybergsvägen. Under spåren finns en 
uppställningsyta för lastbil.
Solna business park 

I planområdet ingår delar av Sagax fastighet som innehåller 
verksamheter, bland annat Arvid Nordquist. Idag finns behov av 
transporter till och från tomten, det gäller framförallt till lastkajer för 
18 m lastbil mot Svetsarvägen samt till lastkajer och avfallscontainrar 
som är placerade runt byggnaden.
Tomteboda

Befintliga verksamheter utmed spåren, Infranord och Green Cargo, 
har idag infart via Hedvigsdalsvägen och Terminalvägen.

Figur 19  Utdrag ur 
trafikskadedatabasen STRADA 2015 - 
2019.
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Figur 20  Gatunätet i södra Solna
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4. Planförslag
Detaljplaneförslaget innehåller förutom Trafikverkets utökade 
järnvägsområde även förslag till ny exploatering och justerad 
infrastruktur i området. Detaljplanen är uppdelad i tre delområden: 
väst, mellan och öst. I beskrivningen är delområde väst uppdelad i 
två områden: Solna business park och Stenhöga.
Delområde väst - Solna business park

Den här delen av detaljplaneområdet påverkas i mycket hög 
utsträckning av det pågående planarbetet i centrala Sundbyberg 
och Mälarbanans sträckning norrut. Genom centrala Sundbyberg 
föreslås Mälarbanan däckas över och ny centrumbebyggelse 
inklusive Sundbybergs station i ny utformning skapas på och 
runt överdäckningen. För Solnas del påverkas gatunätet då 
Ekensbergsvägen inte längre kopplas direkt till Landsvägen utan 
dras runt Swedbanks huvudkontor och kopplas via Cirkusgränd till 
Landsvägen. 

Sundbybergs station flyttas söderut och får en ny uppgång i höjd 
med Englundavägen. Järnvägsgatans koppling till Ekensbergsvägen 
förenklas och yta frigörs sydöst om tvärbanans bro där ny 
exploatering i form av ett kontorshus föreslås.
Delområde väst - Solna strand

I Solna strand föreslås 3 nya kvarter med verksamheter mellan 
befintlig bebyggelse och Mälarbanan. En ny lokalgata ansluter från 
Cirkusgränd till den nya exploateringen och även till lokstallarna.

Delområde mellan - Huvudstafältet

Från Frösundaleden och cirka 450 meter österut föreslås en 
intunnling av Mälarbanan för att möjliggöra ny exploatering 
på sträckan. I detaljplanen föreslås 10 nya kvarter inklusive två 
förskolor. Exploateringen omfattar främst bostäder men i de 
buller- och riskutsatta områdena närmast Frösundaleden föreslås 
kontorsverksamhet.

Områdets får tre huvudsakliga entréer med primär infart från 
Huvudstaleden där Oskarsrogatan tidigare har anslutit. Dessutom 
kopplas gatunätet mot Ankdammsgatan via Framnäsbacken 
och till Huvudstagatan via Oskarsrogatan. Gående och cyklister 
kommer även kunna nå området via Huvudstafältet och direkt från 
Frösundaleden.

Vid Huvudstagatan föreslås en ny pendeltågsstation med uppgång 
mot Huvudstagatan. 
Delområde öst - Tomteboda

Ett nytt spår mellan Mälarbanan och Tomteboda bangård föreslås 
norr om befintliga spår och innebär att en ny plankorsning med 
Hedvigsdalsvägen behöver anläggas. Gatan stängs av för biltrafik 
men bibehålls för gång- och cykeltrafik. 
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Figur 21  Planförslaget, redigerad bild från AIX arkitekter
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Figur 22  Delområde väst: Solna business park och Solna strand, bild från AIX Arkitekter
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Figur 23  Delområde mellan: Huvudstafältet, bild från AIX Arkitekter
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4.1. Gångtrafik

I samband med den föreslagna utbyggnaden utgår några kopplingar 
samtidigt som nya skapas. Målet är att gångvägnätet ska vara gent, 
sammanhängande, trafiksäkert och orienterbart samt att det ska vara 
enkelt att ta sig till alla lokala målpunkter. De stora höjdskillnaderna 
i området medför att vissa kopplingar måste lösas med trappor, se 
Figur 24. Gångbanor ska ha en fri bredd om minst 2,5 m för att 
fungera väl och för att underlätta god drift. Stråk med höga flöden 
eller med hög potential till stadsliv i form av t.ex. uteserveringar 
och vistelse ska göras bredare. Korsningspunkter på viktiga stråk, så 
som skolvägar, ska hastighetssäkras.
Delområde väst - Solna business park

Ekensbergsvägen sänks från Sturegatan ner till Järnvägsgatan och 
över spåren på den nya överdäckningen. Vidare fortsätter den söder 
om spåren via Cirkusgränd till Landsvägen. Gångstråket längs med 
gatan är viktigt för att koppla centrala Sundbyberg till Solna på båda 
sidor om järnvägen. 

Landsvägen nås via trappor vid planområdets nordvästra hörn. Öster 
om stationen förbättras gångstråket från Solna business park till 
Sundbyberg via Englundavägens koppling till överdäckningen. 

I höjd med Englundavägen planeras en ny gång- och cykelbro över 
spåren och en ny entré till Sundybergs järnvägsstation med koppling 
till respektive sida om spåren. Den nya stationsentrén blir en viktig 
målpunkt för resenärer till Solna business park och Stenhöga och den 
nya bron skapar genare förbindelser mellan arbetsplatsområden på 
respektive sida om spåren. Vid den södra utgången finns möjlighet 
att byta till lokala bussar.

Delområde väst - Solna strand

Gångkopplingarna till området Solna strand förbättras genom nya 
gångbanor längs järnvägen norrut mot Sundbybergs station.
Delområde mellan - Huvudstafältet

Den föreslagna exploateringen utgörs främst av slutna stadskvarter 
med gångbanor längs gatorna. 

Gångnätet längs gatorna kopplar till större stråk längs Frösundaleden, 
söderut över Huvudstafältet, norrut via Ankdammsgatan och 
Skytteholmsparken samt österut via Oskarsrogatan och befintliga 
gångvägar under Storgatan. Befintlig tunnel under spårområdet 
mellan Huvudstafältet och Ankdammsgatan utgår och ersätts av ett 
nytt stråk över intunnlingen. Kortaste vägen blir en trappförbindelse 
ner till Ankdammsgatan som kompletteras med en allmän hiss. En 
tillgänglighetsanpassad koppling över den nya tunneln anläggs ca 
200 meter västerut via nya lokalgator till Framnäsbacken. Ytterligare 
en koppling med trappor skapas från tunneltakets östra hörn ner till 
Oskarsrogatan.

Längs spårområdets norra sida flyttas befintlig gång- och cykelväg 
norrut. Stråket blir mycket viktigt som huvudsaklig koppling mellan 
de nya bostäderna och den nya pendeltågsstationen i Huvudsta. 
Tunneln under samt kopplingen till Huvudstagatan påverkas och 
byggs om med bevarande av befintlig funktion men med något 
justerad sträckning.  
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Figur 24  Viktiga gångstråk i området.
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Som en konsekvens av att spårområdet breddas tas befintlig gång- 
och cykeltunneln under Frösundaleden bort och närmaste passage 
över Frösundaleden blir vid Ankdammsgatan. Som en framtida 
möjlighet kan en ny gång- och cykelpassage anordnas i plan över 
Frösundaleden och förlängas vidare via en ny ramp via Solna 
businesspark till Sundbyberg. Dagens gång- och cykeltunnel 
under Huvudstaleden vid Frösundaleden utgår och ersätts med 
signalreglerad plankorsning.

Delområde öst - Tomteboda

Befintlig plankorsning vid Bangatan över spåret tas bort och gående 
hänvisas istället till Huvudstabron. Befintlig gångstråk längs 
Hedvigsdalsvägen får delvis ny sträckning och framkomligheten 
påverkas av en ny spårkorsning i plan som förses med 
bomanläggning. Enligt Trafikverket kommer sträckan trafikeras av 
ca 5 tåg/dag i max 30 km/h. I och med den nya tunnelbanestationen 
i Södra Hagalund ökar stråkets betydelse.
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4.2. Cykeltrafik

Exploateringen påverkar flertalet cykelstråk i området. Cykelnätet 
ska liksom gångnätet vara gent, sammanhängande, trafiksäkert och 
orienterbart. Cykeltrafikanter är en heterogen grupp och det är viktigt 
att utformningskraven för de regionala- och huvudcykelstråken följs 
för att uppnå god standard.

Lokal infrastruktur kompletterar och matar till det övergripande 
nätet och säkerställer möjligheten att cykla säkert inom området 
samt nå närliggande målpunkter.
Regionala stråk

Bällstastråket föreslås läggas om via Landsvägen och koppla 
till Sundbybergsstråket i höjd med Frösundaleden istället för 
via Ekensbergsvägen. På sikt kan en koppling tillskapas via 
Vretenvägen/Storgatan till Huvudsta centrum, vilket skulle förbättra 
framkomligheten och genheten på stråket. 

Sundbybergsstråket får en ny sträckning då befintlig tunnel under 
spåren försvinner och ersätts med trappor. Stråket föreslås få en 
ny sträckning längs Huvudstafältets västra kant, via lokalgatorna 
i området och ansluta till Huvudstastråket utmed Frösundaleden. 
Standarden på sträckan längs Huvudstafältet behöver ses över. 

Huvudstastråket går på den nya överdäckningen över spåren längs 
Frösundaleden. Stråket utformas som regionalt cykelstråk. 
Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråk 1 föreslås fortsätta på Storgatan till Huvudstabron 
för att sedan ledas via Oskarsrogatan och genom området till 
Frösundaleden. Stråket får en tydligare koppling till Huvudstabron 
men blir mindre gent genom området. 

Huvudcykelstråk 3 påverkas av att ny plankorsning tillkommer på 
sträckan på grund av att ett nytt spår mot Tomteboda byggs.

Huvudcykelstråk 4 påverkas av breddningen av spåren och av 
exploateringen. Tunneln under samt kopplingen till Huvudstagatan 
byggs om. Tunneln under Frösundaleden utgår och stråket går 
istället längs Frösundaleden till korsningen med Ankdammsgatan. 
Stråket får även en ny sträckning upp till och genom området. En 
alternativ koppling via Ankdammsgatan är möjlig men idag saknas 
cykelinfrastruktur på sträckan. Stråket planeras att i framtiden 
kopplas via en ramp från Frösundaleden ner till Solna business park 
och vidare mot Sundbyberg.

Huvudcykelstråk 7 påverkas av ombyggnaden av Huvudstabron 
när en ny station tillkommer. I övrigt bibehålls befintlig sträckning. 
Eftersom stationen kommer att bli en ny målpunkt är utformningen 
viktig för att säkra framkomligheten och trafiksäkerheten på stråket.
Delområde väst - Solna business park/Solna strand

En ny dubbelriktad lokal cykelbana föreslås längs med 
Ekensbergsvägens nya sträckning till befintlig cykelbana längs 
Cirkusgränd samt för att knyta ihop de regionala Bällsta- och 
Sundbybergsstråken. 

Dessutom föreslås en dubbelriktad cykelbana längs Englundavägen, 
inklusive ny bro över järnvägen vid nya stationsuppgången, för 
att koppla Solna business park till centrala Sundbyberg och Solna 
strand. För att minska risken för konflikter behöver utformningen av 
bron tydligt avgränsa cykel- och gångtrafikanter. En lokal koppling 
tillskapas diagonalt bakom det nya kvarteret mellan Ekenbergsvägen 
och den planerade bron över järnvägen.
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Figur 25  Föreslagna cykelstråk i området.

Ekensbergsvägens omdragning med ny trappförbindelse upp till 
Landsvägen skapar en omväg för cyklister längs Ekensbergsvägen. 
En alternativ koppling genom Sundbyberg utreds inom planen för 
ombyggnaden av Sundbybergs centrum.

Delområde mellan - Huvudstafältet

Lokal cykelinfrastruktur kompletterar de större stråk som går 
genom och runt den nya exploateringen. Främst längs grönstråket 
ovanpå intunnlingen men även längs den nya huvudgatan i områdets 
södra kant. Nya lokala kopplingar skapas över Huvudstafältet 
för att koppla till Göran Perssons väg i sydväst och mot befintlig 
parkväg under Storgatan i sydöst. Dagens gång- och cykeltunnel 
under Huvudstaleden vid Frösundaleden utgår och ersätts med 
plankorsning vilket påverkar Bällstastråket, Solnastråket samt 
huvudcykelstråk 1.
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4.3. Kollektivtrafik

Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning sett till 
Trafikförvaltningens riktlinjer3 om gångavstånd. Det förbättras 
dessutom av tillkommande kapacitetsökning på Mälarbanan och 
tillkommande pendeltågsstation i Huvudsta.
Delområde väst - Solna business park

Området har mycket god tillgång till kollektivtrafik då det ligger 
i direkt anslutning till Sundbybergs station samt ca 200 m från 
Sundbybergs centrum med ett utbud av regional- och pendeltåg 
tunnelbana och bussar. Dessutom finns en tvärbanehållplats inom 
området och stombussar längs Frösundaleden.

Tillgången till regional- och pendeltåg förbättras då Sundbybergs 
station flyttar söderut och ny entré skapas i höjd med Englundavägen. 

Busstrafiken i området påverkas i hög utsträckning av de 
förändringar i gatunätet som föreslås i planarbetet för Mälarbanan 
genom Sundbyberg och beskrivs utförligare i de planhandlingarna. 

Befintliga vänd- och reglermöjligheter på Järnvägsgatan försvinner 
och ersätts av en ny vändslinga med en möjlig reglerplats i anslutning 
till det nya kvarteret.
Delområde väst - Solna strand

Området har god tillgång till kollektivtrafik i och med att det 
ligger ca 400 m från Sundbybergs centrum. Tillgången förbättras 
ytterligare då Sundbybergs station flyttar söderut och ny entré 
inklusive busshållplatser skapas ca 80 meter norr om Cirkusgränd. 

3 RIPLAN - Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken i Stockholms län

Delområde mellan - Huvudstafältet

Den nya exploateringen kollektivtrafikförsörjs i första hand via 
busstrafik. Stombussar trafikerar Frösundaleden i områdets västra 
kant och lokala busslinjer trafikerar Ankdammsgatan direkt norr om 
området samt Huvudstagatan i väster. Bussarna fungerar även som 
matning till närliggande spårtrafik.

Lite längre bort men inom rimligt gångavstånd finns även spårtrafik 
i form av spårväg, pendeltåg och tunnelbana. Tvärbanan har en 
hållplats vid Solna business park ca 400 meter nordväst om området, 
Huvudsta centrums tunnelbanestation ligger ca 600 meter söder om 
området och nya Huvudsta station (pendeltåg) planeras med entré 
ca 500 meter österut. Inom 1 km från området ligger Solna centrum 
med tunnelbana, tvärbana och bussar samt Sundbybergs centrum 
med regionaltåg och pendeltåg.

Busshållplatsen på Ankdammsgatan behöver byggas om. I övrigt 
planeras inga nya busslinjer eller hållplatser inom eller genom 
exploateringsområdet i detta skede. I framtiden ska det vara möjligt 
att trafikera huvudgatan söder om bebyggelsen med busstrafik. Att 
förbereda gatan för busstrafik och hållplatser redan i detta skede 
skulle innebära en överbred gata med risk för höga hastigheter som 
följd. Istället föreslås gatan byggas med en smalare körbana med 
möjlighet till en framtida breddning söderut, se ”4.5. Sektioner” på 
sida 32.  

Beroende på framtida demografi kan ett behov av kompletterande 
närtrafik inom delområde mellan (Huvudstafältet) uppstå i framtiden. 
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Figur 26  Kollektivtrafiknät
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4.4. Gatunät

Delområde väst - Solna business park

Ekensbergsvägen får en ny sträckning runt Swedbanks huvudkontor 
och en ny koppling till Landvägen via Cirkusgränd. Gatusektionen 
medger busstrafik.

Englundvägen förlängs och kopplar Svetsarvägen till 
Ekensbergvägen. En ny lokal angöringsgata parallellt med 
Ekensbergsvägen försörjer det föreslagna kontorshuset. Mötet 
mellan Ekenbergsvägen och Sturegatan blir en viktig korsning med 
busstrafik som troligtvis kräver signalreglering.

Ny infart till till fastigheten Verkmästaren 4 planeras i höjd med 
Sturegatan.
Delområde väst - Solna strand

Den nya exploateringen försörjs primärt från en ny lokalgata som 
ansluter till Cirkusgränd/Ekensbergsvägen. Gatan smalnas av lokalt 
på en sträcka för att ge utrymme åt Trafikverkets teknikhus.
Delområde mellan - Huvudstafältet

Området får sin huvudsakliga entré och trafikförsörjning från en ny 
anslutning till Huvudstaleden ca 100 meter söder om korsningen 
med Frösundaleden. En ny lokal huvudgata föreslås mellan de 
nya stadskvarteren och Huvudstafältet. Gatan kopplas sedan via 
Oskarsrogatan till Storgatan. Gatan förbereds för framtida busstrafik 
och ska i framtiden vara möjlig att ansluta direkt till Storgatan.

De ny stadskvarteren försörjs av mindre lokalgator som i första hand 
är till för angöringstrafik även om det finns en lokal gatukoppling 
över intunnlingen till Ankdammsgatan via Framnäsbacken. Den 

nya lokalgatan över intunnlingen bör utformas för låga hastigheter 
och begränsad framkomlighet för att minimera risken för 
genomfartstrafik även om det anslutande gatunätet redan idag delvis 
begränsar den möjligheten.

Avseende gatan på intunnlingen föreslås enkelriktade slingor, 
för angöring till kvarteren, runt den vistelseyta som planeras i 
centralstråket. Framför den planerade förskolan norr om tunneln tas 
möjligheten till biltrafik bort.
Delområde öst - Tomteboda

Södra delen av Hedvigsdalsvägen, den del som i dagsläget går under 
befintligt spår, stängs av för biltrafik då en ny spårkorsning i plan 
tillkommer och förses med bomanläggning. 
Trafikprognos

Framtida trafikmängder har tagits fram med utgångspunkt i 
Trafikverkets basprognos för 2040.

Lokal alstring från ny exploatering har generats med hjälp utav 
Trafikverkets alstringsverktyg och fördelats ut på det lokala 
gatunätet, (redovisas med röd ram i figur 27). På huvudnätet har 
antagits att den tillkommande bebyggelsens alstring redan finns 
inkluderad i basprognosen, (redovisas med  blå ram i figur 27).
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Figur 27  Föreslagen gatustruktur med uppskattade trafiksiffror. Trafiksiffror med röd ram baseras på Trafikverkets basprognos för 
2040 men justeras pga den lokalt tillkommande exploateringen. Trafiksiffror med blå ram gäller huvudvägnätet och är tagna direkt från 
Trafikverkets basprognos för 2040.
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4.5. Sektioner

På Huvudstafältet tillkommer tre olika typer av gator. En ny lokal 
huvudgata, nya lokalgator samt en ny angöringsgata. I Stenhöga 
och Solna business park tillkommer en ny lokalgata och en ny 
sträckning av Ekensbergsvägen. Lokalgatorna kommer ha olika 
karaktär beroende på var i området de planeras. Av driftskäl ska en 
angöringsficka vara minst 15 meter lång.
Lokal huvudgata

Den nya lokala huvudgatan vid Huvudstafältet kommer vara 
drygt 23 meter bred. Sektionen innehåller en 6,5 meter bred 
dubbelriktad körbana och angöringsfickor möjliggörs efter behov. 
Gång- och cykelbanor finns på vardera sida om körbanan och görs 
genomgående över lokalgatorna. Gatan kan i framtiden byggas 
om för att kunna trafikeras av för buss genom att bredda körbanan 
söderut. Trafikförvaltningen kräver en 7 meter bred dubbelriktad 
körbana för att kunna trafikera gatan med buss.

Ekensbergsvägen

Ekensbergsvägen kommer att få en ny sträckning genom området. 
Gångbanor anläggs på vardera sida om körbanan och en dubbelriktad 
cykelbana anläggs på sektionens norra/västra sida. Buss ska kunna 
trafikera sträckan varför körbanan planeras bli 7 meter bred.
Lokalgator

Samtliga lokalgator inom detaljplaneområdet är dubbelriktade med 
en 5,5 - 6,5 meter bred körbana. Angöringsfickor/gatuparkering längs 
med lokagatorna anordnas mot planerad bebyggelse. Gångbanor 
anläggs normalt på båda sidor om körbanan och cykelbanor 
tillkommer på de lokalgator som är utpekade cykelstråk, se Figur 25.

Figur 28  Exempel på utformning av den nya lokala huvudgatan

Figur 29  Exempel på utformning av lokalgata
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Gata ovan intunnlingen

Lokala slingor ovanpå intunnlingen kommer att ha funktion som 
angöring till entréer utmed parken. Gatan är 3,5 - 5,5 meter bred 
inklusive angöring och enkelriktas för att möjliggöra tillgänglig 
angöring och vid behov leveranser och avfallshantering. Gångbanor 
görs minst 2,5 meter breda och kompletteras med ett parkstråk i 
mitten av sektionen. En 3 meter dubbelriktad cykelbana planeras på 
den del som innehåller cykelstråk, se Figur 25. 

4.6. Parkering

Parkeringstal till nya bostäder och kontor inom detaljplaneområdet 
har hanterats i dialog mellan Solna stad och byggherrarna och 
redovisas inte i detalj i den övergripande trafikutredningen.

Utgångspunkten har varit Solnas parkeringsnorm från 2014 
som utvecklades under 2021. Parkering ska alltid anordnas på 
kvartersmark. Samutnyttjande, införandet av bilpool eller andra 
mobilitetstjänster kan påverka behovet av parkering.
Cykelparkering

Cykelparkering ska vara trygg och attraktiv. Den ska anläggas i 
cykelrum som är lätta att nå eller på innergård. Cykelparkeringarna 
ska alltid möjliggöra fastlåsning i ramen. Besöksparkering ska 
anordnas inom 25 meter från samtliga huvudentréer.

Detaljerad planering och utformning av cykelparkeringsplatser 
behöver arbetas in i samråd med byggherrarna i det fortsatta arbetet.

Figur 30  Exempel på utformning av den nya lokalgatan på tunneln
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Delområde väst - Solna business park/Solna strand

Cykelparkering planeras på respektive sida om spåren vid 
Sundbybergs stations södra uppgång. Stationsnära cykelparkering 
planeras även inom planen för Sundbybergs centrum, bland annat 
med ett cykelgarage med infart från Ekensbergsvägen. Behovet 
av cykelparkering vid södra uppgången kan därför ses som ett 
komplement men det är ändock viktigt att tillgodose cykelparkering 
vid varje stationsentré.
Delområde mellan - Huvudsta station

Huvudsta stations entré anläggs mot Huvudstagatans bro. Bron 
över spåren ska byggas om men en detaljerad utformning av 
stationsentré och möblering saknas i nuläget. Hanteringen av 
cykelparkeringsplatser i anslutningen till stationsentrén säkerställ i 
en kommande planering. Det är viktigt att platser anordnas i nära 
anslutning till entrén. En viktig förutsättning kring behovet av 
cykelparkering är förväntat antal resenärer till och från stationen 
och när Regionen har dessa siffror fram kan en dimensionering av 
cykelparkeringen göras.
Bilparkering

Bilparkeringen kan anläggas i enskilda eller gemensamma garage. 
Samtliga platser på kvartersmark bör förberedas för elbil. Det 
ska vara möjligt att angöra samtliga huvudentréer i området inom 
25 meter. Parkering för rörelsehindrade löses på kvartersmark för 
bostäder och kontor.
Delområde väst - Solna business park

Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage med 
infart från den nya lokalgatan nordväst om kvarteret. Viss angöring 

och besöksparkering anordnas längs den nya lokalgatan samt från 
Englundavägen.

Befintlig parkering på kvartersmark mellan Arvid Nordquist 
och spårområdet minskar till förmån för en ny torgyta och 
gatuparkeringen längs Englundavägen utökas.
Delområde väst - Solna strand

Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage med 
infart från den nya lokalgatan mellan bebyggelsen och spårområdet. 
Längs lokalgatan kan även angöring och besöksparkering i 
form av kantstensparkering anordnas. Totalt tillkommer ca 18 
parkeringsplatser längs med lokalgatan.
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Delområde mellan - Huvudstafältet

Parkering till den nya exploateringen sker i första hand i garage. 
De fyra södra kvarteren får infarter från den nya huvudgatan 
och det norra kvarteret från Framnäsbacken. Garage i det nya 
bostadshusen längst i öster får en infart från Oskarsrogatan och 
en från Ankdammsgatan. De två västligaste kontorshusen mot 
Frösundaleden får en samlad garagelösning i det kvarter beläget 
söder om intunnlingen. Kvarteret norr om intunnlingen saknar egen 
garagelösning. Den planerade förskolan mot Framnäsbacken får 
anordnad angöring och lastficka längs lokalgatan öster om förskolan. 
Förskolan i kvarter F på södra sidan av intunnlingen angörs från 
lokalgatan ovanpå intunnlingen. Angöring och besöksparkering 
anordnas i form av kantstensparkering längs de omgivande gatorna. 
Totalt tillkommer ca 170 parkerings- och angöringingsplatser längs 
med de nya lokalgatorna.

Det nya breddade spårområdet medför att Ankdammsgatans sektion 
behöver minksas och för att klara det behöver befintlig tvärställd 
parkering ändras till längsgående dito. Idag finns 65 förhyrda 
och 45 allmänna parkeringsplatser längs gatan och med den nya 
gatuutformningen finns plats för 47 parkeringsplatser.

Längs Framnäsbackens byter gatuparkeringen sida och totalt 
försvinner ca 14 parkeringsplatser längs gatan. Befintlig förhyrd 
parkering om ca 82 parkeringsplatser på kvartersmark söder om 
gatan utgår till förmån för ny exploatering.

Längs Oskarsrogatans norra sida medför det breddade spåromrdået 
att den befintliga tvärställda gatuparkering ändras till längsgående 
dito. Det innebär en minskning om ca 24 parkeringsplatser.

Totalt tillkommer 170 parkeringsplatser, vilket ger ett totalt utbud om 

217 tillgängliga platser i området. 230 parkeringsplatser försvinner 
till följd av planförslaget. Det minskade utbudet av parkering i 
området hanteras genom idag outnyttjad parkeringskapacitet vid 
Solnahallen.

4.7. Näringslivets transporter

Tunga fordon kan behöva angöra området när det kommer till 
leveranser och avfallshantering. 
Leveranser

Angöringsfickor anordnas utmed samtliga gator i områdena 
vilka även kan nyttjas av leveransfordon. För att säkerställa 
tillgängligheten till lokaler, två förskolor och verksamheter kan 
lastzoner anordnas i angöringsfickorna.

För vissa kontorshus kan en invändig lösning t.ex. i garage vara 
nödvändig för att möta leveransbehovet. För kontorshuset norr om 
intunnlingen vid Frösundaleden föreslås angöring ske via ficka på 
Frösundaleden.
Avfall

Avfallshanteringen kommer lösas per kvarter. Alla kvarter på den 
södra sidan av intunnlingen ansluts till sopsug, vilket ställer krav 
på att en sopbil ska kunna ställa upp bredvid dockningsstationen. 
Kvarteren på den norra sidan planeras att hantera avfall genom 
miljörum, vid vilka det ska vara möjligt för en sopbil att ställa upp 
utanför. Dessutom får kärl får dras max 50 m på en sträcka där 
lutningen inte överstiger 1:12.

En återvinningsstation skapas intill Huvudstaleden, vid den nya 
infarten till lokalgatan.




