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INLEDNING
Kapitel 1



INLEDNING

Tvärbanans planerade Kistagrenen ska erbjuda attraktiv 
kollektivtrafik som ger förutsättningar för långsiktigt hållbar 
stadsutveckling genom att vara ett effektivt, tillförlitligt och 
komfortabelt alternativ för resor. Kistagrenen är en angelägen 
förbindelse på tvären i regionen som ger kortare restider mellan 
bostäder, arbetsplatser och andra viktiga resmål. Spårvägen 
kommer att komplettera dagens spårstruktur som i huvudsak 
består av förbindelser in mot de centrala delarna av Stockholm. 
Resandet på den nya spårvägen förväntas bli stort. Längs den 

Inledning
tänkta sträckningen ligger några av Stockholmsregionens mest 
betydelsefulla utvecklingsområden och antalet bostäder och 
arbetsplatser ökar ständigt.

Spårvägen fungerar som katalysator för bostadsbyggande och 
stadsutveckling. På så sätt kan Kistagrenen vara ett viktigt 
bidrag i det arbete som görs för att möta de stora utmaningar 
som Stockholmsregionen står inför i form av bostadsbrist, ökad 
segregation och ökad trängsel i vägnätet.

Kistagrenen ska erbjuda attraktiv kollektivtrafik genom att en förbindelse skapas på tvären i regionen. Foto: Anette Andersson
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INLEDNING

Denna rapport är huvuddokumentet för gestaltning av 
Tvärbanans planerade Kistagren. Gestaltningsprogrammet 
är framtaget för att fungera som underlag i den vidare 
arbetsprocessen med systemhandling och bygghandling för 
Tvärbanan Kistagrenen. 

Gestaltningsprogrammet visar hur spårvägens dragning ska 
samspela med omgivningen och vilket arkitektoniskt uttryck 
denna får. Det ska vara en vägledning för fortsatta val avseende 
gestaltningsfrågor såsom:

• Hur stadsplanesammanhanget kring Kistagrenen ser ut.

• Hur spårvägen förhåller sig till befintliga miljöer samt till 
kommunernas exploateringsplaner.

• Hur spårvägen kan upplevas av resenärer, trafikanter och 
användare av det offentliga rummet.

• Hur spårvägens olika komponenter ska utformas.

De principer som presenteras i detta dokument har under 
arbetsprocessen samråtts med Trafikverket, Swedavia och 
berörda kommuner längs sträckan. 

Gestaltningsprogrammet visar riktlinjer för utformning längs 
Kistagrenens föreslagna sträckning. Det ska bidra till att skapa 
en samsyn hos samtliga parter gällande utformning.

Principlösningar som vunnit acceptans detaljeras och 
platsanpassas i systemhandlingen och bygghandlingen. 
Principlösningarna fungerar även som underlag till berörda 
kommuners detaljplaner.

Syfte och mål Arbetsprocess

Fortsatt arbete

Gestaltningsprogrammet är en vägledning som visar hur spårvägen ska samspela med sin omgivning. Foto: Anette Andersson
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Kapitel 2



FÖRUTSÄTTNINGAR

Gestaltningsprogrammet omfattar linjedragningen av 
Kistagrenen som redovisas i kartan nedan. Den planerade 
sträckningen av Kistagrenen går genom många olika typer 
av miljöer, se karaktärsområdeskarta på sida 15. Den 
passerar områden med blandad bebyggelse där vissa områden 
är trafikseparerade med breda gator och stora flerbostadshus 
medan andra områden är äldre och består av villabebyggelse 
med smala gator. Stora naturområden, industriområden, 
stadsdelscentra och områden med externhandel förekommer 
också längs sträckan. I många av dessa områden planeras 

omfattande stadsutveckling. Större infrastruktur i form av 
trafikleder, trafikplatser och järnvägar finns vid den planerade 
spårvägen.

Kistagrenen börjar strax norr om hållplatsen Norra Ulvsunda 
och går sedan genom Bromma handels- och flygplatsområde 
och vidare parallellt med Ulvsundaleden förbi Annedal och 
Solvalla. Spårvägen fortsätter sedan över Ulvsundavägen 
och i Kavallerivägen till Rissne centrum, där en viktig 
bytespunkt skapas mellan spårväg, tunnelbana och buss. Norr 

Förutsättningar
Omfattning

Kistagrenen (brun) viker av från Solnagrenen (grön) vid Norra Ulvsunda
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Utvecklingen i Stockholmsregionen grundar sig till stor 
del i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, 
RUFS 2010 (Regionplane- och trafikkontoret, 2010). Det 
övergripande styrande dokumentet inom trafikförvaltningen 
är Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 
(trafikförvaltningen, 2012), vilket i sin tur till stor del grundar 
sig på RUFS 2010.

Ett antal regionala stadskärnor som har stark 
utvecklingspotential pekas ut i RUFS 2010. För att 
tillvarata denna utvecklingspotential finns det behov av att 
tillgängligheten till stadskärnorna förstärks och att de länkas 

Underlag

om Rissne centrum går spåren i Artillerivägen, på bro över 
Enköpingsvägen och vidare genom Ursvik.

Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet. Där ligger 
spårvägen nära och parallellt med E18 för att undvika intrång 
på natur- och kulturmiljön. Spåren passerar därefter under 
E18 och kommer fram till Ärvinge i Kista. Från hållplats 
Ärvinge fram till hållplats Kista Centrum är det ännu ej 

fastslaget huruvida spårvägen ska gå i Danmarksgatan och 
sedan Färögatan eller parallellt med Hanstavägen. Vid hållplats 
Kista Centrum kan byte ske mellan spårväg, tunnelbana och 
buss. Efter Kista centrum fortsätter spårvägen i Kistagången, 
passerar under E4 och når slutstationen på det planerade torget 
i Helenelund, där det finns möjlighet att byta till pendeltåg och 
buss.

samman med varandra. Kistagrenen passerar genom den 
regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik med flera 
hållplatslägen. I flera regionala stadskärnor behövs insatser för 
att förbättra den fysiska miljön, överbrygga trafikbarriärer och 
tillföra upplevelsevärden, mötesplatser och grönska.

Trafikförvaltningens, Stockholms, Sundbybergs, Sollentunas 
och Trafikverkets planeringsdokument har följts i framtagandet 
av detta gestaltningsprogram. De kapacitetstarka och 
klimatsmarta transportslagen ska prioriteras. Det innebär 
att gående, cyklister och kollektivtrafik är de prioriterade 
trafikslagen.
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ANALYS
Kapitel 3



Då områden planeras eller utvecklas tillsammans med 
spårvägen blir spårområdet ett direkt stadsrumsbildande 
element och en central ryggrad i området. Spårvägens och 
hållplatsernas utformning och placering blir del i ett vidare 
stadsutvecklingssammanhang. Varje plats utmed sträckan 
ställer specifika krav på spårvägens utformning. Spårvägen 
kan vara både en effektiv transportlänk och ett stadsbildande 
inslag, beroende på vilka värden som eftersträvas på den 
specifika platsen. 

Genom obebyggd terräng eller utmed trafikleder kan 
spårvagnen gå med hög hastighet utan att ha nämnvärd 
negativ påverkan på människor i form av bullerstörning, 
trafiksäkerhetsrisk eller barriäreffekt. I bebyggda miljöer 
ska dock spårvägen även fungera som katalysator 
för stadsutveckling och attrahera ny bebyggelse och 
företagsetableringar. 

Kartan på sida 15 visar en övergripande karaktärsindelning 
av miljön kring den planerade spårvägen, enligt kända 
planeringsförutsättningar vid denna rapports framtagande. 

Analys
Karaktärsindelning

Syftet är att klargöra de viktigaste huvuddragen hos den 
omgivande miljön och planerade exploateringsområden samt 
att påvisa skillnaderna mellan olika områden. 

Spårvägen ska med sin utformning förhålla sig till de 
karaktärer som identifierats. Genom att göra denna 
karaktärsindelning går det att urskilja generella principer för 
utformningen av spårvägen. Referensbilderna på nästa sida 
visar exempel från verkligheten för respektive karaktär.

I bebyggd miljö där spårvägens hastighet är 50 km/h eller 
lägre finns ett högre krav på att utformningen samordnas 
med omgivningen. Där hastigheten är lägre kan system 
för kontaktledningar, bana och el/tele bättre anpassas till 
stadsmiljön. Exempelvis utformas kontaktledningsstolpar utan 
bärlina, fundament placeras under marknivå och anpassade 
material för spårområdet väljs, se sida 52, 60 och 29.

Spårvägen korsar Jan Stenbecks torg i Kista
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Stadsutvecklingsområde
Område i planeringsfas eller 
bebyggelsefas, för bostäder och/eller 
verksamheter.

Natur/Park
Grönområde; skog eller öppen mark. 
Till exempel ängsmark, parkmark, 
del av natur- och kulturreservat eller 
koloniområde.

Verksamhetsområde
Område med verksamhets- och 
industribebyggelse. Gles struktur.

Infrastruktur
Infrastrukturpräglat område, 
spårväg intill större trafikleder.

Tät stadsbebyggelse

Område med tät stads- eller 
centrumbebyggelse; kontorsfastig-
heter, flerbostadshus och mindre 
verksamheter.

Gles stadsbebyggelse
Område med gles stadsbebyggelse; 
friliggande kontorsfastigheter, 
flerbostadshus, radhus, villor samt 
flikar av natur- eller parkmark.
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Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

L

Helenelund

Solvalla

Bromma Blocks

Bromma 
�ygplats

Rissne

Ursviks torg
Järnväg

T-bana

T-bana

Järnväg

Ärvinge

Kista centrum

Kistamässan

Kommungräns

Solna station

Sickla udde

Sickla kajLuma
Mårtensdal

Gullmarsplan

Globen
Linde

Valla torg

Årstaberg Årstafältet

LiljeholmenTrekanten

Årstadal

Gröndal

Stora Essingen

Alviks strand

Alvik

Norra Ulvsunda

Sundbybergs 
centrum

Solna 
centrum

L

Slussen

Sickla 
station L

Ursvik norra

ULVSUNDA

ULVSUNDA
TRANEBERG

DUVBO

BÄLLSTA

HALLONBERGEN

RINKEBY

TENSTA

HJULSTA
IGELBÄCKEN
NATURRESERVAT

JÄRVAFÄLTET

EDSVIKEN

KISTA

Översiktskarta, karaktärsindelning längs sträckan
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Spårvägens identitet

Längs spårvägens sträckning finns komponenter som gestaltas 
enhetligt. Den enhetliga gestaltningen ger spårvägen en 
identitet samt innebär en tydlighet för de resenärer och 
människor som rör sig kring spårvägen. Komponenterna 
är kopplade till spårvägens tekniska system eller är styrda 
av krav för exempelvis trafikreglering och tillgänglighet. 
Exempel på sådana komponenter är kontaktledningsstolpar, 
hållplatsmöblering, elskåp, teknikhus, likriktarstationer, 
kontrastmarkeringar och taktil markbeläggning. 

Kontrastmarkeringar och 

taktila markeringar

Hållplatsmöblering och 

utrustning

Kontaktledningsstolpar 

och installationer

Likriktarstationer och 

teknikhus

Spårområdets koppling 

till omgivningen

Material på spårområdet

Hållplatsens koppling till 

omgivningen

Samordnad möblering 

av stads- och gaturum

Platsers och sträckors identitet

Spårvägen får också sitt uttryck tillsammans med 
omgivningen. Spårområdets utformning: markmaterial, 
anslutningar vid hållplatser, möblering och belysning på 
gaturum och torg kan ges olika utformning beroende på 
delsträcka och plats. Det är viktigt att spårvägens specifika 
komponenter samordnas med övriga beståndsdelar i anslutande 
stads- och gaturum. 

Tvärbanan Kistagrenen följer metodiken i Trafikförvaltningens 
system för säkerhetsstyrning. Detta innebär ett systematiskt 
och långsiktigt arbete med att skapa ett säkert transportsystem. 
I systemet ingår ett antal säkerhetsbestämmelser och rutiner 
som sammantaget syftar till att uppnå förvaltningens mål inom 
säkerhetsområdet. Arbetet utförs i samarbete med kommuner 
och andra viktiga intressenter och kommer utmynna i en 
övergripande rapport ”Övergripande riskbedömning för 
Kistagrenen”.

Trafikmiljön och utförandet på spårområdet delas upp i fyra 
olika huvudkaraktärer (se sida 25) utifrån aktuell hastighet, 
utformning och miljö. Detta ligger sedan till grund för 
riskanalyserna.

Slutmålet är en god helhetslösning samtidigt som 
trafiksäkerhetens nivå skall vara hög. Faktorer kopplade till 
stadsbyggnadsegenskaper såsom karaktär, tillgänglighet, 
framkomlighet, trygghet och miljöpåverkan skall 
sammanvägas med de faktorer som styr trafiksäkerheten. 
Denna kombination kan vara utmanande på vissa platser och 
kräver därför att en noggrann avvägning görs för att uppnå 
den bästa helhetslösningen. Nedan redovisas ett antal faktorer 
som ligger till grund för denna avvägning. Dessa har sitt 
ursprung i rapporten ”Spårväg och trafiksäkerhet – hur farliga 
är spårvagnar för oskyddade trafikanter, Trivector RAPPORT 
2013:67” 

• Spårvägstrafik i kombination med tät biltrafik skapar 
potentiellt farliga trafiksituationer för oskyddade 
trafikanter.

Identitet

Trafiksäkerhet
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Mycket bilar och spårvagnshållplats i kombination skapar en farlig plats för oskyddade trafikanter

• Gågatumiljöer med integrerad spårvägstrafik innebär en 
stor exponeringen av oskyddade trafikanter. Trots detta 
är miljön inte nämnvärt representerad i statistiken för 
olycksfall. 

• Det är viktigt att skapa raka, tydliga och naturliga 
cykelstråk. Detta gör att cyklister rör sig i förväntade 
mönster och bidrar därigenom till säkerheten. 

• Blandtrafik med spårväg och bil används normalt där 
biltrafikmängden är begränsad samtidigt som gatan 
utformas med maximalt ett körfält per riktning. 
Detta syftar till att skapa en trafiksäker miljö genom 
överblickbarhet och förutsägbarhet.

• En faktor som ökar trafiksäkerheten är att spårvagnarna 
alltid stannar vid hållplatser, oberoende om ett 
resandeutbyte sker eller inte. Detta bidrar till tydlighet 
och förutsägbarhet. 

När det gäller signalreglering är det säkrast att använda rött 
ljus för att stoppa övriga trafikanter. I lägen där detta inte är 
möjligt eller i enklare korsningar med gång och cykel kan 
gul-blink, så kallad wig-wag, användas. Denna typ av beslut 
föregås i samtliga fall av en riskanalys där lokala förhållanden 
analyseras.

En annan åtgärd som ökar trafiksäkerheten är att undvika 
vänstersvängar för övriga trafikanter vid mittförlagd spårväg. 

Spårvagnens yttre utförande är också en viktig faktor. Stora 
glaspartier i respektive vagnsände medger att föraren kan se 
igenom en mötande vagn. På Kistagrenen kommer vagnar 
av typ A32 och A35 att användas. En siktanalys kommer att 
genomföras för bedömning av rätt hastighet i punkter där 
vagnar kan mötas och fotgängare kan passera spåret.

Hastighet

Huvudkaraktären (se sida 25) och de miljöer spårvägen 
passerar avgör vilken hastighet spårvagnen kan hålla. 
Hastigheten delas in i dessa intervaller:

• Spår på egen banvall: upp till 80 km/h

• Spår i gatumiljö på reserverat utrymme: 30-50 km/h

• Spår i gatumiljö i blandtrafik: 20-50 km/h

• Spår i gatumiljö över torg/öppen plats/shared space: 
10-20km/h

Kontaktledning utan bärlina ska användas vid spår i gatumiljö. 
Kontaktledning med bärlina kan användas vid spår på egen 
banvall utanför bebyggd miljö. Denna möjliggör att en högre 
hastighet kan hållas än vid användande av kontaktledning 
utan bärlina. För typ av kontaktledning samt föreslagen 
upphängning och stolptyper längs med Kistagrenen se kartan 
på sid 51. 

Spårvagnens hastighet är den viktigaste faktorn för 
trafiksäkerhet. 

Begränsning av hastigheten ska göras vid:

• trafikering i trafikmiljö med integrerad gång- och 
cykeltrafik (ex. torgytor)

• trafikering i blandad trafikmiljö med bil/busstrafik

• infart till hållplats

• gång- och cykelpassage

• passage av gata
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ANALYS

För att uppnå en acceptabel 
trafiksäkerhetsnivå över Kistagrenens 
sträckning identifieras riskreducerande 
åtgärder per plats eller sträcka. Separata 
riskanalyser görs för att identifiera val av 
åtgärd enligt dessa principer: 

• Uppmärksamma – till exempel 
genom kontrasterande material, 

ramsten, målning  

• Leda - till exempel genom låg mur, 
pollare, möbler, häck/buskar 

• Förhindra - till exempel genom 
räcke, häck/buskar

• Avgränsa - till exempel genom 
stängsel, tätt räcke. Om avgränsning 
mellan spåren krävs kan typerna 

räcke eller häck med stängsel 
användas, se sida 21. Varianten 
stängsel bör ej användas till 
mittavgränsning.

För en detaljerad beskrivning av 
riskreducerande åtgärder hänvisas till 
Trafiksäkerhetsrapport Tvärbanan 
Kistagrenen.

Riskreducerande åtgärder

Uppmärksamma

Ramsten / kantsten Kontrasterande material Målning
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Leda

Låg mur Pollare Möblering
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Häck Räcke vid passage Buskar

Förhindra

20



ANALYS

Stängsel Räcke Häck med stängsel

Avgränsa
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UTFORMNINGSMÅL
Kapitel 4



Spårvägens utformning ska svara mot stadens krav på 
trygga och inkluderande miljöer, hög tillgänglighet för 
fotgängare och varutransporter, närhet mellan målpunkter, 
så små barriäreffekter som möjligt, hög trafiksäkerhet med 
mera. Spårvägen måste därför vara en del i stadsmiljön och 
utformningen av spår, gator, torg och bebyggelseplanering ska 
samordnas med varandra. 

Nedanstående mål för gestaltningen har identifierats i arbetet 
med gestaltningsprogrammet. Tvärbanans Kistagrenen ska: 

Vara strukturskapande

Spårvägen är ett strukturerande element i staden som 
även inordnar gång- och cykelvägar.  Spårvägen ska skapa 
förutsättningar för och vara en bärande del i en god stadsmiljö. 

Vara integrerad med omgivningen

Spårvägen ska med sin utformning utgöra en naturlig del 
av stadsmiljön. Spårvägen och dess omgivande miljöer ska 
utformas med god sikt och avgränsningar i form av räcken och 
staket ska undvikas i möjligaste mån.  

Ha en tydlig utformning

Spårområdet ges en tydlig utformning och synliggörs i den 
omgivande miljön med avvikande materialval. Spårvägens 
hållplatser blir nya målpunkter och lokala mötesplatser. 
Hållplatserna ska vara anpassade till sin omgivning och 
placerade nära andra funktioner i staden samt ha en 
utformning med hög tillgänglighet.  

Ha en genomgående identitet

Spårvägen med hållplatser och andra ingående komponenter 
ska ges en enhetlig design som skapar en egen identitet och 
igenkänning. Kvalitet i detaljer och välskötta miljöer signalerar 
trygghet samt bidrar till en bra upplevelse.

Utformningsmål

Spårvägen: ett strukturerande element i staden

Spårvägen är en del av gatumiljön

Spårområde och hållplatser ges en tydlig utformning

Ramstenen bidrar till spårvägens identitet
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PRINCIPER FÖR UTFORMNING
Kapitel 5



Spårvägens utformning kan generellt delas upp i fyra 
huvudtyper av spårväg: spår i gatumiljö på reserverat 
utrymme, spår i gatumiljö i blandtrafik, spår i gatumiljö 
över torg/öppen plats/shared space och spår på egen banvall. 
Huvudkaraktärerna är förenklingar av verkligheten. Syftet 
med indelningen är att tydliggöra spårvägens karaktär på olika 
delsträckor, se karta här intill. 

Beroende på hur omgivningen kring spåret ser ut är 
det mer eller mindre lämpligt att bygga enligt de olika 
huvudkaraktärerna. I en färdigbyggd anläggning kommer 
många lokala anpassningar att behövas. Skalan mellan 
de olika huvudkaraktärerna är därför glidande. De olika 
huvudkaraktärerna beskrivs mer ingående på följande sidor. 

Vignolräl och gaturäl i förhållande till marknivån

Principer för utformning
Huvudkaraktärer

Det finns återkommande tekniska begrepp som används 
i texterna. 

Hårdgjord yta - Markbeläggning som infiltrerar väldigt 
lite dagvatten eller inget alls. Exempelvis asfalt eller 
marksten. Kan jämföras med permeabla ytor så som gräs 
eller makadam.

Spårområde - Området i anslutning till spåren, mellan 
spåren och ut till den gräns där spårområdet möter till 
exempel en körbana eller där banvallens slänt tar slut.

Räl - Är själva stålskenan som spårvagnen går på.

Gaturäl - Är den typ av räl som normalt används i 
stadsmiljöer. Rälens överkant ska vara i nivå med 

BEGREPP

markytan. Används på till exempel gågator och torg eller 
när man har blandad trafik i spårområdet.

Vignolräl - Är den typ av räl som normalt används 
i järnvägssammanhang. Hela rälen är synlig ovan 
markytan. Vid passager över spåren måste spårområdet 
höjas upp till rälens överkant.

Spårvägens huvudkaraktärer längs sträckan
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Spår i gatumiljö på reserverat utrymme

Spårvägen går på separat utrymme vanligen mitt i 
gaturummet. Spårvagnen har ensamt tillträde till spårområdet 
men korsande trafik förekommer i avsedda korsningspunkter. 
Korsande gång- och cykeltrafik förekommer normalt i samma 
utsträckning som i annan typ av gatutrafik. Hastigheten 
ligger mellan STH 30-50 km/h. Spårvagnsföraren anpassar 
hastigheten till rådande trafikförhållanden och kör på sikt. 
Goda siktförhållanden och självförklarande gaturum med 
tydlig utformning eftersträvas, företrädesvis en upphöjd köryta 
för spårvägen avgränsad av en 30 centimeter bred ramsten. 
Spårområdet kan vara grönt eller hårdgjort och materialvalen 
anpassas efter omgivningen med olika markbeläggning för 
spårväg, gång- och cykeltrafik och biltrafik. Normalt utformas 
spårområdet utan barriärer.

Aktuellt efter bron över Mälarbanan och Ulvsundavägen via 
Rissne centrum, genom Ursvik och fram till passagen över 
Järvafältet.

Spårväg på reserverat utrymme

Spår i gatumiljö i blandtrafik

Spårvägen går i körbana tillsammans med allmän biltrafik 
och/eller eventuell busstrafik. Hastigheten ligger mellan 
STH 20-50 km/h. Spårvagnsföraren anpassar hastigheten 
till rådande trafikförhållanden och konfliktrisker. Goda 
siktförhållanden och tydlig trafikmiljö eftersträvas för att 
erhålla god framkomlighet, trafiksäkerhet samt styrning av 
övriga trafikslag till lämpliga korsningspunkter. Spårvägens 
framkomlighet och punktlighet försämras av andra fordon. 
Spårområdet är hårdgjort.

Aktuellt på Färögatan samt på Kistagången till och med 
passagen under E4.

Spårväg i blandtrafik

Spårväg över torg/öppen plats

Spår i gatumiljö över torg/öppen plats/shared space

Spårvägen går på torg eller öppen plats. Utrymmet samnyttjas 
främst med fotgängare och eventuellt cyklister. Hastigheten 
ligger mellan STH 10-20 km/h. Spårvagnsföraren anpassar 
hastigheten till rådande förhållanden och konfliktrisker. 
Spårväg över torg kräver en låg hastighet och goda 
siktförhållanden för att samspel mellan spårvagnsföraren och 
oskyddade trafikanter ska fungera och är aktuellt främst i 
hållplatsområden. Kontrasterande markbeläggning som visar 
spårvägens utrymme används för tydlighet och förståelse av 
miljön. Spårområdets material på torgytor ska väljas med 
omsorg och bidra till att platsen uppfattas som en helhet.

Aktuellt på Jan Stenbecks Torg och i Helenelund efter passagen 
under E4.
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Spår på egen banvall

Spårvägen går på egen banvall oberoende av vägar och gator. 
Spårvägstypen förekommer i stort utanför tätbebyggt område 
eller i anslutning till större trafikleder. Spåren förläggs på 
egen banvall avskilt från övriga vägar och gator. Spårvagnen 
har ensamt tillträde till spårområdet utan konfliktrisker med 
andra trafikslag. Hastigheten medges med upp till STH 
80 km/h beroende på plan- och profilgeometri. Korsningar 
utförs planskilt eller som plankorsningar med hel- eller 
halvbommar och/eller ljud- och ljussignal. Det är förbjudet 
för fotgängare, cyklister och andra obehöriga att passera över 
spår annat än på särskillt anvisade platser. Vid särskilda behov 
inhägnas spårområdet för att undvika att dessa kan beträda 
spårområdet. Normalt är spårväg på egen banvall signalreglerat 
av signalsäkerhetssystem med ATP för att möjliggöra högre 
hastigheter, dock kan områden med lägre hastighet och 
endast siktkörning i undantagsfall förekomma. Material på 
banvallen och dess slänter anpassas till omgivningen men 
grundutförandet på banvallen är makadam, betongsliprar och 
vignolräl. Vid önskemål om annan utformning, exempelvis 
gräs, ska kompletterande avgränsningar särskilt beaktas i 
riskanalys.

Aktuellt efter hållplats Norra Ulvsunda fram till och med bron 
över Mälarbanan och Ulvsundavägen, som slutar strax söder 
om Rissneleden vid Kavallerivägen i Sundbyberg, samt vid 
passagen över Järvafältet.

Spårvägens fria rum

En viktig förutsättning för planeringen och utformningen 
är det utrymmesbehov (fria rummet) spårvägen har för att 
säkerställa att den kommer fram utan att hindras och utan 
att människor skadas. Vegetation och utrustning som till 
exempel belysningsstolpar får ej finnas inom det fria rummet. 
Mått och en mer detaljerad beskrivning finns att tillgå i 
Trafikförvaltningens säkerhetsbestämmelse (SSÄ SÄB-0347 
Lidingöbanan, Nockeybanan och Tvärbanan Minsta fritt 
utrymme och minsta skyddsutrymme).

Spårväg på egen banvall

Det fria rummets utsträckning vid hållplats
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Spårkonstruktion

Det finns två alternativa rältyper; 
gaturäl och vignolräl. Dessa kan 
anläggas på betong respektive ballast och 
skapar olika förutsättning för valet av 
ytmaterial. 

På ytor som delas med andra trafikslag 
möjliggör utformning med gaturäl 
användande av olika typer av material. 
Exempelvis densifalt, betong och 
markplattor kan användas. Utformning 
med vignolräl begränsar materialvalet 
på dessa ytor till strail, alternativt 
betongblock. Grässpår går att anlägga 
på båda spårkonstruktionerna med 
skillnaden att vignolrälen blir mer 
framträdande i gräsytan än vad 
gaturälen blir. 

RÄLTYP LÄNGS 
STRÄCKAN

Längs med sträckan tillämpas 
gaturäl och vignolräl i olika 
situationer 

Gaturäl
• Blandtrafik
• Reserverat utrymme (om 

betongspår tillämpas)
• Hållplatser inklusive passager

Vignolräl
• Egen banvall
• Reserverat utrymme (om 

ballastspår tillämpas)

Spårområdets utformning

Att tydliggöra ytan som trafikeras av 
spårvagn är viktigt och spåren i sig ger 
en indikation om spårvagnens närvaro. 
Spåren gör att rörelsen är förutsägbar, 
den tar samma yta i anspråk varje 
gång den passerar. Det är viktigt att 
materialval och utformning bidrar till 
ett trivsamt gaturum som inbjuder 
till vistelse och resande. Konsekvent 
utformning är också viktigt för att 
minska risken för felaktiga beteenden 
och misstolkningar av trafiksituationen. 

Det är viktigt att synliggöra spårvägen 
i omgivningen. Detta görs med 

Förhöjt spårområde med ramsten

en längsgående bred ramsten i ljus 
granit samt med avvikande material 
på spårområdet. Ramstenen är en 
avgränsning mellan spårvägens område 
och angränsande trafik. Det är viktigt 
att den längsgående ramstenslinjen inte 
ändrar uttryck, det vill säga ändrar färg 
eller bryts upp. Ramstenen som utgör 
spårområdets gräns ska kännas igen och 
inte förväxlas med vanlig kantsten. För 
att synas ska ramstenen vara bred, minst 
30 cm och ha en ljus färg. Ramstenens 
kant utförs med nivåskillnad mot 
närliggande gång/cykel/körbana. 
Riktvärde för visningen är 12 cm. 
Ramstenen ska vara genomgående vid 
gång/cykelpassager och kan där övergå 
till en taktil platta i samma format. 

Spårområde
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Betongblock vid gång- och cykelpassager 

(vignolräl)

Markbetong

Föreslås vid hållplatser samt vid 
cykelpassager där gaturäl läggs. Där 
vignolräl läggs kan betongblock 
användas vid passager.

 + Körbar

 + Går att bearbeta ytstruktur och 
färga in

 + Kompletterar befintligt material på 
gator

 + Slitstarkt

 - Svårt att underhålla ledningar under 
mark

 - Kräver avvattning med brunnar 
eller dylikt

Anläggningsaspekter
• Ytbearbetningen är avgörande för 

att få rätt ytstruktur - ströpplad, 
borstad och riktning på strukturen.

• Cementsort och ballast är avgörande 
för att betongytan ska behålla sin 
färg - gäller framförallt ytor som 
kommer att slitas.

Markbetong i gång- och cykelpassager samt 

hållplatslägen (gaturäl)

Gräs

Föreslås för spår på reserverat utrymme 
samt vissa sträckor av spår på egen 
banvall inom bebyggd miljö, både där 
gaturäl och vignolräl läggs.

 + Infiltration samt fördröjning av 
dagvatten

 + Tillför grönska till stadsrummet

 + Viss bullerreduktion

 + Minskar trafikanters benägenhet att 
gå eller cykla i eller tvärs spåret

 - Större krav rörande drift än 
hårdgjorda ytor

 - Sannolikt krävs trafikavstängningar 
vid spårriktning (endast för 
vignolräl)

 - Risk att ytan upplevs oattraktiv 
vintertid

 

Gräs i spårområde (gaturäl)

Gräs i spårområde (vignolräl)

Material

Här redovisas de material som är 
aktuella för spårområdet. Fördelar 
och nackdelar jämförs mellan de olika 
materialen, men även mer generella 
aspekter tas upp.  

Anläggningsaspekter
• Gräsytan bör ha en så liten distans 

som möjligt mot rälen. Avståndet 
blir olika stort på beroende på 
vilken rältyp som används.

• Där gräsytorna blir stora, till 
exempel där spårvägen kräver 
mer yta eller vid passager, finns 
möjlighet att plantera tex lökar i 
gräsytan.

• Vissa arter av gräs med låg växthöjd 
behöver inte klippas mer än ett par 
gånger per växtsäsong.

• Olika typer av gräs och sedumsorter 
är möjliga att använda. Det går 
även att plantera in växtsorter som 
exempelvis tusensköna och sylnarv.
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Markplattor (natursten eller betong)

Föreslås vid gångpassager samt för 
spårväg över torg/öppen plats där gaturäl 
läggs.

 + Körbar för lättare fordon

 + Slitstark

 + Passar väl in på torgytor

 - Ej lämplig för tyngre fordon, till 
exempel vid passager

 - Kräver avvattning med brunnar 
eller dylikt

 - Relativt stor kostnad

Densifalt i körbana och korsningar med 

biltrafik (gaturäl)

Markplattor på öppna platser (gaturäl)

Makadam

Föreslås för vissa sträckor av spår på egen 
banvall utanför bebyggd miljö samt på 
broar där vignolräl läggs.

 + Slitstarkt

 + Hög infiltration

 + Viss bullerreduktion

 - Låga estetiska kvaliteter

Grusgräs kan vara ett alternativ vid 
passage över Järvafältet. Uppbyggnad lik 
makadam, fast mindre fraktioner.

 + Kräver lite skötsel

 + Ökad biologisk mångfald

 - Saknar referenser i Sverige

Makadam i spårområde (vignolräl)

Grusgräs i spårområde (vignolräl)

Densifalt/Asfalt

Föreslås vid fordonspassager samt för 
spår i blandtrafik med bussar där gaturäl 
läggs.

 + Körbar

 + Går att bearbeta ytstruktur och 
färga in

 + Kompletterar befintligt material på 
gator

 + Slitstarkt

 - Svårt att underhålla ledningar under 
mark

 - Kräver avvattning med brunnar 
eller dylikt

Anläggningsaspekter
• Ballastsorten är avgörande för att 

ytan ska behålla sin färg - gäller 
framförallt ytor som kommer att 
slitas.
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Exempel på utformning av passager på reserverat utrymme, vid användande av vignolräl

Exempel på utformning av passager på reserverat utrymme, vid användande av gaturäl

Strails

Föreslås i gatukorsningar där vignolräl 
läggs.

 + Körbart

 + Slitstarkt

 + Signalerar spårövergången tydligt 
för trafikanter

 - Statiskt, har ett fast breddmått

 - Låga estetiska kvaliteter

Strails i gatukorsningar (vignolräl)
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Broar

Kistagrenen omfattar långa 
bansträckningar på eller längs med en 
konstruktion så som bro eller stödmur. 
Dessa byggnadsverk utgör därför en 
viktig del av spårvägens identitet. Det 
är viktigt att göra en anpassning till 
respektive plats. Samtidigt är det också 
betydelsefullt att konstruktionerna 
formas efter en övergripande tanke 
om uttryck, konstruktionstyp och 
igenkänning. Det ger både starkare 
identitet och ett rationellt utförande.

2015-05-28SKISS, BROTYP INFÄSTINING KTL  

KISTAGRENEN

Princip för landfäste av bro; sektion och perspektiv

Princip för bro på stöd; sektion och perspektiv

Princip för infästning av 

kontaktledningsstolpar på bro

BROTYP KISTAGRENEN- AVVATTNING  2015-05-28

De byggnadsdelar som kan ges en 
enhetlig gestaltning är:

• Kantbalk, med olika utrustning som 
räcken, skärmar och stolpkonsoler

• Balkform

• Brostöd, med hantering av 
avvattning

• Landfästen

Broarna är oftast långa. Broarna har 
en enkel konstruktion med relativt 
kort spännvidd och ligger ofta i kurva. 
Brosektionen är avskalad och enkel 
medan stöden är mer expressiva och 
ändrar karaktär beroende på stödens 
höjd. Några broar är korta och behöver 
därför inte brostöd. Dessa går främst 
över trafikerade vägar.

Konstbyggnader
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Tunnlar och passager

Under E4 vid Helenelund kommer 
passagen för spårvägen att samordnas 
med andra trafikslag och under 
Bällstavägen kommer en parallell 
passage för gång- och cykelväg anordnas 
bredvid spårvägens passage. I dessa 
passager kommer belysning med god 
standard för gång- och cykeltrafik 
behövas. En spårtunnel under E18 vid 
Ärvinge är redan anlagd.

Perspektiv - spårvägens samt gång- och cykelvägens förhållande till sin omgivning vid 

passagen under Bällstavägen. Den röda linjen visar en genomgående kantbalk som ges 

en enhetlig utformning. 

Perspektiv - passage under E4 mot Helenelund
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Byggda exempel från Solnagrenen

Utanpåliggande mönster på stödmur ut från spårområdet Infällt mönster på stödmur in mot spårområdet

Stödmurar och tråg

Stödmurar och tråg utformas med en enhetlig 
gestaltningsprincip. På detta sätt kan både likhet/enhetlighet 
och variationer i olika lägen hanteras så att helhetsresultatet 
ger en genomgående identitet. På synliga stödmurar och 
trågväggar som är vända ut från spåren trycks mönstret ut och 
på de som är vända in mot spåren fälls mönstret in.

34 PRINCIPER FÖR UTFORMNING



Hållplatser

Motstående sidoplattformar, förskjutna 

sidoplattformar och mittplattform

Längs med sträckan finns nedanstående 
typer av hållplatser.

• Hållplats med motstående 
sidoplattformar

• Hållplats med förskjutna 
sidoplattformar

• Hållplats med mittplattform

Disposition
Nedan beskrivs utrustningen på en 
typhållplats. Hållplatserna ska utformas 
så att de blir tillgängliga för alla.

Möbleringszon 
All hållplatsmöblering ställs i en 
linje som är parallell med den bakre 
plattformskanten. Centrum på 
utrustningens bärande delar ska ligga i 
denna linje. Utrustningens fundament 
ska ligga under markbeläggningen.

För att hållplatsen ska uppnå god 
trafiksäkerhet krävs det att den utformas 
så att utrymmet för de väntande är 
väl tilltaget. Höjden på plattformen 
anpassas till instegshöjden i fordonet så 
att nivåskillnader i insteget minimeras. 

Hållplatsen ska företrädesvis placeras 
i rakspår så att inte överhänget från 
spårvagnen inkräktar på plattformen 
med väntande passagerare. Rakspår är 
även viktigt så att spårvagnsföraren får 
god sikt och kan se alla dörrar. 

Plattformens tvär- och längslutning ska 
vara liten. Räcken placeras i bakkant 
av hållplatsen när den gränsar till 
fordonstrafik.

Ledstråk och kontrastmarkeringar
Riktlinjer gällande ledstråk på hållplats 
ska utföras enligt trafikförvaltningens 
riktlinjer för tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning, 
förkortat RiTill. Ledstråken utförs 
av betongplattor eller granit i 
kontrasterande material mot annat 
markmaterial. Vid kombinerad 
spårvagns- och busshållplatser ska 
kontrast- och taktil markering i 
plattformskant vara genomgående 
och av samma typ längs hela 
hållplatsen. Glasytor behöver ha en 
kontrastmarkering för att vara möjliga 
att upptäcka för personer med nedsatt 
syn.

Gångzon
Plattformsytan innanför säkerhetszonen 
utförs i markbetong med en ljus ton. 
Materialet är riktningslöst och bildar 
ett lugnt golv på plattformen. Luckor på 
plattformen fylls med samma ytskikt.

Ramper
Ramper utförs i samma material 
som passager vid hållplatsen, invid 
typhållplatsen betongplattor i storlek 
30x30 som läggs i rakt förband. 
Plattformens bakkantselement förlängs   
till en låg mur bakom rampen för att

Typhållplats profil, del 1
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styra gångflöden till anvisad passage. 
Ramperna ska uppnå de krav som finns 
specificerade i RiTill. Ramper ska vara 
försedda med handledare på båda sidor, 
om de inte kan göras så pass flacka att de 
blir en del av omgivande gata eller torg.

Spårområde
Spårområdet vid hållplatser utförs i 
markbetong med en mörkare ton och 
grövre ytstruktur än på plattformsytan. 

Hållplats på torg
Omgivande torg ska vara tongivande för 
materialet på plattformen. 
Material i spårområdet ska ha en 
ytstruktur eller ton som skiljer sig från 
torget och plattformens yta. Passager 
utformas enligt princip för passager över 
torg på sida 49.

Väderskydd
Varje plattform innehåller minst två 
väderskydd om inte annat skydd finns 
att tillgå. Detta är försett med en bänk 
och belysning.

Typhållplats sedd i ögonhöjd

Väderskydd typhållplats

Typhållplats profil, del 2
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Typhållplats med maximal möblering - Hållplats med 

handledare på båda sidor av ramperna och fyra väderskydd

Referensbild för materialval på hållplats, markbetong på plattformar och spårområde
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Planillustration typhållplats

Hållplatsmöblering

Varje hållplats innehåller 
belysningsstolpar, dynamisk 
trafikinformation, klocka, papperskorgar 
och bänkar. Vid behov kompletteras 
hållplatserna med ett bakkantsräcke. 
Systemet är uppbyggt av få komponenter 
där information och belysning 
säkerställs. 

På varje plattform ska det finnas ett 
informationskvarter med ett integrerat 
stationsnamn. Kvarteret har tre 
informationsenheter för biljettinfo, 
spårtrafikkarta och områdeskarta 
utifrån behov. En av enheterna kan 
även användas som reklamplats. 
Vid bytespunkter kan placering av 
informationskvarter samordnas med 
övriga trafikslag. 

Valideringsstolpar där resenärerna själva 
kan validera, visera och ladda sina 
biljetter ska finnas på varje hållplats. 
Biljettautomater behövs på de flesta 
hållplatserna. 

Solvalla

GULLMARSPLAN HELENELUND

Utseende på stationsskylt

Informationskvarter på varje plattform
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Typsektion räcke Typsektion dynamisk skylt på egen stolpe

Typsektion väderskyddTypsektion bänk Typsektion informationskvarter

Typsektion öppet väderskydd 

på komboplattform

Typsektion kontaktledningsstolpe

Typsektion belysningsstolpe

Typsektion kontaktledningsstolpe 

mittplattform/hållplats på torg

Typsektion öppet väderskydd på torg

Typsektion biljettautomat

Typsektion valideringsmaskin
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Möbelfamilj

Kistagrenens hållplatsutrustning 
och element har ett släktskap med 
Solnagrenen för igenkänning och 
gemensam identitet, men är utvecklad 
för att få en bättre anpassning till 
omkringliggande miljö. Transparenta 
väderskydd och räcken ger en 
visuell koppling till omgivningen. 
Väderskydden är fria från utrustning 
för att ge en lugnare miljö för 
väntande passagerare. Biljettautomat 
och resenärsinformation placeras i 
ett informationskvarter i bakkant 
på plattformen. Grundbelysningen 
uppfyller kraven på ljusbild över hela 
plattformen och tillåter en intimare 
effektbelysning inuti väderskydden.  

Utrustning så som räcken och bänkar tillhör samma möbelfamilj
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Hållplats på torg, med minimal möblering. Används som princip för integration i torgsituationer.

Platsanknuten hållplatsmöblering

Hållplatserna längs sträckan kan 
inrymma olika mycket utrustning 
beroende på läge. Ett antal 
huvudvarianter med lokalisering enligt 
orienteringsfigur visas nedan.
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Hållplats med räcke i bakkant, lång ramp och mittstolpe, längd 65 meter

Hållplats utan räcke i bakkant, kort ramp och linspänd kontaktledning på stolpe, längd 65 meter
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Kombohållplats med bussplattform, längd 85 meter

Mitthållplats, längd 65 meter
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Hållplatsens anslutningar

Hållplatserna ansluter till omgivningen 
på ett antal olika sätt utmed sträckan. 
Nedan visas de huvudsakliga 
anslutningarna som kommer att behöva 
behandlas i projekteringsskedet. 

Plattform bredvid gata

Plattform bredvid cykelbana Plattform bredvid stödmur Plattform bredvid plantering

Plattform på torg samt bredvid 

gångbana
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Cykelparkering, utrymmesbehov

Rekommenderad cykelparkering
För att underlätta för de resande och 
därmed öka spårvägens attraktivitet 
rekommenderas att förlägga 
cykelparkering i hållplatsens närhet. 
Cykelparkering vid en bytespunkt bör 
förläggas närmast kollektivtrafikstråket. 
Cykelparkeringens storlek beräknas 
efter antalet påstigande resenärer per 
hållplats, och visar ett ungefärligt 
tillkommande behov för Tvärbanans 
resenärer. Antalet platser bör vara 30 per 
100 påstigande. Parkeringen ska vara 
väl belyst och det ska finnas möjlighet 
att låsa fast cykeln. Cykelboxar eller 
cykelgarage rekommenderas om behovet 
är stort och yta finns tillgänglig. Där 
utrymme finns kan teknikbyggnader 
samordnas med ett intilliggande 
cykelgarage.
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Principer för placering av cykelparkering vid hållplatser
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Gång- och cykelpassager

Tvärs över spåret får inte oreglerade 
övergångställen förekomma. Alla 
trafikanter, även fotgängare, har generell 
väjningsplikt mot spårvagnstrafik. 
Vid korsningspunkter mellan 
spårvagn, gång och cykeltrafik fordras 
tydliga och konsekventa lösningar. 
Själva utformningen bör tydliggöra 
spårvagnens förkörsrätt då detta minskar 
risken för konflikter. I korsningar med 
cykeltrafik eftersträvas rät vinkel mellan 
passage och spår för att undvika att 
cykelhjulen fastnar i rälen. Även vid 
gångpassager eftersträvas rät vinkel för 
att uppnå största möjliga tillgänglighet.

Gångpassager över spår kan utformas 
saxade för att uppmärksamma 
den passerande gångtrafikanten 
och förebygga olyckor. Saxningen 
innebär en förskjutning av passagen, 
vilket betyder att gående bättre 
uppmärksammar spårpassagen jämfört 
med raka passager. Vid höga hastigheter 
för cykeltrafik i rak anslutning till 
cykelpassage rekommenderas också 
en förskjutning. I vissa fall kommer 
gångfållor att användas. Det är viktigt 
att utformningen för cykeltrafik trots 
detta är attraktiv så att cyklisten inte tar 
alternativa vägar över spåret. På sidorna 
om passagen över spårområdet läggs en 
1 m bred markbeläggning som hindrar 
att gående och cyklister genar.

Passageprincip för rak gång- och cykelpassage över spår i gatumiljö på reserverat utrymme

Passageprincip för saxad gångpassage

Anslutande miljöer
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Passageprincip för saxad gångpassage vid hållplats

Passageprincip för rak gång- och cykelpassage vid hållplats

När gång- och cykelpassagen 
ingår i en längre passage över 
körbana och spårområde, förordas 
att hastighetssäkring görs av 
övergångsstället/cykelöverfarten över 
körbanan.

Vid passager ska det finnas en 
felstegszon, det vill säga ett 
skyddsavstånd mellan räl och väntyta för 
gående och cyklande.

Basutformning gång- och cykelpassage:

• Ramstenslinje 

• Upphöjt spårområde

• Släta avvikande material på 
spårområdet (uppnå jämnhet och 
friktion, vara självförklarande, 
tydliga)

• Skyddsavstånd/felstegszon mellan 
gång/gång- och cykelpassage och räl

• Tillgänglighetsanpassning – 
kontrastmarkeringar och taktil 
markering

• Pollare

Kompletterande och kompenserande 
åtgärder för riskreducering:

• Markering i markbeläggning

• Markering genom målad linje

• Räcke

• Varningskylt med rörelsedetektor

• Trafiksignal

• Akustisk vägledning

• Gulblink

Det är viktigt att alla passager 
över spårområdet genomgående 
markeras med avvikande material 
så att utformningen blir tydlig 
och självförklarande. I avsnitt med 
blandtrafik ska signalreglerade 
gångpassager med ‘grön gubbe’ markeras 
med zebramålning.
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Gång- och cykelpassage särskiljs med 
olika ytskikt för att undvika konflikt 
mellan gående och cyklister.

Gångpassager ska tillgänglighetsanpassas 
med kontrastmarkering och taktila 
plattor enligt RiTill.

Ytstrukturen ska vara riktningslös så 
att ytan upplevs lika oavsett varifrån 
den betraktas. Ytans ton ska vara 
ljusare eller mörkare än i anslutande 
gång- och cykelväg. Den ska kontrastera 
tillräckligt mycket mot asfalt som är 
sliten. Ballasttypen är viktig då den kan 
framträda efter slitage. Ballasten ska vara 
hållfast. Ytan ska stå emot salt.

Passager över torg

På torg vill man uppnå ett visuellt 
samband över spåren för att 
sammanbinda de båda sidorna. På dessa 
platser kommer spårområdet inte alltid 
vara upphöjt eller nedsänkt i förhållande 
till gångbanan.

En hel torgyta kan vara möjlig för 
passage över spåren. För att uppnå 
god tillgänglighet anordnas anpassade 
passager enligt RiTill på avsedda 
platser. Spårområdet ska tydliggöras 
mot närliggande ytor. Samma material 
som på omgivande torg används men 
med olika ytstruktur och färg, ett annat 
format på stenen/plattan eller ett annat 
mönster/förband. 

Där spårvägen passerar över torg är strävan att torget ska upplevas som en sammanhängande plats

Signalreglerade passager i blandtrafik 

markeras med zebramålning
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Gatukorsningar

Vid korsningspunkter mellan 
spårvagn och fordonstrafik fodras 
tydliga och konsekventa lösningar. 
Själva utformningen bör tydliggöra 
spårvagnens förkörsrätt. Detta minskar 
risken för konflikter. 

Gatukorsningar med spårtrafik ska 
beläggas med avvikande material, så att 
spårområdets utbredning tydliggörs. 
Spårområdet genom gatukorsningar ges 
konsekvent ett liknande material för att 
öka igenkänningen av spårvägen och på 
så vis öka säkerheten.

Vid gatukorsningar höjs gatan upp så att 
ramstenen kommer i nivå med gatan. 
Ramstenen fungerar som en tydlig 
visuell markering av spårområdet även 
genom korsningen. Där gatukorsningar 
utformas med strails anpassas strailens 
betongkant så att dess yttre gräns livar 
med ramstenens ytterlinje, se princip.

Ytstrukturen ska vara riktningslös så 
att ytan upplevs lika oavsett varifrån 
den betraktas. Ytans ton ska vara ljusare 
eller mörkare än i anslutande gång- och 
cykelväg. Den ska kontrastera tillräckligt 
mycket mot asfalt som är sliten. 

Efter korsningspunkter med övriga 
fordon behövs ett fritt utrymme från 
fasta hinder. Fordon som kör ut framför 
spårvagnen eller som blir stående på 
spåret riskerar annars att bli fastklämda. 
Som fast hinder räknas exempelvis 
trafiksignalstolpar.

Princip: gatukorsning med strails. Spårområdet har kontinuerlig bredd genom korsningen.

Gatukorsning över spårområde markerad med avvikande material och genomgående ramsten
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Restytor

Restytor som uppstår i anslutning till spårvägen ska ges 
en utformning som bidrar till en positiv upplevelse av 
gaturummet. Längs med spårvägen kommer restytor att 
uppstå där det finns behov av breddning av gaturummet 
och spårområdet. Hit hör bland annat väntytor vid passager, 
refuger mellan spår och körbanor samt ytor som kan uppstå 
i kurvor. Restytor ska generellt utformas med en kantsten ut 
mot till exempel köryta, om restytan består av växter eller 
mjuka markmaterial.

Där passager innebär en breddning av spårområdet kan 
också restytor uppstå. Huvudprincipen är att material som 
finns i spårområdet fyller mindre restytor. I fall där det inte 
blir tillfredställande kan ytorna fyllas med smågatsten eller 

planteringar. Detta bör beaktas framförallt i situationer där 
de gående kan gena över ytorna. Ytorna kan vara i nivå med 
omgivning, men kan även vara upphöjda i kantstensnivå eller 
högre. 

Växtbädd – ytan planteras med växter. Typ av växter är 
beroende av storleken på ytan samt avstånd till spår, väg och 
vilket behov av fri sikt som finns på platsen. Dagvatten från 
omgivande ytor kan ledas till planteringen.

Stensatt/hårdgjord – ytan stensätts eller hårdgörs på annat 
sätt. Ytan kan få en funktion om det finns utrymme – 
cykelparkering, planteringsurnor, skyltar, reklampelare, 
belysning med mera.

Genomtänkt användande av restytor
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Kontaktledningar

Kontaktledningar med tillhörande stolpar utformas diskret för 
att uppfattas som en naturlig del av omgivande gaturum. En 
genomgående gestaltning och färgsättning längs hela sträckan 
föreslås.

Husfasader bör utnyttjas för linspänd kontaktledning där 
det är möjligt. Där kontaktledningsstolpar behövs, utformas 
de som H-balkskonstruktion med sluten topp. De lackeras i 
samma mörkgråa kulör (se sida 60) som övrig genomgående 
utrustning tillhörande Tvärbanan. Även signalstolpar lackeras 
i denna kulör. Stolpringar eller andra infästningselement 
undviks, istället används ett antal hål på olika höjd i stolpen. 
Stolpar samordnas med övrig gatumöblering som träd och 
belysningsstolpar. 

Spårvägs- och kontaktledningstyper

Installationer
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Linspänd kontaktledning på stolpar vid hållplats

Linspänd kontaktledning mellan fasader (E)

Linspänd kontaktledning på stolpar (E)

Enkelsidig kontaktledningsstolpe (D)
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Dubbelsidig kontaktledningsstolpe med bärlina på bro (B)

Dubbelsidig kontaktledningsstolpe på bro (C)

Dubbelsidig kontaktledningsstolpe med bärlina (A)

Mittstolpe (F)

Teknikhus, dag och natt
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Teknikbyggnader

Teknikbyggnader placeras i anslutning till spårområdet av 
funktionella och driftsmässiga skäl. Likriktarstationer, signal-, 
el- och teleutrustning placeras i teknikhusen. Fristående 
växelvärmeskåp lackeras i samma färg som övrig utrustning 
som hör till spårvägen (se sida 60).

Teknikhusen gestaltas i enlighet med övrig utrustning som 
hör till spårvägen. Tre av fyra fasader kläs med perforerad 
metall i samma mörkgrå kulör som kontaktledingsstolpar och 
hållplatsutrustning.  En gavel på varje teknikbyggnad kläs inte, 
utan lämnas i betong. Beroende på plats ges betongväggen 
olika struktur med betongmatris.

Teknikhus, principskiss

Teknikhus med perforerad plåt, exempel från MilanoTeknikhus, dag och natt
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Ljusbilden längs spårvägen kan generellt delas upp i 
funktionellt ljus och effektbelysning.

Funktionellt ljus

Ett ljus som bidrar till orienteringen i staden. Förtydligar olika 
stadsrum och visar vägen. Det funktionella ljuset ska finnas där 
det är viktigt att det finns ljus, för att skapa en trygg och säker 
stad.

Där spårvägen går på egen banvall föreslås att ljus tänds ca 
30 meter framför spårvagnen för att uppmärksamma dess 
ankomst. Denna belysning placeras i H-balkstolparna. 

Effektbelysning

På utvalda platser eller landmärken kan effektbelysningen bidra 
till en positiv upplevelse av staden. Effektljuset kan förstärka 
speciella platser och knutpunkter.

Principer

Dessa principer förklarar var belysningen ska finnas, 
ljuspunktshöjder och armaturplaceringar. Spårvägen har ingen 
egen belysning bortsett från på hållplatserna. Belysningen 
för gatan, där spårvägen går, ska vara genomgående för hela 
gatan. Det vill säga att där två gator möter varandra är det 
spårvägsgatans belysning som behålls i korsningen. På så 
sätt understöds en tydlig orientering om var spårvägen finns. 
Armaturer kan komma att variera längs med sträckan då olika 
stadsrum har olika karaktär.

Ljuspunktshöjd

Trafikerade gator belyses från en högre höjd för att sprida ljuset 
över ett större område. Hållplatser samt gång- och cykelvägar 
belyses från en lägre punkt. Belysning ska vara nedljus för att 
inte störa spårvagnsförarens mörkerseende.

Placering av belysningsstolpar görs med hänsyn till 
sikt, fria rummet, risk för bländning och konflikt med 
signalanläggning.

Grundbelysning

Grundbelysningen utgörs av funktionellt ljus. 

Gatubelysning: Enkelsidig eller dubbelsidig beroende 
på spårvägens placering i gatan. Kan kombineras med 
kontaktledningsstolpe där det är möjligt. Ljuspunktshöjd: hög.

Gång- och cykelbanebelysning och belysning vid 
cykelparkering: Kan kombineras med vägbelysning eller 
kontaktledningsstolpe där det är möjligt. Det vill säga att 
armaturer fästs i samma stolpe. Ljuspunktshöjd: mellan.

Passager och tunnlar där gång- och cykeltrafikanter färdas ska 
utrustas med tillräcklig belysning för att inte upplevas otrygga.

Belysning

Belysning av hållplatsen i Rissne
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Armaturen ‘Park’ från Simes föreslås på hållplatser

Sidoställda kontaktledningsstolpar med linspänd belysning, 

samt kontaktledningsstolpe med belysningsarmatur för gång- 

och cykelbana

Kontaktledningsstolpar vid hållplats som har målats rött och belyses 

invändigt. Exempel från linje T7 i Paris.

Belysning på hållplats

Hållplatsbelysning

Hållplatser ska belysas med minst 30 lux. Passager över spåren 
belyses starkare. Väderskydd och kontaktledningsstolpar vid 
hållplatser kan ges en varmare effektbelysning. Ljuspunktshöjd: 
mellan. 

Platsspecifika ljusbilder för hållplatserna bör tas fram i den 
fortsatta projekteringen.

För hållplatsbelysning och övrig kompletterande belysning 
föreslås armaturen ’Park’ från Simes.

Vid hållplatser kan H-balkstolparna målas invändigt i en 
kontrasterande kulör och belysas för att markera hållplatsläget.
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Samtidigt som ny spårväg ger möjlighet 
att föra in grönska i stadsrummet ger 
den också begränsningar gällande 
val av vegetation. De träd eller den 
vegetation som väljs i närheten av 
spårvägen får inte äventyra den fysiska 
spårvägsanläggningen, spårvagnarnas 
framkomlighet, spårvägsdriften eller 
människors säkerhet. Det ska också vara 
möjligt att över lång tid underhålla såväl 
spårvägsanläggning som vegetation. 

Växtsorterna som väljs längs spårvägen 
ska generellt vara tåliga och lättskötta 
arter som klarar en utsatt trafikmiljö 
med begränsad vattentillgång och 
saltstänk. Typ av växter är beroende av 
storleken på ytan, avstånd till spår, väg 
och vilket behov av fri sikt som finns på 
platsen. 

Förslag på träd och plantering tas under 
projekteringen fram i samråd med 
respektive kommun längs de stråk där 
träd ska nyplanteras eller återplanteras.

• Vid urval av växter ska 
årstidsaspekten beaktas. 
Planteringarna ska upplevas som 
tilltalande under hela året.

• Marktäckande, lågväxande 
prydnadsbuskar används i till 
exempel slänter där man vill 
undvika gräsklippning.

• I tät stadsmiljö där spårvägen 
ansluter till torg- eller parkmiljö 
kan attraktivare och mer 
skötselkrävande perennplanteringar 
planeras.

• I glest bebyggd miljö är det extra 
viktigt med naturlika planteringar 
som kräver liten skötselinsats.

• Trädplanteringar samordnas 
med placering av markfast 
utrustning  som till exempel 
kontaktledningsstolpar och 
belysningsstolpar samt ledningar 
ovan och under mark.

Typer av vegetationsytor

• Trädplanteringar

• Låga häckar eller buskytor i 
spårområdets ytterkant, nära 
passager där gång- och cykelväg 
linjerar spåret. Används som visuellt 
hinder för att hindra att man genar 
över spår. 

• Slänter utmed spårvägen. 
Slänternas övergång till anslutande 
marknivåer utformas så att de 
samspelar med omgivningens 
terrängform. Slänterna 
erosionsskyddas. Där spårområdet 
består av gräs bör dess ytterslänter 
grässås med en fröblandning 
som i artsammansättning 
och härdighet anknyter till 
omgivande markvegetation och 
främjar biologisk mångfald. Där 
spårområdet består av makadam 
kan ytterslänten anläggas med 
makadam eller grässås beroende på 
omgivningens karaktär.

TrädplanteringLåg buskplantering

Perennplantering på prioriterade ytor i 

stadsmiljö

Slänter utformas med hänsyn till 

omgivande terräng

• Plantering intill hållplats. Dekorativ 
plantering med till exempel 
marktäckande prydnadsbuskar 
som inte försämrar sikten. Robust, 
lättskött. 

• Perennplantering intill spår i 
stadsmiljö. Mer skötselkrävande, 
mindre robust med högre 
prydnadseffekt, exempelvis där 
hållplats ansluter till park eller torg i 
stadscentrum.

• Rondeller som spårvägen traverserar. 
Robusta planteringar som kräver lite 
skötsel på trafikinramade ytor. 

• Lökplantering i grässpåret.

Vegetation
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Trädval intill spårväg

Växtlighet får inte skymma sikten eller 
medföra andra problem för trafiken, så 
som att skymma skyltar och vägmärken. 
Träd och buskar får aldrig växa in i det 
fria rummet.

Det är viktigt att träd i anslutning 
till såväl gång- och cykelvägar liksom 
spårväg når fri höjd. Av denna anledning 
är det bra att plantera träd i så stora 
storlekar som möjligt för att minska 
beskärningsbehoven de första åren. För 
att få träd där kronan är relativt högt 
uppstammad bör inte mindre storlekar 
än 20-25 cm i stamomfång planteras. 

Friväxande trädarter bör vara 
långsamväxande eller relativt 
långsamväxande, för att på så sätt 
undvika konflikter med tekniska 
installationer som är placerade i eller 
på marken. Rotsystemen behöver få 
tillräckligt med utrymme, luftutbyte och 
vatten, vilket ger välmående träd som 
minskar behovet av skötsel. Eftersom 
markmiljön på stora delar av sträckan 
är hårdgjord kan man räkna med att 
träden kommer att utsättas för torkstress 

vilket ställer höga krav på växtbäddarna. 
Längsgående växtbäddar i mittremsor 
och skelettjordar är två alternativ för att 
ge träden tillräckligt med rotutrymme.

Kravställning på träd längs Tvärbanan

Stam

• Långsamväxande, behöver ej 
beskäras årligen

• Grensättningar och grenvinklar som 
klarar hög uppstamning

Löv 

• Undvika halka på väg (stor 
bladmassa)

• Undvika ”klegg i spåren”

• Undvika igensättning av 
dagvattenbrunnar

Trädkrona 

• Får inte inkräkta på kontaktledning

• Enkel att beskära och stamma upp

• Långsamväxande, behöver ej 
beskäras årligen

• Sparsam fruktsättning

• Elliptisk och upprätt kronform

Rekommenderade trädsorter för 
placering nära spårväg

Acer campestre fk Uppsala E, naverlönn
Höjd 7-11 m, bredd 6-8 m, Zon I-IV. 

Acer campestre ’Elsrijk’, naverlönn
Höjd 10-12 m,  bredd 6-8 m. Zon I-III. 

Acer campestre ’Green Column’, 
pyramidnaverlönn
Höjd 6-8 m,  bredd 2 m. Zon I-III(IV). 

Alnus cordata, italiensk al
Höjd 12-15 m,  bredd 6-8 m. Zon I-II. 

Alnus incana ’Laciniata’, 
flikbladig gråal
Höjd 9-12 m,  bredd 5-6 m. Zon I-VI. 

Carpinus betulus fk Carin E, avenbok
Höjd 10-15 m, bredd 5-7 m, Zon I-IV. 

Carpinus betulus ’Lucas’, avenbok
Höjd 5-8 m, bredd 5-7 m, Zon VI. 

Ginko biloba, ginko
Höjd 10-12 m, bredd 5-6 m, Zon I-II. 

Pinus nigra, svarttall
Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m, Zon I-II. 

Quercus ’Fastigate Koster’, pelarek
Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m, Zon I-V. 

Tilia cordata ’Rancho’, ’Linn’ E
Höjd 10-14 m, bredd 5-6 m, Zon I-IV. 

Tilia x europea ’Pallida, ’Zwarte Linde’, 
parklind
Zon I-V . Sorter för formbeskärning (arkad 
klippning).

Trädsorterna ovan är lämpliga för 
placering nära spårväg. Ett platsspecifikt 
övervägande avseende sort görs vid 
detaljprojektering.

Pinus nigra intill spårväg, exempel från 

Bordeaux

Långsamväxande träd med genom-

gående stam minskar intrånget i det fria 

rummet och därmed skötselbehovet
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Fundament 

Fundament för kontaktledningsstolpar, 
signalstolpar, hållplatsutrustning 
samt övriga installationer ska ligga 
under marknivå och täckas med 
markbeläggning, ytskikt eller luckor. 
Där spårvägen går på egen banvall 
genom områden av karaktären 
infrastruktur eller verksamhetsområde 
kan synliga fundament accepteras, 
överkant fundament bör då ligga i 
samma nivå som omgivande mark.

Påkörningsskydd

Påkörningsskydd för 
kontaktledningsstolpar och utrustning 
ska i första hand utformas med pollare. 
Påkörningsskydd lackas i samma 
kulör som övrig utrustning, se rubrik 
Färgsättning ovan.

Fundament döljs under marknivå Pollaren ’Toro’ från Hess föreslås som 

påkörningsskydd för utsatta stolpar

Konst

Konst inom anläggningen kommer 
utföras enligt SL’s konstråds 
process på SL’s anläggningar, till 
exempel hållplatser, teknikhus eller 
kontaktledningsstolpar. 

Provytor

Fullskaletest av slutgiltig gestaltning 
och markbeläggning kan göras under 
byggtiden. Provytor föreslås anläggas för 
följande material och komponenter:

Spårområde – densifalt, markbetong, 
fröblandning gräs, fröblandning 
grusgräs.

Byggnadsverk – Synliga betongytor samt  
stödmur och tråg med puckar.

Färgsättning

Färg på utrustning ska i så stor 
utsträckning som möjligt utföras i 
pulverlackerad mörkgrå färg, NCS S 
7500-N.

Övergripande
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DELSTRÄCKOR
Kapitel 6



Beskrivningen av Kistagrenen har 
brutits ned i delsträckor. Extra fokus 
har lagts på ett antal utvalda platser 
längs sträckan. Platserna har bedömts 
vara viktiga att belysa avseende 
befintlig stadsmiljö och förväntad 
stadsutveckling.

På följande sidor beskrivs respektive 
delsträcka inklusive typutformning för 
olika platser, sträckor och områden. 
Typutformningarna beskriver en 
utveckling fram till år 2030. 

Redovisningsnivån för varje delsträcka 
och plats har samråtts med berörda 
kommuner, den varierar beroende på 
läge och planeringsförutsättningar.

Indelning av delsträckor som beskrivs på kommande sidor.
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Tvärbanan delar sig i två grenar ungefär 
150 meter söder om Ulvsundavägen – en 
gren mot Solna och en mot Kista. 
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Sträcka 1

Befintlig miljö vid Ulvsunda industriområde
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Huvudkaraktär längs 

sträckan

Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Planutsnitt hållplats
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Vy hållplats Norra Ulvsunda
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Planutsnitt hållplats Norra Ulvsunda
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Kistagrenen går på bro över 
Ulvsundavägen och sedan genom 
Bromma Blocks. Parallellt med spårbron 
planerar Stockholms stad en bro för 
gång- och cykeltrafik. Spåren dras 
mellan två planerade butiksgallerior 
i handelsområdet på en bro cirka sju 
meter över marken. En hållplats som 
ligger i direkt förbindelse med de 
planerade galleriorna planeras i höjd med 
våningsplan 2. Anslutningar kommer 
att ske via trappor, hiss och rulltrappor. 
Strax efter handelsområdet landar 
spårvägen i marknivå. Den passerar 
därefter den västra infarten till Bromma 
Blocks, vilken byggs om. 
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Sträcka 2

Befintlig miljö där den nya spårbron är under byggnation
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Visionsbild för spårvägen genom galleriorna. 

Bild: Stockholms stad
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Spårvägen går parallellt med 
Flygplatsinfarten söder om den 
byggnadsminnesklassade så kallade 
Gula Hangaren som ingår i Bromma 
Blocks. Efter passagen av Gula 
Hangaren viker spåren av mot 
Ulvsundavägen och hållplatsen Bromma 
flygplats. Hållplatsen kommer att bli 
en viktig anslutningspunkt mellan 
kollektivtrafiken och flyget.
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Sträcka 3

Perspektiv hållplats, Bromma flygplats
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta
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Planutsnitt, Bromma Blocks

Sektion A-A’, Bromma Blocks

Vy hållplats Bromma flygplats
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Planutsnitt hållplats Bromma flygplats
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Kistagrenen går i grässpår på egen 
banvall parallellt med Ulvsundavägen. 
För att kunna passera under Bällstavägen 
sänks spårvägen ner i tråg en bit 
dessförinnan. Gång- och cykelbanan 
utmed Ulvsundavägen dras över 
spårvägen för att sedan gå under 
Bällstavägen i en separat passage. Denna 
situation kan ses på perspektivet på sida 
33.
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BÄLLSTAVÄGEN
Sträcka 4

Spårvägen ska gå i tråg till vänster i bild för att kunna passera under bron för Bällstavägen
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Planutsnitt

Sektion B

B’

C

C’

Sektion

Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta
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Planutsnitt, Bällstavägen

Sektion B-B’, Bällstavägen

Sektion C-C’
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Från Bällstavägen fortsätter spårvägen 
förbi Annedal i riktning mot 
Solvalla. Hållplats Solvalla anläggs i 
anslutning till den planerade gång- och 
cykeltunneln under Ulvsundavägen 
mot Annedal. Hållplatsen anläggs 
i nära anslutning till bostäderna i 
området samt framtida exploateringar i 
närområdet. En stombusslinje planeras 
på Bällstavägen, vilket även gör Solvalla 
till en bytespunkt.

Kistagrenen går vidare norrut på 
grässpår. I höjd med Solvalla travbana 
går spårvägen över på egen bro parallellt 
med Ulvsundavägen och över järnvägen 
Mälarbanan.
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Sträcka 5

Perspektiv hållplats Solvalla
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta
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Perspektiv
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Sektion E-E’, Solvalla

Sektion D-D’, Solvalla

Perspektiv hållplats Solvalla

Referensbild från Besançon, grässpår med gröna slänter och ängsplantering
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Planutsnitt Solvalla

Vy hållplats Solvalla

Sektion F-F’, Solvalla
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Planutsnitt hållplats Solvalla
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Öster om Solvalla går spårvägen 
på bro över Mälarbanan och sedan 
planskilt över både Ulvsundavägen 
och befintliga gång- och cykelstråk 
mellan Ulvsundavägen och Rissneleden. 
Bron ansluter sedan mot marknivå i 
Sundbyberg.
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ULVSUNDAVÄGEN
Sträcka 6
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Sektion G

G’
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Perspektiv 4

Perspektiv 2

Perspektiv 5
Perspektiv 3
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Sektion G-G’, Solvalla

Perspektiv 2 - Utformning av landfäste för spårvägsbro och vägbro vid Bällstaån

Perspektiv 3 - Cykel- och gångväg under spårvägsbro och vägbro vid Bällstaån
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Perspektiv 4 - bro vid Solvalla travbana, vy från norr

Perspektiv, se planillustration sträcka 7 - bro över Ulvsundavägen, vy från väster

Perspektiv 5 - bro sedd från Solvalla travbana
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Spårvägen kommer in i Sundbybergs 
stad och ansluter till Kavallerivägen 
i marknivå. Spårvägen går i grässpår 
på reserverat utrymme i mitten av 
Kavallerivägen fram till Rissne.
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Sträcka 7

Kavallerivägen, vy från norr, med Rissne torg i ryggen
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Perspektiv
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Genom Rissne löper spårvägen längs 
Kavallerivägen fram till Rissne torg. 
Ett flertal gatukorsningar samt passager 
för oskyddade trafikanter sänker 
hastigheten på spårvägen, men ökar 
samtidigt möjligheterna att införliva 
spårvägen i gatumiljön. Mellan torget 
och parken i Rissne placeras en hållplats. 
Denna blir en viktig bytespunkt mellan 
tunnelbana, bussar och spårvagn. 
Busstrafiken leds på Kavallerivägen öster 
om torget vilket innebär att spårvägen 
kan gå obehindrad av övrig fordonstrafik 
över torget. Entrén från parken till 
spårvagnshållplatsen utgörs av ramp 
och trappor. Norr om torget passerar 
spårvägen alldeles intill entrén till 
Sundbybergs folkhögskola, vilket måste 
beaktas ur säkerhetssynpunkt. 
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Sträcka 8

Perspektiv Rissne
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Sektion H

H’

Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Perspektiv

89DELSTRÄCKOR



Sektion H-H’, Kavallerivägen

Principsektion, hållplatsens anslutning mot torget

Vy hållplats Rissne

Principsektion, hållplatsens anslutning mot parken
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Planutsnitt hållplats Rissne
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Efter korsningen med Kasernvägen i 
riktning norrut fortsätter spårvägen på 
grässpår i mitten av Artillerivägen och 
Rissneleden fram till Enköpingsvägen 
där spåret går upp på bro ovanför vägen. 
Spårvägen korsar Enköpingsvägen 
och ansluter på andra sidan till 
stadsutvecklingsområdet Stora Ursvik.
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Sträcka 9

Perspektiv bro över Enköpingsvägen
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Perspektiv
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Stora Ursvik, som för närvarande 
är ett kuperat naturmarksområde, 
avgränsas i norr av Järvafältet, i väster 
av Ulvsundavägen/E18 och i söder av 
Enköpingsvägen. Hållplatsen Ursviks 
torg ansluter till ett nytt torg som blir 
bytespunkt för bussar och spårväg. 
Därifrån går Ursviks Allé västerut och 
kopplas ihop med Rinkeby Allé via en 
buss-, gång- och cykelbro. Spårvägen 
har samordnats med planerna på ett torg 
och en huvudgata i nord-sydlig riktning 
i den nya stadsdelens rutnätsmönster.  
Spårvägen går i grässpår på eget upphöjt 
utrymme genom Ursvik. Hela det nya 
området kommer att innehålla ca 9000 
bostäder och ca 4400 arbetsplatser.
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STORA URSVIK
Sträcka 10

Stadsutvecklingsområde Stora Ursvik
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Planutsnitt hållplats del 1

Planutsnitt hållplats del 2

Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta
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Vy hållplats del 1 Ursviks torg

Vy hållplats del 2 Ursviks torg
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Planutsnitt hållplats del 1 Ursviks torg
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Planutsnitt hållplats del 2 Ursviks torg
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I norra Ursvik placeras en hållplats 
innan spårvägen går ut ur 
stadsutvecklingsområdet och fortsätter 
längs med E18 över Järvafältet.
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Sträcka 11

Perspektiv hållplats Ursvik norra
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Planutsnitt

Planutsnitt hållplats

Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Perspektiv
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Planutsnitt, rondell norra Ursvik

Vy hållplats Ursvik norra
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Planutsnitt hållplats Ursvik norra
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Över Järvafältet kan hastigheten hållas 
högre i och med att spårvägen går på 
egen banvall utan att korsas av vägar. 
Igelbäcken, inklusive Järvafältet, utgör 
ett kulturreservat väster om E18 och 
ett naturreservat öster om E18. Hela 
området fyller en viktig funktion för den 
biologiska mångfalden genom att utgöra 
en spridningskorridor för växter och djur 
mellan centrala delar och landsbygden. 
Reservaten har dessutom ett stort 
rekreationsvärde. För att skona känsliga 
naturvärden går en stor del av spårvägen 
på bro. Denna belyses delvis undertill för 
att öka tryggheten för gående på fältet. 
Bropelarna för spårvägsbron placeras i 
linje med de för E18-bron för att inte 
störa siktlinjer längs Igelbäcken. Av 
denna anledning placeras också broarna 
på samma höjd. Mellan reservaten är det 
särskilt viktigt att slänter samt övriga 
markarbeten anläggs och återställs med 
ängsvegetation lik den befintliga. På 
spårområdet kan grusgräs anläggas som 
alternativ till rena makadamspår. Norr 
om Igelbäckens naturreservat korsar 
spårvägen E18 genom en redan byggd 
tunnel och kommer ut i Ärvinge. 
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Sträcka 12

Perspektiv över Järvafältet 
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Perspektiv
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Den dragning spårvägen får efter 
tunneln under E18 och fram till och 
med Jan Stenbecks Torg är i dagsläget 
inte fastslaget. Därför har detaljer kring 
sträckan uteslutits i denna version av 
gestaltningsprogrammet.

STOCKHOLMS STAD, 
ÄRVINGE - KISTA CENTRUM

Sträcka 13-14

Jan Stenbecks torg som det ser ut idag
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Efter Jan Stenbecks torg svänger 
spårvägen av till höger in på Kistagången 
och fortsätter framåt i ett körfält som 
delas av spårvagn, buss och enkelriktad 
övrig trafik. Den enkelriktade 
trafiken går i det södergående spåret. 
Dubbelriktade cykelbanor byggs på 
ömse sidor om spårvägen. Gångytor 
beläggs med plattor. Cykelfält bör 
material- och kulörmässigt hänga 
ihop med gångytor, för att skilja ur sig 
från kollektivtrafikfältet som beläggs 
med densifalt. Kistagången gestaltas 
enhetligt med samma typ av beläggning 
från Jan Stenbecks Torg fram till 
passagen vid Helenelund. Spåren 
passerar Isafjordsgatan på befintlig 
bro som breddas och fortsätter förbi 
Grönlandsparken. Den nya gångbanan 
anpassas till nivån på parkens entré 
samt befintliga träd. Trädplantering 
längs med Kistagången samordnas med 
ledningar och annan fast utrustning.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

17
16

SOLLENTUNA KOMMUN

STOCKHOLMS STAD

SUNDBYBERGS STAD

STOCKHOLMS STAD

Helenelund

Kistamässan

Kista centrum

Ärvinge

Ursvik norra

Ursviks torg

Rissne

Solvalla

Bromma �ygplats

Bromma Blocks

Norra Ulvsunda

KISTAGÅNGEN
Sträcka 15

Kistagången västerut
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Sektion I’I

Planutsnitt

Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta
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Planutsnitt Kistagången

Sektion I-I’, Kistagången

108 DELSTRÄCKOR



Spårvägen fortsätter i Kistagången 
och korsar Torshamnsgatan i plan då 
bron som finns där idag rivs. Hållplats 
Kistamässan placeras med förskjutna 
sidoplattformar på varsin sida om 
Torshamnsgatan. Hållplatsen integreras 
i stadsrummet så att människor och 
spårvägen samspelar på ett trafiksäkert 
sätt. Spårvägen passerar därefter ett 
framtida stadsutvecklingsområde längs 
med E4. 
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KISTAMÄSSAN
Sträcka 16

Perspektiv 1, hållplats Kistamässan vid Arne Beurlings torg
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Planutsnitt hållplats del 2

Planutsnitt hållplats del 1

Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Perspektiv 2

Perspektiv 1
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Perspektiv 2, vägbron (E4:an) mellan Kista och Helenelund. Utformning enligt systemhandling.

Vägbrons vingmurar utformning, exempel 2Vägbrons vingmurar utformning, exempel 1

Exempel 2, vy mot KistaExempel 1, vy mot Kista

Exempel 2, vy mot HelenelundExempel 1, vy mot Helenelund

Exempel på möjlig utformning av vägbron för passagen under E4.
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Vy hållplats Kistamässan del 1

Vy hållplats Kistamässan del 2
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Planutsnitt hållplats Kistamässan del 1
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Planutsnitt hållplats Kistamässan del 2
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Slutligen passerar spårvägen under 
E4:an i en breddad passage och går 
in i Sollentuna kommun. Passagen 
är gemensam med bussar, cyklister 
och gående. På det planerade torget 
i Helenelund når spårvägen sin 
slutdestination. Även här går spårvägen i 
ett stadsutvecklingsområde.
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SOLLENTUNA KOMMUN, 
HELENELUND

Sträcka 17

Perspektiv 1 - Ändhållplats på torget i Helenelund
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Planerad byggnad / 
Utvecklingsområde

Be�ntlig byggnad som 
bevaras

TECKENFÖRKLARING

(SPÅRILLUSTRATIONER)

ÖVRIGA KULÖRER

SPÅRLINJER

KARAKTÄRSINDELNING

FÄRGMARKERINGAR

Väg

Asfalt, spårområde

Markbetong, spårområde

Gångyta

Gräs, spårområde

Ängsvegetation, spårområde

Träd

Tät stadsbebyggelse

Gles stadsbebyggelse

Stadsutvecklingsområde

Infrastruktur

Natur/Park

Verksamhetsområde

Glas

Luft

Ramsten

Skugga

Vatten

SL blå

Ktl-stolpar / Teknikbyggnad

Sektion: hus

Sektion: mark

Grön linje

Blå linje

Buskplantering

Strail, spårområde

Ängsvegetation

Gångpassage

Torg, spårområde

Torgyta

Tunnelmynning

Grusgräs, spårområde

Makadam, spårområde

Hållplats 

Hållplats /Passage

vända in mot spår

vända ut från spår

Räcke

Häck med stängsel

Stängsel

Synliga stödmurar och trågväggar:

Kontaktledningsstolpar, för 

Avgränsningar (se s. 18-21):

typer se s. 52-54. 

Ängsvegetation=kulör spårområde gräs+
�lter: texture:grain:100/80/clumped

Grönyta

Perspektiv 1

Perspektiv 2
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Hållplats Helenelund

Efter Victoria Tower svänger spåren av något söderut. 
Därefter går spåren ned under E4 i en gemensam passage 
för spårväg, busstrafik samt gång- och cykeltrafik. 
Ändhållplatsen Helenelund placeras i nära anslutning till 
pendeltågsstationen på ett nytt torg. Detta är en viktig 
bytespunkt i kollektivtrafiken. Bostäder planeras i området 
kring hållplatsen.

I framtiden kan även en regionaltågstation med nya spår och 
plattformar komma att anläggas i Helenelund.

Norr om hållplats Helenelund ligger en ny bussgata parallellt 
med plattformarna. Norr om denna anläggs ett nytt gång- och 
cykelstråk som knyter an till Helenelund pendeltågstations 
entré. Detta bildar huvudstråket för gång- och cykeltrafikanter 
mellan Kista och Helenelund. 

Hållplatsen och dess plattformar utformas som en del av torget 
och integreras med torgytan avseende nivåer och material. 
Branta ramplutningar undviks då det medför krav på räcken. 

Spårvägsområdet ges en avvikande färg på markbeläggningen 
för att uppmärksamma övriga trafikanter på spårvägen och 
passerande vagnar. Tillgängliga passager över spårområdet 
anvisas med kontrast och struktur i markmaterialen. Stolpar, 
belysning och övrig utrustning på torget bör samordnas med 
hållplatsens utrustning för att minska antalet element och 
åstadkomma en enhetlig torgmiljö. Sollentuna kommuns 
gestaltningsförslag för den omgivande torgytans utformning 
visas på sida 120.

Där spåren slutar placeras en stoppanordning i anslutning 
till hållplatsen. Stoppanordningen utformas som en mur och 
samspelar med torgets övriga material. Den medger passage på 
torget bakom hållplatsen.

Perspektiv 2 - Torget i Helenelund
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Upphöjda torgytor som ansluter i nivå med plattformen, exempel från Bordeaux

Vy hållplats Helenelund
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Planutsnitt hållplats Helenelund
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Sollentuna kommuns skissförslag för torget i Helenelund. Torgets detaljutformning utreds i vidare projektering.  

(Ref: Sollentuna kommun, 2016-03-24.)
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