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Bakgrund
Tvärbanan Kistagrenen är en förlängning av Tvärbanan mel-
lan Norra Ulvsunda och Helenelund. Ett flertal utredningar 
har genomförts som studerat lämpliga sträckningar samt dess 
påverkan på omgivningen. Under 2015 framförde en exploatör 
ett förslag till SL och Stockholms stad om Tvärbanans spår-
dragning i Danmarksgatan. Förslaget var intressant att utreda 
vidare och i denna utredning studeras delsträckan genom 
Ärvinge mer grundligt. Utredningen analyserar hur stadsliv, 
gestaltning och olika trafikslag påverkas om Tvärbanan förläggs 
i Igelbäcksgatan, Danmarksgatan och Färögatan.

Tidigare studerade sträckningar
Flera olika sträckningar av Tvärbanans Kistagren genom Är-
vinge har studerats tidigare. År 2001 inledde SL en förstudie för 
hela Tvärbana Norr i samverkan med Stockholms stad, Sundby-
bergs stad, Sollentuna kommun och Solna stad. Det tidiga 
samrådet ledde då till att Solnagrenen prioriterades. Därefter 
har flertalet utredningar för Kistagrenen genomförts och SL:s 
styrelse godkände i augusti 2011 förstudien för Kistagrenen 
som togs fram i nära samarbete med kommunerna. Ytterligare 
fördjupade utredningar genomfördes av SL och presenterades i 
den fördjupade förstudien som godkändes av Stockholms läns 
landstings trafiknämnd våren 2014. I samband med godkän-
nandet av den fördjupade förstudien uppdrog trafiknämnden 
åt Trafikförvaltningen att påbörja planläggning för Kistagrenen 
samt att utreda hur den planerade spårvägen kan göras mer 
stadsmässig och byggas till en lägre kostnad. 

I denna utredning utgörs utredningsalternativet (UA) av 
Tvärbanans förläggning i Igelbäcksgatan, Danmarksgatan och 
Färögatan. Jämförelsealternativet (JA) för utredningen utgörs 
av föreslagen sträckning i den fördjupade förstudien från 2014, 
det vill säga en spårdragning öster om parkeringsdäcken i 
Ärvinge och därefter spår på egen bro. Jämförelsealternativet 
är huvudalternativet för delsträckan mellan Ärvinge och Kista 
centrum. Tvärbanans sträckning i utredningsalternativet UA 
och i jämförelsealternativet JA redovisas i figur 1.

Syfte
Syftet med denna utredning är att utgöra del av ett besluts-
underlag för val av Kistagrenens sträckning mellan Ärvinge och 
Kista centrum. Förslaget ska beskriva en attraktiv och funk-
tionell trafiklösning där Tvärbanan förläggs i Igelbäcksgatan, 
Danmarksgatan och Färögatan. 

Vidare är utredningens syfte att studera konsekvenser av 
utredningsalternativet där Tvärbanan går i gata. Konsekvenser 
beskrivs för stadsliv och gestaltning, för trafikslagen gång-, 
cykel-, spår-, buss- och biltrafik samt för trafiksäkerhet.

Figur 1. Tvärbanans sträckning i utredningsalternativet och i jämförelsealternativet. Figur 2. Utredningens avgränsning. 
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Avgränsning
Utredningen avgränsas till Tvärbanans sträckning mellan E18 
och Jan Stenbecks torg, via Igelbäcksgatan, Danmarksgatan och 
Färögatan. Se figur 2.

INLEDNING



6

TVÄRBANAN KISTAGRENEN • ÄRVINGE - KISTA C

Stockholms stads strategiska  
styrdokument

Stockholms stads översiktsplan

Stockholms stads översiktsplan pekar ut fyra stadsutvecklings-
strategier; fortsätt att stärka centrala Stockholm, satsa på 
attraktiva tyngdpunkter, koppla samman stadens delar och 
främja en levande stadsmiljö i hela staden. Kista är på grund av 
sin höga koncentration av verksamheter inom framförallt infor-
mationsteknologi utpekad som en så kallad tyngdpunkt. Kista 
Science City ska i en levande stadsmiljö vidareutvecklas till ett 
av landets viktigaste arbetsplatsområden.  

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin, Stockholms stads trafikstrategiska 
styrdokument, pekar ut principer för hur beslut ska priorite-
ras om stadens vägar och gator, i linje med översiktsplanen. 
Strategin lägger vikt vid att fokus bör flyttas från biltrafik till 
mer utrymmeseffektiva och kapacitetsstarka transportmedel 
som gång, cykel och kollektivtrafik. Dessa trafikslag ska ges 
bättre förutsättningar i gatumiljön. Samtidigt som staden växer 
förändras karaktären för gator och vägar till miljöer där männ-
iskor vistas och inte enbart för transporter. 

Trafikförvaltningens styrdokument

Trafikförvaltningens strategier

Trafikförvaltningen har sex strategier för den regionala koll-
ektivtrafiken i Stockholms län; trafikstrategi, affärsstrategi, 
infrastrukturstrategi, strategi för hållbar utveckling, kommun-
ikationsstrategi och kundservicestrategi. 

Trafikstrategin, affärsstrategin, infrastrukturstrategin och stra-
tegin för hållbar utveckling har starka kopplingar till varandra 
och ska därför ses som en helhet. Grundläggande för strategier-
nas inriktning är att samhällets resurser ska användas så effek-
tivt som möjligt. När olika ambitioner uttrycks i strategierna är 
det således underförstått att de ska förverkligas på ett kostnads-
effektivt sätt och att en avvägning alltid måste ske i förhållande 
till ekonomiska och andra resurser som står till förfogande vid 
varje tillfälle.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet sätter upp mål för 
och redovisar behovet av kollektivtrafik. Programmet identi-
fierar också åtgärder som krävs för att nå målen. Åtgärderna 
inbegriper bland annat hur tillräcklig kapacitet kan säkerstäl-
las för att undvika trängsel och vilka insatser som krävs för att 

förbättra tillgängligheten och jämlikheten i kollektivtrafiken. 
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver vikten av samverkan 
mellan bebyggelseplaneringen och kollektivtrafikplaneringen 
för att komma nära bytespunkter och målpunkter. 

Stomnätsplan

För att kunna svara mot regionens långsiktiga behov av kol-
lektivtrafik har Trafikförvaltningen tagit fram en stomnätsplan 
för Stockholms län. I stomnätsplanen redovisas principer för 
stomtrafikens utveckling och ett förslag till framtida stomnät. 
Förslaget grundar sig i en behovsanalys för år 2030. En viktig 
utgångspunkt för det nya stomnätet har varit att förbättra koll-
ektivtrafiken i relationer där andelen bilresor idag är hög.

Program Tvärbanan Kistagrenens effektmål 
Program Tvärbanan Kistagrenens effektmål är att öka resandet 
med Tvärbanan från dagens (september 2015) cirka 75 000 
resor till 150 000 resor, varav Kistagrenen bidrar med minst  
35 000 resor.

Planeringsförutsättningar
Följande planeringsförutsättningar ligger till grund för denna 
utredning.

Skapa en tydligare koppling mellan Ärvinge och centrala 
Kista för gående och cyklister. Idag har gående och cyklister 
ingen koppling i plan mellan Danmarksgatan och Färögatan. 
Gång- och cykeltrafikanter ska kunna färdas längs med Dan-
marksgatan och vidare upp på Färögatan utan att behöva ta 
trappor eller korsa gator planskilt. 

Framtida kvartersbebyggelse utmed Igelbäcksgatan och 
Danmarksgatan. Stockholms stad ser möjligheter att utveckla 
området mellan Ärvinge och Kista, kring Igelbäcksgatan,  
Danmarksgatan och Färögatan. Genom utveckling av ny be-
byggelse och ett förändrat gaturum ges förutsättningar att 
koppla samman områdena.  

Placering av Tvärbanan så att spårdragningen inte låser 
framtida kvartersstruktur. Det finns förutsättningar för att 
bygga om och räta ut Igelbäcksgatan och Danmarksgatan. När 
Tvärbanan placeras i ombyggda gaturum skapas bättre möjlig-
heter till stadsutveckling och framtida utvecklingen längs med 
gatorna.

Cirkulationsplatsen mellan Kistavägen och Hanstavägen  
flyttas norrut. Därmed kan Kistavägen rätas ut mot Ärvinge- 
vägen och en fyrvägskorsning kan skapas mellan Danmarks-
gatan, Ärvingevägen, Igelbäcksgatan och Kistavägen. 

Förbättrad utformning av korsningar utmed Danmarksga-
tan. Tvärbanans spårdragning ska inte omöjliggöra framtida 
möjligheter att dra in Helsingörsgatan i cirkulationsplatsen/
korsningen med Danmarksgatan/Färögatan. 

Inga garageinfarter från Danmarksgatan. En framtida be-
byggelse kan inte ha garageinfarter från Danmarksgatan utan 
garage får nås via parallellgator. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Igelbäcksgatan
Igelbäcksgatan är en återvändsgata som har infart från Ärvin-
gevägen. Hastighetsbegränsningen är 30 km/tim och trafik-
mängden är 4 100 fordon per dygn år 2015. Gatans sektion är 
17,5 meter bred och kantstensparkering tillåts utmed den östra 
sidan av gatan. Ingen busstrafik trafikerar Igelbäcksgatan.

Väster om Igelbäcksgatan ligger kontorsfastigheter och öster 
om gatan löper stora parkeringsdäck. Längs kontorsfastig-
heterna finns en smal gångbana för gående, medan cyklister 
får färdas i blandtrafik med biltrafiken. Längs Igelbäcksgatan 
finns tre oreglerade övergångsställen där gående kan passera 
gatan. Vid korsningen med Ärvingevägen finns ett oreglerat 
övergångsställe med markerad cykelöverfart. Öster om Igel-
bäcksgatan och parkeringsdäcken löper en friliggande cykelväg 
genom parkmarken. Stråket är utpekat som pendelcykelstråk av 
Stockholms stad och fortsätter vidare söderut under E18. Samt-
liga cykelvägar i utredningens närområde redovisas i figur 3.

Danmarksgatan
Danmarksgatan har ett körfält i vardera riktningen och sek-
tionen är 24 meter. Hastighetsbegränsningen är 50 km/tim 
och trafikmängden varierar mellan 10 800 och 11 200 fordon 
per dygn utmed sträckan år 2015. Längs med Danmarksgatans 
sydvästra sida finns korsningsanslutningar till Ärvingevägen, 
Langelandsgatan och Helsingörsgatan. I korsningen med  
Langelandsgatan finns en nordostlig anslutning till mark- 
parkering och parkeringsgarage nordost om gatan.

Bebyggelse saknas utmed Danmarksgatan. På den sydväs-
tra sidan används marken närmast gatan för markparkering 
och utmed den nordöstra sidan består marken i huvudsak av 
parkmark med en markparkering i norr. Parallellt med Dan-
marksgatan, över park och parkering, går tunnelbanan på hög 
brokonstruktion. Denna sträcker sig vidare över korsningen 
Danmarksgatan/Helsingörsgatan och fortsätter norrut. Bro-
konstruktionen med sina kraftiga bropelare tar stort visuellt 
utrymme och dominerar stadsrummet.

Danmarksgatan trafikeras av busstrafik. Busshållplats Ärvinge-
vägen ligger mitt på sträckan mellan Ärvingevägen och Lange-
landsgatan och trafikeras av tre linjer. Hållplatsläge finns i 
vardera riktningen. I södergående riktning ligger hållplatsen i 
körbanan. Det betyder att bussen hindrar bakomliggande trafik 
när den angör hållplatsen. I norrgående riktning är hållplatsen 
utformad som en fickhållplats, vilket innebär att framkomlig-
heten för övrig fordonstrafik inte påverkas. 

Gång- och cykelbanor löper längs med båda sidor av Dan-
marksgatan. På sträckan finns ett oreglerat övergångsställe vid 
korsningen med Ärvingevägen och ett oreglerat övergångsställe 
med markerad cykelöverfart vid korsningen med Langelands-
gatan. Det finns även två planskilda gång- och cykelpassager, 
den ena öster om korsningen med Ärvingevägen och den andra 
norr om korsningen med Helsingörsgatan.

I norr ansluter Danmarksgatan till Färögatan genom en cirku-
lationsplats. Övergångsställen saknas över cirkulationsplatsens 
samtliga till- och frånfarter, med undantag av ett signalreglerat 
övergångsställe ett tjugotal meter upp i den norra anslutningen. 
Tillgängligheten för gående och cyklister i korsningen brister 
på grund av nivåskillnader och avsaknad av passager. Direkta 
anslutningar i plan saknas för både gångtrafik och cykeltrafik 
som vill färdas mellan Danmarksgatan och Färögatan. De  
alternativ som finns är via en trappa vid Kista Science Tower, 
via gång- och cykelpassager under Danmarksgatan och Färö-
gatan eller via det signalreglerade övergångsstället norr om 
cirkulationsplatsen. 

Färögatan
Med Färögatan avses sträckan mellan Danmarksgatan och 
Torsnäsgatan vid Jan Stenbecks torg. Gatan ligger på bro över 
Hanstavägen och sektionen är 17,5 meter bred. Entré till Kista 
Science Tower vetter mot gatans södra sida och entré till Kista 
Galleria vetter mot gatans norra sida. På sträckan färdas buss- 
och biltrafik i båda riktningar. Trafikmängden är 3 900 fordon 
per dygn år 2015. Utanför Kista Science Tower finns angörings-
platser samt parkering för rörelsehindrade.

Gångbanor finns på båda sidor av Färögatan och en dubbel-
riktad cykelbana löper utmed den norra sidan. Mellan Kista 
Galleria och Kista Science Tower kan gångtrafikanter ta sig över 
gatan på ett brett och upphöjt oreglerat övergångsställe. Ytter-
ligare övergångsställen finns i korsningen mellan Färögatan och 
Torsnäsgatan, intill Jan Stenbecks torg. Gång- och cykelbanan 
utmed Färögatans norra sida korsar Torsnäsgatan med en mar-
kerad gång- och cykelöverfart.

- Pendlingsstråk, Stockholms cykelplan

- Huvudstråk, Stockholms cykelplan

- Gång- och cykelväg, Stockholms cykelkarta

- Regionalt cykelstråk och pendlingsstråk, Tra�kverket

Figur 3. Befintliga cykelstråk i utredningens närområde.

STRÄCKAN IDAG 2015



8

TVÄRBANAN KISTAGRENEN • ÄRVINGE - KISTA C

SEKTION - IGELBÄCKSGATAN 2015

Bild 1. Igelbäcksgatan nuläge 2015. Källa: Google Maps.
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Figur 4. Sektionsutsnitt överblick.
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Bild 2. Danmarksgatan nuläge 2015. Källa: Google Maps.
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SEKTION - DANMARKSGATAN 2015
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Bild 3. Färögatan nuläge 2015. Källa: Google Maps.
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Parkering GångbanaKörbanaDubbelriktad  
cykelbana

Gångbana

Kista Galleria

Färögatan

Broräcke

SEKTION - FÄRÖGATAN 2015
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Jämförelsealternativets (JA) spårdragning mellan passagen 
under E18 i Ärvinge och Jan Stenbecks torg är den sträckning 
som presenterades i den fördjupade förstudien från 2014. Det 
är huvudalternativet för Tvärbanans spårdragning på sträckan 
och innebär att från passagen går spåret i en s-kurva österut 
för att gå vidare öster om parkeringsdäcken i Ärvinge. Hållplats 
Ärvinge lokaliseras vid parkeringsdäcken. Därefter går Tvär-
banan upp på en egen bro, över den stora cirkulationsplatsen 
och Hanstavägen, men under tunnelbanans broar. Tvärs över 
Hanstavägen finns en gångbro som förbinder Knarrarnäsgatan 
med Kista Science Tower. I JA passerar Tvärbanan gångbron 
i plan. En plankorsning anläggs även med Färögatan, innan 
hållplats Kista centrum på Jan Stenbecks torg. 

Det är ännu osäkert hur Igelbäcksgatan, Danmarksgatan 
och Färögatan kan komma att utvecklas i framtiden. I denna 
utredning har utgångspunkten för JA varit de sträckningar och 
sektioner som gatorna har i nuläget.

Figur 5. Jämförelsealternativet där Tvärbanan går på bro över Hanstavägen.

JÄMFÖRELSEALTERNATIVET
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Denna utredning presenterar ett förslag på möjlig lösning för 
gatusträckning, sektioner, korsningsutformning och reglering, 
där Tvärbanan går i gata. Förslaget grundar sig i de kapacitets-
studier och simuleringar som redovisas i Tvärbanan Kistag-
renen Trafiksimulering Ärvinge som Ramböll tagit fram samt 
i de utformningskrav och anspråk på utrymme som gångtrafik, 
cykeltrafik, spårtrafik, busstrafik och biltrafik har. Det pre-
senterade förslaget är inte detaljstuderat. Därmed behöver 
utformningen utredas vidare liksom reglering av korsningar 
och passager.

Ökad stadsmässighet har eftersträvats i utformningsförslaget. 
Det är en av anledningarna till att signalreglerade korsningar 
föreslås, vilket kan uppfattas som mindre ytkrävande än 
cirkulationsplatser. Förslaget har enligt Trafikförvaltningens 
riktlinjer utgångspunkt i att konflikter mellan Tvärbanan och 
fordonstrafiken ska signalregleras för att upprätthålla trafiksä-
kerhet och framkomlighet. Riktlinjerna baseras på erfarenheter 
från befintliga spårvägar i Stockholms stad. På större delen av 
sträckan mellan Ärvinge och Jan Stenbecks torg är fordons-
hastigheterna relativt höga, trafikmängderna stora och stora 
vänstersvängande strömmar korsar spåret. I undantagsfall kan 
gulblinkande varningssignaler anläggas där trafikmängden är 
liten och där både Tvärbanans och biltrafikens hastighet är låg.

Tvärbanan
Utredningsalternativet (UA) innebär att Tvärbanan går i en 
passage under E18 för att därefter gå in på reserverat utrymme 
i mitten av Igelbäcksgatan. På Igelbäcksgatan planeras hållplats 
Ärvinge i höjd med Koldinggatan. Spåret fortsätter vidare i 
reserverat utrymme i mitten av Danmarksgatan. Vid Färögatan 
har befintlig brokonstruktion som gatan vilar på kompletterats 
med nya broar på båda sidor för att skapa ökat gatuutrymme. 
Tvärbanan går här i blandtrafik med bil- och busstrafik i norr-
gående riktning och i reserverat körfält i södergående riktning. 
Hållplats Kista centrum förläggs på Jan Stenbecks torg.

I förslaget har Tvärbanans kontaktledningsstolpar placerats i 
gatornas möbleringszon. Om det i framtiden tillkommer be- 
byggelse på båda sidor om gatorna kan kontaktledningen i stäl-
let fästas i fasader.

Föreslagen gatustruktur
Igelbäcksgatan och Danmarksgatan rätas ut och möts för att 
skapa ett mer sammanhängande gaturum. Igelbäcksgatan får 
trädplantering utmed gatans östra sida och Danmarksgatan får 
trädplantering utmed båda sidor. På Danmarksgatan anläggs 
fickhållplatser för busstrafiken i båda riktningar. Angörings-

platser kan skapas utmed gatan på motsatt sida av respektive 
hållplats.

Cirkulationsplatsen mellan Danmarksgatan, Hanstavägen och 
Kistavägen förskjuts norrut så att raka anslutningar skapas i 
korsningen. Dagens trevägskorsning mellan Danmarksgatan 
och Ärvingevägen omdanas till en signalreglerad fyrvägskors-
ning där Igelbäcksgatan och anslutningen till cirkulationsplat-
sen utgör nya ben.

Langelandsgatans anslutning till Danmarksgatan rätas upp 
och korsningen signalregleras. Som korsningen är illustrerad i 
figur 7 ligger den norra anslutningen kvar i befintligt läge. Det 
betyder att korsningen blir bred och vänstersvängar ut på Dan-
marksgatan kan inte tillåtas då bilar skulle mötas till vänster 
om varandra. Separata vänstersvängsfält saknas på Danmarks-
gatan varför all fordonstrafik måste stoppas när Tvärbanan 
anländer. Korsningen Danmarksgatan/Langelandsgatan behö-
ver detaljstuderas vad gäller utformning och signalfaser för att 
möjliggöra alla svängrörelser och tillgodose önskad kapacitet. 

Korsningen mellan Danmarksgatan och Färögatan föreslås som 
en signalreglerad fyrvägskorsning där Helsingörsgatan anslu-
ter som ett fjärde ben. Den nya utformningen blir mer stads-
mässig än dagens cirkulationsplats, även om korsningen blir 
något sned på grund av de pelare som bär upp tunnelbanan. 
Gång- och cykelpassager anläggs i tre av korsningens gatuan-
slutningar; Helsingörsgatan, norra delen av Danmarksgatan 
samt Färögatan. Ingen passage skapas över Danmarksgatans 
södra anslutning eftersom passagen skulle bli lång och det 
skulle innebära lägre framkomlighet för fordonstrafiken och för 
Tvärbanan.

Föreslagen utformning i korsningen Danmarksgatan/Färögatan 
motiveras bland annat av att Helsingörsgatan i signalregle-
ringen kan omfattas av signalregleringen och att en passage 
kan ordnas för gång- och cykeltrafiken över Färögatan. Genom 
att inkludera Helsingörsgatan i signalregleringen kan vänster-
svängar till och från Helsingörsgatan tillåtas. I en cirkulations-
plats kan passage över Färögatan inte tillåtas av signaltekniska 
skäl. Endast fordonsströmmar som är i konflikt med Tvärbanan 
signalregleras, medan övergångsställen är oreglerade. Om 
konflikter utöver konflikter med spårvagnen regleras i cirkula-
tionsplatsen kommer korsningen att få låg framkomlighet och 
stor fördröjning för samtliga trafikantgrupper. 

Där Färögatan möter Jan Stenbecks torg sker en växling från 
blandtrafik mellan bil, buss och spårväg till att trafikslagen 
tar olika riktningar. På Färögatan går Tvärbanan i blandtrafik 
i norrgående riktning fram till Jan Stenbecks torg. Därefter 

fortsätter bil- och busstrafiken nordost längs Färögatan medan 
Tvärbanan viker av över torget. I södergående riktning går 
Tvärbanan tillsammans med bil- och busstrafik över torget  
för att därefter gå i reserverat körfält på Färögatan. Bil- och 
busstrafiken har låg hastighet på denna delsträcka och trafik-
mängderna är relativt låga i jämförelse med Danmarksgatan. 
Även Tvärbanan har låg hastighet på grund av små horisontal-
radier samt närhet till hållplatsen. En annan typ av signalering 
är därför möjlig på denna plats jämfört med resterande sträcka. 
Platsen kan signaleras med gulblinkande varningssignaler för 
övriga trafikslag än Tvärbanan, men utformning och reglering 
behöver studeras vidare. 

Igelbäcksgatan och Färögatan har hastighetsbegränsning 30 
km/tim. Danmarksgatan får troligtvis hastighetsbegränsning 
40 km/tim då Stockholms stad planerar att ändra skyltad 
hastighet på huvudgatorna i enlighet med hastighetsplanen. 
Hastighetsbegränsningarna gäller för både Tvärbanan och 
biltrafiken.

Föreslaget gång- och cykelvägnät
Gång- och cykelbanor anläggs på båda sidor av Igelbäcksgatan 
och Danmarksgatan. På den östra sidan föreslås cykelbanan 
vara dubbelriktad längs hela sträckan Igelbäcksgatan- 
Danmarksgatan-Färögatan. På den västra sidan föreslås en  
enkelriktad cykelbana längs Igelbäcksgatan och Danmarks-
gatan. Cykelbana saknas på Färögatans västra sida. 

Längs Danmarksgatans östra sida lyfts gång- och cykelbanan 
upp i samma nivå som fordonstrafiken för ökad tillgänglighet 
och för att skapa möjlighet för gående och cyklister att röra sig i 
plan mellan Danmarksgatan och Färögatan. Befintlig gång- och 
cykeltunnel under Danmarksgatan försvinner liksom cykel-
banan under Färögatans brokonstruktion. Färögatan komplet-
teras med nya brokonstruktioner för att ge plats för Tvärbanan 
och för att skapa ökat utrymme för gång- och cykeltrafiken. 
Färögatan får nya gångbanor på båda sidor av gatan medan 
cykeltrafiken hänvisas till en dubbelriktad cykelbana på gatans 
östra sida.

Samtliga gångpassager över Igelbäcksgatan och Danmarksga-
tan utformas saxade, vilket innebär en förskjutning av passagen 
mellan refuger. Passager som ligger i korsning ingår i kors-
ningens signalreglering. Passager på sträcka mellan korsningar 
förses med varningssignal. I den södra änden av hållplats 
Ärvinge finns inte utrymme för ett övergångsställe på grund av 
hållplatsens närhet till Koldinggatans anslutande in- och utfart. 
Ett övergångsställe skulle hamna mitt i infarten. Området söder 
om hållplatsen föreslås därför få en utformning där gående har 

UTREDNINGSALTERNATIVET

företräde framför biltrafiken. 
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Figur 6. Utredningsalternativet med Tvärbanan i gata och utredningsområden markerade. 

Utredningsområde för ny bebyggelse 

Utredningsområde 

Byggnadsdel som rivs  

Otillåten svängrörelse
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Figur 7. Sektionsöverblick Färögatan.
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Figur 8. Sektionsöverblick Danmarksgatan.
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Figur 9. Sektionsöverblick Igelbäcksgatan.
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Utredningen ska lyfta konsekvenser för samtliga trafikslag samt 
för stadsliv och gestaltning till följd av att Igelbäcksgatan,  
Danmarksgatan och Färögatan omdanas och Tvärbanan för-
läggs i gatorna. Ett antal antaganden har gjorts som är förut-
sättningar för att utredningsalternativet ska kunna genomföras.

• Hållplats Ärvinges södra ände ligger så nära portiken vid 
Koldinggatan att ett övergångsställe skulle hamna mitt i 
infarten. Ytan framför portiken behöver utformas så att 
gående kan passera spåret, men biltrafiken hänvisas till 
passagen vid föreslagen teknikbyggnad knappt 100 m 
söderut. En bilpassage över spåret är olämplig så nära 
hållplatsen då u-svängar bedöms kunna förekomma. 
Detta skulle begränsa framkomligheten för Tvärbanan. 

• Där Igelbäcksgatan viker av mot Danmarksgatan ligger 
gatan väldigt nära befintlig fastighet. Detta kräver vissa 
ombyggnationer. Ventilation, sopkomprimering och 
lastkaj får ny placering. Befintliga utrymningstrappor leds 
ner innanför gångbanan. Garagenerfart justeras för infart 
från väster och utfart mot öster, vänstersvängar förbjuds. 
Nätstationen flyttas och samlokaliseras med likriktarsta-
tion och teknikbyggnad, förslagsvis på yta i sydöstra delen 
av Igelbäcksgatan.  

• Entrén till Kista Galleria på Färögatan byggs om och den 
utskjutande delen tas bort för att skapa ökat utrymme för 
gångtrafiken.

Stadsliv och gestaltning
Den nuvarande Danmarksgatan är planerad utifrån ett bilper-
spektiv och kan upplevas som mindre attraktiv av gående och 
cyklister som färdas utmed gatan. Genom att bebygga och för-
täta utmed Tvärbanans sträckning ökar möjligheten att skapa 
en sammanhållen stad. Spårvägen integreras i staden istället 
för att isoleras på en separat bro. Ärvinge och Kista centrum 
kan få starkare koppling både genom ny bebyggelse och genom 
Tvärbanans förläggning i Danmarksgatan. Nya målpunkter ska-
pas längs sträckan som bidrar till att området upplevs som mer 
levande, tryggt och trivsamt. Tvärbanans hållplatser ökar flödet 
av gående och cyklister och medverkar därmed till en levande 
stadsmiljö.

Genom den nya gatustrukturen skapas en tydlighet för samtliga 
trafikslag. Raka gator och passager i plan ökar orienterbarheten 
och ger trafikanterna en tydligare visuell bild av trafiksystem 
och stadsrum. Mellan hållplats Ärvinge och Jan Stenbecks torg 
går Tvärbanan främst i reserverat utrymme i gatan. Spårområ-
det utformas med upphöjd köryta och med markbeläggning 

av gräs för att skilja ytan åt gentemot övriga trafikslag. Gräset 
tillför grönska till stadsmiljön. Arbetet med att ta fram ett  
gestaltningsprogram för Tvärbanan Kistagrenen pågår.

Gångtrafik
Spårvägen ligger i mitten av gatorna och utgör en barriär för 
gångtrafikanter. Det blir svårare för gående att passera gatan 
på andra ställen än vid ordnade passager. Gatorna blir bredare 
och det tar längre tid för gående att korsa dem. De gångpass-
ager som ligger i korsning ingår i korsningens signalreglering. 
Övriga gångpassager utmed sträckan utformas med varnings-
signaler. Varningssignal innebär att lampor blinkar gult för 
gående när Tvärbanan ska passera. Detta kan innebära lägre 
framkomlighet och förlängd restid för gångtrafiken.

I förslaget saknas gångpassage över korsningen Danmarksga-
tan/Färögatans södra anslutning. En passage i plan skulle på 
grund av dess längd innebära försämrad framkomlighet för 
bil- och busstrafiken. En planskild passage finns idag, men 
kommer att utgå, delvis för att gångbanor lyfts upp i plan med 
gatorna. För gående kan detta innebära längre gångväg och att 
fler passager måste korsas. Dagens miljö under Danmarksgatan 
och Färögatan kan emellertid upplevas som otrygg, varför det 
är positivt att planskildheten byggs bort. Mellan Kista Galleria 
och Kista Science Tower föreslås en gångpassage med varnings-
signaler. Gående får därmed passera gatan på fordonens villkor, 
vilket innebär begränsad framkomlighet.  

Tillgängligheten ökar för gångtrafikanterna i och med att  
Danmarksgatan och Färögatan kopplas samman med en 

gångbana utan planskildhet. Gångtrafikanterna kan röra sig 
i samma plan utan trappor och ramper. Generellt förbättras 
gatornas utformning för gående genom att passager skapas med 
tydligare och mer tillgänglig utformning. Miljön blir lättare att 
överblicka och förtydligar hur gångtrafikanterna ska orientera 
sig på sträckan. Samtliga gator utmed den studerade sträckan 
får gångbanor på båda sidor. På Färögatan förbättras framkom-
ligheten för gångtrafiken då det skapas bredare gångutrymme 
utmed gatan.

Figur 10. Exempel på gestaltning av Tvärbanans hållplats. 

KONSEKVENSER AV UTREDNINGSALTERNATIVET
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Cykeltrafik
På sträckan blir framkomligheten god för cyklisterna genom att 
cykelbanor skapas på båda sidor av Igelbäcksgatan och  
Danmarksgatan och på den östra sidan av Färögatan. Längs 
den västra sidan är cykelbanorna enkelriktade och längs den 
östra sidan är cykelbanorna dubbelriktade. Den ena sidans 
enkelriktning söderut kan innebära viss otydlighet i systemet 
samt att cyklisterna på den västra sidan måste korsa gatan för 
att kunna färdas norrut.

Gång- och cykeltunneln under Danmarksgatan intill korsningen 
med Färögatan utgår. Det betyder längre resväg för cyklister 
som ska till de fåtal målpunkter som finns längs Hanstavägen 
mellan Kistavägen och Folketingsvägen. Cykeltrafik mellan 
Helsingörsgatan och Färögatan/Danmarksgatan tvingas pass-
era två passager i plan med fordonstrafiken när tunneln byggs 
igen. Fördelarna är bättre orienterbarhet och ökad trygghet. För 
cyklister som färdas mellan Danmarksgatan och Färögatan ökar 
tillgängligheten och tydligheten genom att cykelbanan ligger i 
plan med biltrafiken och passagen under Färögatan utgår. Det 
innebär också ökad framkomlighet då cyklisterna med dagens 
utformning får cykla en omväg planskilt under Färögatan.

Tvärbanans förläggning i gatorna innebär bredare gator som tar 
längre tid för cyklister att korsa. En konsekvens av att Tvärban-
an går i gata är också att korsningarna måste signalregleras för 
att ge spårvagnen prioritet. Detta kan leda till fördröjning och 
förlängd restid för cykeltrafiken. Cyklister kan korsa spåret i 
blandtrafik eller genom ett eget cykelfält. Möjlighet finns att 
passera tillsammans med gångtrafiken i de saxade passagerna, 
men det bedöms besvärligt och utrymmet är begränsat. Spår-
passager för cykeltrafiken behöver utredas vidare för att nå en 
lösning där cyklister får önskat utrymme och framkomlighet.  

Den cykeltrafik som inte har målpunkter längs sträckan genom 
Ärvinge kan välja att färdas utmed Hanstavägen eller Ärvinge-
gången som alternativ väg.

Spårtrafik
Tvärbanan har generellt god framkomlighet i utredningsal-
ternativet, då den dels går i reserverat utrymme utmed stora 
delar av sträckan, dels har företräde genom grön signal. All 
fordonstrafik som är i konflikt med Tvärbanan stoppas genom 
signalreglering när spårvagnen anländer. Tvärbanan har ab-
solut prioritet. De gångpassager som inte är signalreglerade är 
utrustade med varningssignal och gående har väjningsplikt för 
spårvagnen. 

Trots Tvärbanans prioritet finns risk för friktion och fördröj-
ning orsakad av andra trafikslag. Där Tvärbanan saknar reser-
verat utrymme är risken störst, såsom i norrgående riktning 
utmed Färögatan där spårvagnen delar körfält med biltrafiken. 
Även på sträcka med reserverat utrymme finns risk för fördröj-
ning. Gående och cyklister kan passera spåret där det inte 
är lämpligt, felparkerade fordon kan hindra spårvagnen och 
fordon kan köa upp i korsningar vid överbelastning.

En spårdragning i gatumiljö enligt UA innebär att restiden ökar 
med ungefär 30 sekunder för resande mellan Ärvinge och Jan 
Stenbecks torg. Restidsförlusten beror på att Tvärbanan får 
längre sträckning jämfört med JA samt att hastigheten begrän-
sas av spårradier och interaktionen med övriga trafikslag.

Analyser har gjorts för att belysa resenärseffekterna av en 
sträckning längs Danmarksgatan. Analyserna har gjorts med 
hjälp av en VISUM-modell där hänsyn tagits till ändrat läge för 
hållplats, tillkommande exploatering och ändrade körtider i 
UA. VISUM är ett analysverktyg som ofta används för att göra 
linjenätsanalyser i kollektivtrafik. 

Förutsatt en tillkommande exploatering vid hållplats Ärvinge 
bedöms antalet resenärer på Tvärbanan att öka i UA. I UA 
placeras Tvärbanans hållplats Ärvinge närmare befintlig be-
byggelse jämfört med i JA. En följd av detta är också att ökad 
exploatering kring hållplatsen medges. I analysen har antagits 
ytterligare exploatering vid hållplats Ärvinge med bostäder om 
32 000 BTA (cirka 460 boende) och kontor om 45 000 BTA 
(cirka 1350 anställda). Antalet påstigande resenärer på Tvärba-
nan vid hållplats Ärvinge bedöms öka från 1 500 till 2 900 per 
dygn i UA, främst som en följd av tillkommande bebyggelse. Ex-
ploatering längs Danmarksgatan i övrigt antas vara densamma i 
UA och JA och har inte tagits med. Den förlängda restiden med 
30 sekunder ger dock samtidigt en minskning av genomresan-
det mellan Ärvinge och Kista centrum med cirka 500 resenärer 
per dygn. 

Figur 11. Föreslagen sträckning för stomlinje K enligt Trafikförvaltningens stomnätsplan. 

kan trafikera antingen E18 eller Igelbäcksgatan på vägen mot 
Rinkeby. 

Vilka exakta konsekvenser Tvärbanans dragning längs Dan-
marksgatan och Färögatan ger i utredningsalternativet beror 
till stor del av hur det framtida busslinjenätet kommer att se 
ut. Generellt sett försämras framkomligheten för busstrafiken 
i UA. Tvärbanan prioriteras i korsningar och busstrafiken går i 
blandtrafik med bil på Färögatan och på Danmarksgatan, vilket 
ger lägre framkomlighet i jämförelse med JA. I JA finns förut-
sättningar att skapa ett eget busskörfält i Danmarksgatan för 
stombusstrafik, eftersom Tvärbanan inte tar utrymme i gatan. 
I UA finns däremot inte möjlighet för separata busskörfält på 
Danmarksgatan.

Busstrafik
För närvarande pågår en studie av hur bussnätet i nordvästra 
Stockholm bör anpassas som en följd av Tvärbanans införande. 
Det framtida bussnätet behöver också ta hänsyn till Trafik-
förvaltningens stomnätsplan. Stomnätsplanen tydliggör hur 
stomtrafiken, både buss- och spårtrafik, ska utvecklas i länet. 
Det handlar bland annat om att identifiera lämpliga stråk för ny 
stomtrafik och fastställa strategi för trafikering avseende linjer, 
trafikslag och utbud. I stomnätsplanen finns en ny linje K som 
ersätter nuvarande linje 178 och 179, vilka berör denna studie. 
I stomnätsplanen går linje K i samma stråk som Tvärbanan i 
Kistagången mellan Helenelund och Kista. Flera olika linje-
dragningsalternativ för stomlinjen har studerats. Linjen kan 
komma att gå i samma stråk som Tvärbanan längs Färögatan 
och Danmarksgatan. Det är också möjligt att linjen i framtiden 
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Biltrafik
Fordonstrafiken i Ärvinge har simulerats med mikrosimuler-
ingsprogrammet VISSIM för prognosår 2025. Simuleringar har 
utförts för förmiddagens och eftermiddagens högst belastade 
timmar i ett jämförelsescenario och i ett utredningsscenario. 
Simuleringarna utfördes i ett tidigt skede i utredningen, vilket 
innebär att gatuutformningen skiljer sig något från det UA 
som presenterats tidigare. I båda simuleringsscenarierna var 
korsningen Danmarksgatan/Färögatan utformad som en cirku-
lationsplats istället för den signalreglerade fyrvägskorsning 
som föreslås i UA. I utredningsscenariot var även korsningen 
Danmarksgatan/Langelandsgatan utformad som en cirkula-
tionsplats. 

I simuleringarna har antaganden gjorts angående trafikalstring 
utifrån framtida exploatering i Ärvinge och Kista erhållen från 
Stockholms stad. Dagens trafikmängd har räknats upp och 
kompletterats med den trafik som exploateringen bedöms  
alstra. Antagna trafikmängder och exploateringsområden för år 
2025 visas i figur 12. 

I båda simuleringsscenarierna har Igelbäcksgatan och Dan-
marksgatan rätats ut liknande UA. Danmarksgatans korsning 
med Färögatan har utformats som en cirkulationsplats i båda 
scenarierna, vilket avviker från UA. Helsingörsgatan ligger kvar 

i befintligt läge och med Tvärbanan i mitten av Danmarksgatan  
är det ur trafiksäkerhetssynpunkt endast tillåtet att svänga 
höger i korsningen. Därför utformades även korsningen med 
Langelandsgatan som en cirkulationsplats i simuleringens 
utredningsscenario. I UA är föreslagen utformning för Lange-
landsgatans anslutning till Danmarksgatan en signalreglerad 
korsning. Korsningsutformning med signalreglering enligt UA 
bedöms försämra framkomligheten för fordonstrafiken. 

Resultatet visar på kapacitetsproblem både med och utan Tvär-
banan i Danmarksgatan på grund av de höga trafikmängderna. 
Framkomlighetsproblem uppstår i båda scenarierna, men Tvär-
banan förvärrar trafiksituationen då den har absolut prioritet 
i korsningspunkter. All trafik som är i konflikt med spårvägen 
stoppas när Tvärbanan anländer och får därmed ökad fördröj-
ning. 

Under förmiddagens maxtimme är kapaciteten otillräcklig 
i Ärvingevägens nya tillfart mot Danmarksgatan. Avståndet 
mellan korsningen och den nya cirkulationsplatsen är litet och 
körfälten fylls snabbt upp av köande fordon under maxtimmen. 
Båda körfälten blir överbelastade med omfattande köbildning 
som följd. Cirkulationsplatsen fylls upp med köande fordon och 
köerna sprider sig till E18. Fordon från Hanstavägen och Ärvin-

Figur 12. Antagna exploateringsområden samt trafikmängder per dygn år 2025. Figur 13. Köutbredning biltrafik fm och em i utredningsscenariot. 

 - Köutbredning förmiddag 
 - Köutbredning eftermiddag

gevägen får svårt att köra in i cirkulationsplatsen. Framkomlig-
heten på Danmarksgatan är däremot god under förmiddagens 
maxtimme eftersom biltrafiken inte kommer in till gatan.  
Under eftermiddagens maxtimme går det största flödet söderut 
på Danmarksgatan, vilket medför kapacitetsproblem i Dan-
marksgatans tillfart i korsningen med Ärvingevägen. Köer 
byggs upp främst i vänstersvängskörfältet mot E18 och sträcker 
sig norrut längs Danmarksgatan. Risk finns att köer når Färö-
gatan. I figur 13 och 14 illustreras hur köbildningen sprider 
sig under förmiddagens och eftermiddagens maxtimmar i de 
två simulerade scenarierna. Figurerna visar att köbildningen 
förvärras av att Tvärbanan går i Danmarksgatan men att köer 
uppstår i båda scenarierna. 

Gatornas och korsningarnas utformning i utredningsalterna-
tivet ger en tydligare bild av hur området hänger ihop och ökar 
orienterbarheten för biltrafiken. Utformningen enligt UA är 
mer stadsmässig än JA, men för fordonstrafiken innebär det 
sämre framkomlighet. Tvärbanans integrering i gatumiljön 
innebär att vänstersvängar över spårvägen signalregleras eller 
förbjuds (se figur 6) för att upprätthålla god trafiksäkerhet. Det 
betyder längre resväg för biltrafiken i vissa relationer. 

På Igelbäcksgatan byggs infarten till ett parkeringsgarage om 

för att tillåta infart från väster och utfart mot öster eftersom  
gatan blir enkelriktad. Vänstersväng till och från garaget 
medges inte. En konsekvens av detta är att fordon som besökt 
garaget och ska norrut får längre resväg genom färd söderut för 
att göra en u-sväng där Tvärbanans spår viker av mot passagen 
under E18. Resvägen blir också längre för fordon från Kolding-
gatan som ska norrut längs Igelbäcksgatan. Till följd av att 
spåret inte får passeras vid hållplats Ärvinge tvingas fordonen 
svänga höger på Igelbäcksgatan och därefter göra en u-sväng 
längre söderut på gatan.

I Danmarksgatans korsning med Langelandsgatan tillåts inte 
vänstersvängar ut på Danmarksgatan med den geometri som är 
illustrerad i förslaget. Biltrafiken hänvisas istället till närmaste 
korsning där det är möjligt att göra en u-sväng, vid Färögatan 
norr därom alternativt vid Ärvingevägen söder därom. En 
konsekvens av vänstersvängsförbudet är förlängda resvägar. 
Med endast ett körfält på Danmarksgatan stoppas all trafik i 
korsningen när Tvärbanan anländer. Det innebär att framkom-
ligheten för bil- och busstrafiken påverkas negativt. Korsningen 
med Langelandsgatan behöver detaljstuderas gällande utform-
ning och signalfaser för att möjliggöra alla svängrörelser och 
tillgodose önskad kapacitet. 
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Figur 14. Köutbredning biltrafik fm och em i jämförelsescenariot.
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Trafiksäkerhet
För att kunna ge Tvärbanan prioritet bör korsningspunkter 
mellan olika trafikslag signalregleras för att uppmärksamma   
övriga trafikanter på att spårvagnen har företräde. I utrednings-
alternativet (UA) är därför samtliga korsningar och passager 
med Tvärbanan försedda med trafiksignal eller med varnings-
signal. I UA antas Danmarksgatans fordonsdygnsflöde vara 
högt (ca 14 000 fordon per dygn år 2025). Enligt rapporten 
Spårväg och trafiksäkerhet riskerar oskyddade trafikanter att 
ha sämre fokus på spårvägen vid gator med höga fordonsflö-
den. Signalreglerade passager där spårvägen är separerad från 
fordonstrafiken på högt trafikerade huvudleder pekas ut som de 
mest olycksdrabbade platserna. Det viktigaste principerna att 
följa är:

• Less is more: Att bygga efter principen där spårvägen 
ska få plats utan att minska biltrafikmängderna skapar 
potentiellt farliga trafiksituationer för oskyddade trafikan-
ter. Dessa komplexa situationer trafikregleras starkt vilket 
skapar en falsk trygghet hos oskyddade trafikanter. Det är 
viktigt att vidta åtgärder som kraftigt minskar biltrafiken i 
Danmarksgatan. De gator som identifierats som olycks-
drabbade har mer än 6 000 fordon per dygn. Detta 
innebär att man bör eftersträva flöden på under 4 000 
fordon per dygn för att vara på säkra sidan.1 

• Spårväg och gående: Gågatumiljöer med integrerad 
spårvägstrafik är med tanke på den stora exponeringen 
av oskyddade trafikanter inte nämnvärt presenterade i 
olyckor. Det ömsesidiga hänsynstagandet verkar skapa en 
säker trafikmiljö. Därutöver leder den begränsade bland-
ningen av fordonsslag till mer översiktliga situationer.

• Spårväg och cyklister: Cyklister väljer gärna den 
närmaste vägen oberoende om den är avsedd för cyklister 
eller ej. Detta särskilda beteende behöver tas hänsyn till 
för att skapa en säker spårvagnstrafik, dvs skapa raka och 
naturliga cykelstråk. 

• Blandtrafik: Blandtrafik används i de allra flesta fallen 
enbart där biltrafikmängderna är förhållandevis låga sam-
tidigt som gatubredden ofta är begränsad till ett körfält 
per riktning. Detta verkar skapa en acceptabel översiktlig 
miljö som inte kan ses vara problematisk ur trafiksäker-
hetssynvinkel.

• Ett led i detta arbete, men även i alla andra situationer, 
bör utbildningen av spårvagnsförare vara. Här bör 
tryckas på förarnas ansvar om att bättre läsa trafiksitua-

tioner och anpassa hastigheten om så krävs istället för att 
blint hålla sig till den möjliga angivna maxhastigheten.

• Förutsägbarhet: En del i trafiksäkerhetsarbetet bedöms 
vara om spårvagnarna alltid stannar vid hållplatser, obe-
roende om ett resandeutbyte sker eller inte. Det skapar 
tydliga situationer samtidigt som en fullständig fast tidta-
bell har fördelar ur en övergripande enkelhetssynvinkel.

Erfarenheter från Frankrikes säkraste spårväg i Le Mans visar 
att hastigheten i varje enskild punkt är mycket viktig. I Le Mans 
har varje meter spårväg analyserats för att rätt hastighet ska 
gälla. Mittförlagd spårväg där sikten är god har 50 km/tim på 
sträcka, lägre i korsning. I Le Mans är fri sikt och förutsägbar-
het viktiga ledord.

Vad 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 som undantag. 

Andra åtgärder som ökar trafiksäkerheten är att undvika vän-
stersvängar för övriga trafikanter vid mittförlagd spårväg. I de 
korsningar som tillåter vänstersväng ges allrött när spårvagn 
passerar för att minimera risk för att någon kör ut i korsningen. 
Detta kräver låga trafikmängder, helst under 4 000 fordon per 
dygn.

En annan viktig faktor är spårvagnens utförande. Stora glas-

partier i ändarna som gör att en förare ”ser genom” mötande 
vagn ökar trafiksäkerheten. Exempel på utformning visas från 
Karlsruhe i figur 15 och 16. 

På Kistagrenen kommer vagnar typ A32 och A35 att användas. 
Dessa har inte samma genomsiktlighet som vagnarna i Karls-
ruhe genom bredare hörnstolpar. En siktanalys bör genomföras 
för att sätta hastighet i punkter där vagnar kan mötas och fot-
gängare passera spåret. I det utformningsförslag som presen-
teras i UA föreslås att gångpassagerna 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. Utöver förskjutna gångpassager be-
höver mängden fordontrafik på Danmarksgatan minska för att 
uppnå en trafiksäker miljö, enligt ovan till under 6 000, helst 
under 4 000, fordon per dygn.

Tvärbanan går i reserverat utrymme längs Igelbäcksgatan och 
Danmarksgatan och avskärmas inte med skyddsräcke i UA. Det 
är negativt ur trafiksäkerhetssynpunkt då ett vanligt förekom-
mande säkerhetsproblem är att gångtrafikanter och cyklister 
väljer närmaste vägen och genar över spåret. Spårområdet ska 
däremot höjas upp i förhållande till fordonstrafikens körbanor. 
Den fysiska nivåskillnaden tillsammans med upphöjningens 
tydliggörande av spårvägen bidrar emellertid till att gående och 
cyklister undviker att gena. Det är viktigt att stråket ges en öp-
pen gestaltning så att god sikt skapas.

På Färögatan går Tvärbanan i blandtrafik med bil och buss i 
norrgående riktning och i reserverat körfält i södergående rikt-
ning. Enligt rapporten Säker spårväg i integration med bebyg-
gelse kan gående uppleva situationen som komplex och ha svårt 
att avgöra om en tidslucka är tillräcklig för att säkert korsa 
gatan. Passagen över Färögatan utrustas med varningssignaler 
som aktiveras när en spårvagn ska passera. Det krävs emeller-
tid uppmärksamhet hos gångtrafikanten eftersom de inte har 
företräde framför Tvärbanan eller bil- och busstrafiken.

Tvärbanan hastighetsbegränsas till 30 km/tim på Igelbäcks-
gatan och Färögatan, vilket överensstämmer med rekommen-
dationer från rapporten En god helhetslösning för spårvägen i 
staden. På Danmarksgatan kan hastighetsbegränsning 40 km/
tim vara aktuellt eftersom sikten är god på sträckan. Den låga 
hastigheten är positiv ur trafiksäkerhetssynpunkt för samtliga 
trafikslag. UA innebär dock ökad konfliktrisk i jämförelse med 
JA där Tvärbanan går på egen bro. Fler passager och kors-
ningar med Tvärbanan skapas i UA jämfört med JA, något 
som medför ökad risk för konflikter med gående, cyklister och 
fordonstrafiken.

Konflikt mellan gångtrafik och Tvärbanan uppstår i området 
söder om hållplats Ärvinge eftersom gående ska kunna pas-
sera spåret. Platsen behöver utformas för god trafiksäkerhet för 
gångtrafiken genom låga hastigheter för biltrafiken och Tvärba-
nan, samt låga biltrafikflöden (under 4 000 fordon per dygn).

Bild 4. Exempel på spårvagnars utförande från Karlsruhe, sidovy.  Källa: PG. Andersson. Bild 5. Exempel på spårvagnars utförande från Karlsruhe. Källa: PG. Andersson. 

1 Denna mening baseras på en efteranalys av studerade gator utförd 2015 av författaren PG. Andersson.
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Syftet med denna utredning är att utgöra del av ett beslutsun-
derlag för val av Kistagrenens sträckning mellan Ärvinge och 
Kista centrum. Konsekvenserna av utredningsalternativet jäm-
fört med jämförelsealternativet har sammanfattats för de olika 
aspekterna nedan. En bedömd standard har uppskattats för 
respektive aspekt där grönt betyder god standard, gult mindre 
god standard och rött låg standard.

Stadsliv och gestaltning
Spårvägen integreras i staden och Ärvinge och Kista centrum 
får en starkare koppling både genom ny bebyggelse och genom 
Tvärbanans förläggning i gata. Området upplevs som mer le-
vande, tryggt och trivsamt. Genom den nya gatustrukturen ska-
pas en tydlighet för samtliga trafikslag. Raka gator och passager 
i plan ökar orienterbarheten och ger trafikanterna en tydligare 
visuell bild av trafiksystem och stadsbild.

Tvärbanans reserverade utrymme i gatan utformas med upp-
höjd köryta och med markbeläggning av gräs för att skilja ytan 
åt gentemot övriga trafikslag. Gräset tillför grönska till stads-
miljön.

Gångtrafik
Spårvägen utgör en barriär för gångtrafikanter. Det blir svårare 
för gående att passera gatan på andra ställen än vid ordnade 
passager. Gatorna blir bredare och det tar längre tid för gående 
att korsa dem. Signalreglerade passager eller passager med 
varningssignal innebär fördröjning för gångtrafiken då gående 
inte har företräde.

Gångtunneln under Danmarksgatan i korsningen med Färöga-
tan utgår, vilket innebär något längre resväg för gångtrafiken i 
den relationen. Att gångtrafiken lyfts upp i plan med fordons-
trafiken ger emellertid ökad trygghet och orienterbarhet.

Tillgängligheten ökar för gångtrafikanterna i och med att Dan-
marksgatan och Färögatan kopplas samman och gående kan 
röra sig i samma plan utan planskildhet, trappor och ramper. 
Den nya gatustrukturen innebär också att miljön blir lättare att 
överblicka och orienterbarheten ökar. På Färögatan förbättras 
framkomligheten för gångtrafiken då det skapas bredare gång-
utrymme utmed gatan.

Cykeltrafik
Tvärbanans förläggning i gatorna innebär bredare gator som tar 
längre tid för cyklister att korsa. Detta kan leda till fördröjning 
och förlängd restid för cykeltrafiken. Gång- och cykeltunneln 

under Danmarksgatan i korsningen med Färögatan utgår, vilket 
innebär något längre resväg för de cyklister som ska till ett fåtal 
målpunkter längs Hanstavägen. Cykeltrafik mellan Helsingörs-
gatan och Färögatan/Danmarksgatan tvingas passera två pas-
sager i plan med biltrafiken när tunneln byggs igen.

På sträcka blir framkomligheten god genom att cykelbanor 
skapas utmed gatorna. Tillgängligheten och orienterbarheten 
ökar genom att cykelbanorna ligger i plan med biltrafiken och 
planskildheter byggs igen. Den nya gatustrukturen ger ökad 
trygghet och innebär också ökad framkomlighet då cyklisterna 
tidigare fick cykla en omväg planskilt under Färögatan.

Spårtrafik
Tvärbanan har generellt god framkomlighet jämfört med övriga 
trafikslag i UA då den dels går i reserverat utrymme utmed 
stora delar av sträckan, dels har företräde genom grön signal. 
Jämfört med JA, där Tvärbanan går på egen bro, får Tvärbanan 
emellertid lägre framkomlighet i UA.

En spårdragning i gatumiljö enligt UA innebär att restiden ökar 
med ungefär 30 sekunder för resande mellan Ärvinge och Jan 
Stenbecks torg. Tvärbanan får längre sträckning jämfört med 
JA samt att hastigheten begränsas av spårradier och interaktion 
med övriga trafikslag. Den förlängda restiden ger en minskning 
av genomresandet mellan Ärvinge och Kista centrum med cirka 
500 resenärer per dygn. 

Busstrafik
Generellt försämras framkomligheten för busstrafiken i UA. 
Tvärbanan prioriteras i korsningar och busstrafiken går i bland-
trafik med bil, vilket ger fördröjningar i jämförelse med JA. I JA 
finns förutsättningar för att skapa ett eget busskörfält i Dan-
marksgatan för stombusstrafik, eftersom Tvärbanan inte tar 
utrymme i gatan. I UA finns däremot inte möjlighet för separata 
busskörfält på Danmarksgatan.

Biltrafik
Biltrafiken får låg framkomlighet. På grund av de höga trafik-
mängderna överbelastas trafiksystemet under maxtimmarna. 
Kapacitetsproblem uppstår i både UA och JA, men belastningen 
är större i UA. Tvärbanan förvärrar trafiksituationen då den har 
absolut prioritet i korsningspunkter.

Under förmiddagens maxtimme uppstår de längsta köerna 
mellan korsningen Danmarksgatan/Ärvingevägen och E18. Det 
korta avståndet mellan korsningen Danmarksgatan/Ärvinge-

vägen och den nya cirkulationsplatsen innebär att körfälten 
snabbt fylls upp av köande fordon genom cirkulationsplatsen 
och vidare ut mot E18. Under eftermiddagens maxtimme går 
det största flödet söderut på Danmarksgatan, vilket medför 
kapacitetsproblem i Danmarksgatans tillfart i korsningen med 
Ärvingevägen. Köer byggs upp främst i vänstersvängskörfältet 
mot E18 och sträcker sig norrut längs Danmarksgatan. 

Gatustrukturen i utredningsalternativet ger en tydligare bild 
av hur området hänger ihop och ökar orienterbarheten för 
biltrafiken. Utformningen är mer stadsmässig i UA än i JA, men 
innebär lägre framkomlighet för fordonstrafiken. Tvärbanans 
integrering i gatumiljön innebär att vänstersvängar över spår-
vägen signalregleras eller förbjuds för att upprätthålla god tra-
fiksäkerhet. Det betyder längre resväg för biltrafiken, u-svängar 
och ökat trafikarbete. 

Trafiksäkerhet
De låga hastigheterna på Danmarksgatan och Färögatan är 
positiva ur trafiksäkerhetssynpunkt för samtliga trafikslag. UA 
innebär dock ökad konfliktrisk i jämförelse med JA där Tvärba-
nan går på egen bro. Fler passager och korsningar med Tvärba-
nan skapas i UA jämfört med JA, något som medför ökad risk 
för konflikter med gående, cyklister och fordonstrafiken.

Ett vanligt förekommande säkerhetsproblem är att gång- och 
cykeltrafik väljer närmaste vägen och genar över spåret. I UA 
höjs spårområdet upp i förhållande till fordonstrafikens körba-
nor. Nivåskillnaden tydliggör spårvägen och minskar risken för 
att gående och cyklister genar.

Oskyddade trafikanter riskerar att ha sämre fokus på spårvägen 
vid gator med höga fordonsflöden. Signalreglerade passager där 
spårvägen är separerad från fordonstrafiken på högt trafikerade 
huvudleder pekas ut som de mest olycksdrabbade platserna. I 
utredningsalternativet måste samtliga korsningar och passager 
med Tvärbanan signalregleras för att ge Tvärbanan prioritet 
och trafikflödet på Danmarksgatan är dessutom stort.  För 
att uppmärksamma gångtrafikanterna och förebygga olyckor 
utformas gångpassagerna saxade. Saxningen innebär att gående 
bättre uppmärksammar spårpassagen jämfört med raka pas-
sager. Mängden fordonstrafik på Danmarksgatan behöver dock 
minskas kraftigt för att uppnå en trafiksäker miljö, helst till 
under 4 000 fordon per dygn.

Det förslag till utformning som redovisas i utredningsalternati-
vet får övervägande mindre god standard.  Sammanfattningsvis 
är förslaget fördelaktigt vad gäller stadsmässighet, orienterbar-
het och tydlighet i gatustrukturen, framkomlighet för gång- och 
cykeltrafik på sträcka, tillgänglighet för gångtrafikanter samt 
trygghet för gående och cyklister

Nackdelarna med förslaget är sämre framkomlighet för buss- 
och biltrafiken, att spårområdet utgör en barriär för gående och 
cyklister samt trafiksäkerhetsrisken vid passager med Tvärba-
nan.

Om det beslutas att gå vidare med utredningsalternativets för-
slag bör följande punkter utredas ytterligare:

• Utformning av cykelpassager i kombination med saxade 
gångpassager

• Utformning och signalreglering av passager och korsning-
ar för att tillgodose svängrörelser och kapacitet 

• Funktioner lastning/sophantering/garageangöring till 
befintlig byggnad på Igelbäcksgatan

• Åtgärder för att minska trafikmängderna och därmed 
avlasta trafiksystemet i utredningsområdet 

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSER
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VÄNDPLATS FÖR FORDON SOM 
INTE KUNNAT SVÄNGA VÄNSTER 
FRÅN PARKERINGSGARAGE

DEL AV PARKERINGSDÄCK 
UTGÅR

14

15

Område där gående kan  

passera spåret men inte  

biltrafiken

          låg hastighet biltrafik 
          risk för fördröjning Tvärbanan

1

Förbjuden vänstersväng vid  

in/utfart

          längre resväg biltrafik

2

Ny signalreglerad  

fyrvägskorsning

          tydligare gatustruktur och     
          orienterbarhet 
          otillräcklig kapacitet under         
          maxtimmarna 
          spårpassage för cyklister 

4

Utstickande byggnadsdelar 

flyttas

          rakare gatustruktur

3

Flyttad cirkulationsplats

          rakare gatustruktur
5

Dubbelriktad cykelbana

          god framkomlighet
6

Tvärbanan på reserverat 

utrymme i mitten

          god framkomlighet Tvärbanan  
          tillför grönska 
          barriär

7

Ny signalerad  

fyrvägskorsning  

        förbjudna vänstersvängar mot          
          Danmarksgatan

          ökad fördröjning för gång-,  
          cykel-, buss- och biltrafik  
          längre resväg biltrafik, ökat  
          trafikarbete vilket belastar  
          systemet

8

Planskildheter för gång- och 

cykeltrafik utgår, gång- och 

cykeltrafiken lyfts upp i plan

          ökad trygghet 
          ökad orienterbarhet 
          längre resväg

9
Kista Gallerias utskjutande 

entré utgår

          mer utrymme för gående

11

Blandtrafik byter riktning

          otydlig miljö för gång-,  
          cykel-, bil- och busstrafik

15

Gångpassage över Färögatan

          begränsad framkomlighet     
          för gående som får korsa på       
          fordonens villkor. 

12

Färögatan breddas med nya 

broar

          mer utrymme för gående 
          dubbelriktad cykelbana  
          med god framkomlighet

13

Blandtrafik norrgående  

riktning

          risk för begränsad  
          framkomlighet Tvärbanan  
          otydlig miljö för gående

14

Helsingörsgatan leds in i ny 

fyrvägskorsning 

          tydligare gatustruktur 
          gång- och cykeltrafiken  
          lyfts upp i plan med  
          fordonstrafiken 
          ökad tillgänglighet och  
          orienterbarhet för gång- 
          och cykeltrafiken 
          längre resväg för gång-  
          och cykeltrafik 
          otydlig miljö för biltrafik 
          passage saknas över  
          Danmarksgatans södra    
          tillfart

10

2

Figur 15. Sammanfattning av konsekvenser i utredningsalternativet
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