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Solna planerar att utveckla området kring Solna station. För tillfället pågår byggandet av kvarter Tygeln 
med 30 000 BTA kontor och i framtiden planeras det för ytterligare omvandling av området.  Solna 
station används idag endast för pendeltågstrafik och det finns idag två entrépunkter till stationen, en i 
norr och en i söder. I samband med att området omvandlas har dock frågan om en tredje entrépunkt 
till stationen lyfts. Denna entrépunk skulle då placeras i mitten av stationen där den tidigare norra 
entrén var placerad. 

Denna utredning syftar till att prognosticera de framtida flödena inom stationen och att utreda hur 
många resenärer som kan komma att använda den tredje entrépunkten. Som underlag i analysen 
används Trafikförvaltningens prognosmodell för år 2030 och 2050. Anledningen till att denna 
prognosmodell används är för att de siffor som tas fram i denna utredning i ett senare skede ska 
användas till en samhällsekonomisk kalkyl där det har efterfrågas att Trafikförvaltningens modell SAMS 
används. Analysen görs för en normaldag, det vill säga en dag utan evenemang i området. Vid ett 
evenemang kommer flödena på stationen att vara annorlunda jämfört med en normaldag. 

Bakgrund
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Dagens station 

Solna station är en pendeltågsstation belägen i 
stadsdelen Hagalund i Solna kommun. I 
anslutning till stationen finns en 
spårvagnshållplats för Tvärbanan samt 
busshållplatser. Dessa hållplatser är 
lokaliserade vid den södra entrén till stationen. 
Stationen ligger cirka 800 meter från 
tunnelbanestationen Solna Centrum. 

Pendeltågsstationen har en mittenplattform 
mellan två spår och stationen har två 
uppgångar, en i söder mot Råsundavägen och 
en i norr mot Målbron. Denna bro leder 
resenärerna mot bland annat Arenastaden.  
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Dagens resande enligt senaste statistiken från 
Fakta om SL och länet (2018)

Under en vanlig vardag reser cirka 8 800 
resenärer med buss, 36 600 resenärer med 
pendeltåg och 9 500 resenärer med 
lokalbanan från och till Solna station. 

Resenärsflöden kan variera mycket mellan 
vanliga vardagar och evenemangsdagar. Vid 
stora sport- eller musikevenemang gästas 
Friends Arena av upp till 50 000 besökare 
varav en stor andel tar sig till och från arenan 
med kollektivtrafik. 
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Framtida stationsutformning med en tredje entré 

Den tredje entrépunkten planeras i mitten av 
plattformen. Entrén till stationen kan endast 
nås från den östra sidan av stationen. 

Till år 2050 antas det att regionaltåg även 
kommer trafikera Solna station. 

I framtiden kommer det även finnas en ny 
tunnelbana i närheten av pendeltågsstationen  
samt stombusslinjer som trafikerar området 
vilket påverkar hur det totala resandet fördelar 
sig mellan olika färdmedel. Trots att 
befolkningen och antalet arbetsplatser ökar 
stort så kommer inte resandet på pendeltågen 
öka i samma utsträckning då det finns fler 
alternativ för resenärerna att välja på. 
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Framtida markanvändning

Strukturplan

[antal] [kvm] [kvm] [kvm] [kvm] [kvm]

Område Namn Status P-platser Bostäder Kontor Lokaler Hotell Simhall Kommentar

1 Över järnväg Förstudie

2 Signalen Pågående detaljplanarbete 500    

3 Ballongberget Pågående detaljplanarbete 13 000    13 000    26000 bostäder/hotell

4 Tygeln 3 Pågående detaljplanarbete 17 700    

5 Tygeln 1 Pågående detaljplanarbete 40 000    

6 Farao/Kairo Pågående detaljplanarbete 18 000    73 000    

7 Hagalund Pågående detaljplanarbete 20 000    

8 Farao Antagna detaljnplaner 43 000    27 000    

9 Stora Frösunda 2 Antagna detaljnplaner 50 000    50 000    5 000    

10 Poolen Byggskede 30 000    3 000    

11 Nationalarenan 3 Byggskede 11 100    11 100    22200 hotell/kontor

12 Stora Frösunda 2 Byggskede 30 000    20 000    

Totalt 500    154 000    268 800    25 000    24 100    3 000    

I framtiden kommer det byggas nya parkeringsplatser, 
bostäder, kontor, lokaler, hotell samt en simhall i 
stationsområdet. Utöver det kommer det även byggas  
utanför stationens närområde som inte visas på kartan.  
Nybyggnationerna både i närområdet och längre bort från 
stationen kommer leda till att flödena på stationen ökar i 
framtiden jämfört med idag.
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Antal resenärer 2030 och 2050

Enligt prognosen för 2030 och 2050 förväntas 
40 000 personer respektive 55 000 personer 
resa till Solna station under en vanlig vardag i 
framtiden. År 2050 trafikeras stationen av 
både regionaltåg och pendeltåg. 

71% av dessa förväntas att ta sig till och från 
stationen till fots eller med cykel och 29% av 
resenärerna förväntas ta sig till och från 
stationen med annan kollektivtrafik. Samma 
antagande görs för både 2030 och 2050. 
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Flödesfördelning på stationen utan mittentrén

Prognosen visar att cirka 40% av resenärerna 
kommer ta sig via norra entrén och cirka 60% 
av resenärerna kommer ta sig via den södra 
entrén om ingen ny entré byggs.
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Tidsvinst med en tredje entré

En tredje entré i mitten av stationen skulle 
innebära att avstånden till vissa platser i 
området blir kortare. Detta gäller framförallt 
för fotgängare med målpunkter öster och 
nordöster om stationen. Till 
exploateringsområde 5, Tygeln 1,  är tidsvinsten 
med den tredje entrén som störst med drygt 5 
minuters restidsvinst. 

Gångtiden till målpunkter väster och söder om 
stationen kommer inte påverkas av den nya 
entrén då den kortaste vägen fortfarande 
kommer vara via de två befintliga entréerna.
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Flödesfördelning på stationen med mittentrén

Om entrén i mitten byggs så beräknas cirka 
20% av resenärerna år 2030 respektive 23% år 
2050 att använda sig av denna entré och färre 
resenärer antas använda sig av den norra och 
södra entrén. Figuren till höger visar antalet 
som beräknas använda de olika entréerna. 
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Cykelparkering

På östra sidan av stationen vid den norra och mittersta 
entrén beräknas det behövas cirka 50-70 
cykelparkeringsplatser. Beräkningen baserar på de 
prognosticerade flöden för år 2050 och  antaganden att: 

— Norra och mittersta entrén används av resenärer som bor eller 
arbeta på den nordöstra delen av stationen

— Dessa tar sig inte vidare med buss

— Majoriteten av de som jobbar i området går från stationen

— En andel av dem som bor i området cyklar till/från stationen

— Man går om avståndet till stationen är kortare än 1 km

— Man cyklar om avståndet till stationen är längre än 1 km

Hur cykelparkeringsplatserna fördelas mellan norra entrén 
och mittentrén beror till stor del på cykelinfrastrukturen 
och utformningen av parkeringsplatserna, t.ex. hur nära 
dessa ligger till entrén, hur lätt det är att ta sig dit, hur de är 
utformade osv. Med den nuvarande cykelinfrastrukturen är 
det lättast att ta sig till norra entrén på cykeln då en separat 
cykelväg leder dit. För att få majoriteten att cykla till 
mittentrén krävs det en bra anslutning till cykelstråket samt 
bra parkeringsplatser. 

Södra entrén anses dock även i framtiden att vara den mest 
attraktiva entrén för cyklister. Detta då flest bostäder ligger 
söder om stationen och då cykelinfrastrukturen är väl 
utbyggd i detta område. 
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Riskbedömning

En tredje entré skulle innebära en större naturlig spridning av resenärerna på plattformen vilket 
minskar risken för trängsel och olyckor till följd av detta. En utökning av entréer skulle också öka 
tryggheten i form av den informella bevakning som tillkommer med ytterligare en bemannad 
spärrexpedition i nära anslutning till resenärerna som väntar på tåg, men också för fotgängare i kvarter 
Tygeln som får en kortare och därmed tryggare väg till pendeltåget. Säkerhetsaspekten av en tredje 
entré kan behöva studeras vidare i ett senare skede. 

Framkomligheten på plattformen

Framkomligheten på plattformarna kan studeras med hjälp av fotgängarsimulering i Viswalk. En 
modell över den framtida stationen kan byggas upp och användas för att studera om det finns risk för 
en ökad trängsel på plattformarna till följd av den tredje entrén. Simuleringen kan även användas för 
att studera om det behövs flera trappor/rulltrappor mellan plattformen och stationsbyggnaden.  

Eventuellt fortsatt arbete




