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Komplettering: Östligare sträckning av 
avgreningen till Grön linje  

På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner kompletteras här 
underhandsrapporten från 2013-06-05 med en översiktlig analys av 
effekterna av en östligare sträckning för avgreningen mot Grön linje söderut. 
Syftet med analysen är att få en uppfattning om teknisk genomförbarhet, 
kostnad och förändrat resenärsunderlag.  
 
Materialet i den här promemorian bygger på ett pågående arbete med en 
idéstudie för avgrening av Tunnelbana till Nacka mot Grön linje Söderut. 
Idéstudien tas fram gemensamt av Stockholms stad och Trafikförvaltningen. 
Idéstudien är ett första steg för att kunna bedöma genomförbarheten och 
effekterna av en avgrening på övergripande nivå. För att kunna välja 
sträckningsalternativ för avgreningen behövs ytterligare analyser på en nivå 
motsvarande de som görs inom förstudien för Tunnelbana till Nacka.  
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Sammanfattning 

I underhandsrapporten från Trafikförvaltningen till regeringens 
förhandlingspersoner från 2013-06-05 beskrevs två sträckningar. Dels en 
sträckning med anslutning till Grön linje vid Enskede gård, dels en sträckning 
med anlutning till Grön linje vid Sockenplan och en ny station vid Slakthuset.  
 
De hittills genomförda analyserna är mycket översiktliga och har gjorts inom 
ramen för den pågående idéstudien om en avgrening från Tunnelbana till Nacka 
till Grön linje söderut. Ytterligare analyser krävs för att kunna förorda ett av de 
två sträckningsalternativen. Sådana analyser kan tas fram om det startas en 
förstudie motsvarande den som pågår för Tunnelbana till Nacka. Exempelvis 
har i det här läget investeringskostnader beräknats endast för alternativet med 
anslutning vid Sockenplan. Det har inte gjorts några analyser av skillnaden i 
resande och resenärsnyttor mellan alternativen. 
 
I den här promemorian har ytterligare en sträckning av avgreningen mot Grön 
linje analyserats översiktligt. Den benämns här Slakthuset alternativ 2. 
Sträckningen innebär att en eventuell ny station Slakthuset hamnar längre 
österut än tidigare. Syftet är att åstadkomma en bättre tillgänglighet till bland 
annat IKEA:s planerade etablering.  
 
Den östligare sträckningen innebär fler kurvor än den tidigare studerade 
sträckningen men uppfyller de geometriska kraven för tunnelbana. Den är även 
cirka 100 meter längre. Den tekniska genomförbarheten skiljer sig inte från 
tidigare. Inga nya aspekter uppkommer ur berg- och geoteknisk synvinkel och 
inga nya konflikter med befintliga ledningar har identifierats.  
 
I det här skedet kan kostnadsskillnaden mellan de bägge alternativen inte 
preciseras. En 100 meter längre spårsträckning innebär visserligen ytterligare 
investeringskostnader. Men med tanke på översiktligheten och osäkerheterna i 
kalkylerna kan den skillnaden komma att kompenseras av andra 
alternativskiljande faktorer. 
 
Upptagningsområden för alternativa stationslägen har analyserats översiktligt. 
Det positiva med den nya sträckningen är att den har stor potential att attrahera 
resande från de framtida högexploaterade områdena i de östra delarna. Antalet 
resenärer har inte kunnat kvantifieras i det här läget. Det beror bland annat på 
att bebyggelseplanerna för Söderstaden är i ett tidigt skede. Även om mer 
detaljerade trafikanalyser genomförs finns det en osäkerhet i att bedöma hur 



 
 

 

  

5(21) 

 

   

  Strategisk Utveckling 
Trafik- och infrastrukturutveckling 
  
 

PM 
2013-08-06 
Version  

Diarienummer 
TN 2013-0475 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

stor del av kunderna till verksamheter som IKEA som kommer att använda 
kollektivtrafiken för sina inköpsresor.  
 
Den negativa konsekvensen av den nya sträckningen är att drygt 2000 boende i 
villaområden i Enskede gård och flerfamiljshus i Johanneshov får sämre 
tillgänglighet till spårtrafiken jämfört med Slakthuset alternativ 1. Jämfört med 
en sträckning med stationerna Globen och Enskede gård får uppemot 4000 
boende sämre tillgänglighet till spårtrafiken.  
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Inledning 

I underhandsrapporten från Trafikförvaltningen till regeringens 
förhandlingspersoner från 2013-06-05 beskrevs två sträckningar. Dels en 
sträckning med anslutning till Grön linje vid Enskede gård, dels en sträckning 
med anlutning till Grön linje vid Sockenplan och en ny station vid Slakthuset.  
 
De hittills genomförda analyserna är mycket översiktliga och har gjorts inom 
ramen för den pågående idéstudien om en avgrening från Tunnelbana till Nacka 
till Grön linje söderut. Ytterligare analyser krävs för att kunna förorda ett av de 
två sträckningsalternativen. Sådana analyser kan tas fram om det startas en 
förstudie motsvarande den som pågår för Tunnelbana till Nacka. Exempelvis 
har i det här läget investeringskostnader beräknats endast för alternativet med 
anslutning vid Sockenplan. Det har inte gjorts några analyser av skillnaden i 
resande och resenärsnyttor mellan alternativen.  
 
På uppdrag från regeringens förhandlingspersoner har nu även en sträckning 
med ett östligare läge av station Slakthuset studerats översiktligt.  
 
Sträckningen med station i Slakthuset enligt underhandsrapporten från 2013-
06-05 benämns här som Slakthuset alternativ 1. Den nya sträckingen i ett 
östligare läge genom Söderstaden benämns här som Slakthuset alternativ 2. 
Skillnaden är att station Slakthuset flyttats österut för att skapa bättre 
tillgänglighet till bland annat IKEA:s planerade varuhus. 
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Sträckning, genomförbarhet och kostnad för Slakthuset 
alternativ 2 

Sträckningen för Slakthuset alternativ 2 framgår av skissen nedan. 
 

 
Figur: Möjlig sträckning och stationsläge för Slakthuset alternativ 2. 
 
Alternativet ansluter till Nackagrenen på samma sätt som Slakthuset alternativ 
1. För att möjliggöra ett stationsläge i ett östligare läge kröker spåren sedan 
österut med en radie på 450 meter omedelbart söder om Gullmarsplan. Sedan 
går spåren i en båge tillbaka mot Sockenplan och ansluter till befintlig grön linje 
norr om Sockenplans station. Slakthusets station hamnar i kurva med radien 
800 meter.  
 
På skissen visas endast en sträckning som tar utgångspunkt i Alternativ 1 för 
tunnelbana till Nacka. Övriga alternativ har översiktligt studerats i plan för att 
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bedöma genomförbarheten. Alternativen med anslutningar till Nackagrenen i 
östliga lägen är de som är svårast att kombinera med detta stationsläge, 
plangeometrin blir väldigt kurvig. De bedöms ändå vara möjliga att ansluta med 
förändringarna att Gullmarsplans station hamnar i kurva och Hammarby 
sjöstads station flyttas något norrut från de tidigare föreslagna lägena. 
 
Slakthuset alternativ 2 blir ca 100 meter längre än tidigare uppritat Slakthuset 
alternativ 1. 
 
Den tekniska genomförbarheten skiljer sig inte nämnvärt från Slakthuset 
alternativ 1. Inga nya aspekter uppkommer ur berg- och geoteknisk synvinkel. 
Kontroll mot tillgängligt underlag gällande tunnlar, kablar, ledningar mm har 
gjorts och alternativet har konstaterats framkomligt. Uppgångar från plattform 
kommer nära befintliga hinder och anpassning behöver ske i kommande 
projektering. 
 
I det här skedet kan kostnadsskillnaden mellan de bägge alternativen inte 
preciseras. En 100 meter längre spårsträckning innebär visserligen ytterligare 
investeringskostnader. Men med tanke på översiktligheten och osäkerheterna i 
kalkylerna kan den skillnaden komma att kompenseras av andra 
alternativskiljande faktorer. 
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Resande och upptagningsområde för stationerna Globen 
och Enskede gård 

För att ge en bild över resandet i området redovisas i följande figur antalet in- 
och utpasserande på Hagsätragrenens stationer söder om Gullmarsplan. 
Statistiken är i huvudsak från 2009 och avser ett vardagsdygn och visar in- och 
utpasserande på samtliga stationer inom utredningsområdet. På 
Hagsätragrenen är det idag cirka 6-minuterstrafik under rusningstid. 
 

 
Figur. In- och utpasserande per vardagsdygn på stationer söder om 
Gullmarsplan (2009) 
 
Enskede gård är den station på Hagsätragrenen med minst antal resenärer per 
dygn. Globen är med sina stora målpunkter en av de större stationerna söder 
om Gullmarsplan.  
 
Stationerna har olika typer av resandeströmmar. I den följande figuren framgår 
att Globen betjänar främst arbetspendlande under vardagar eftersom det är en 
stor majoritet utpasserande under förmiddagen och inpasserande under 
eftermiddagen. 
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Figur: In- och utpasserande vid station Globen 
 

 
Figur: In- och utpasserande vid station Enskede gård 
 
För Enskede gård är bilden över resandeströmmar något annorlunda. Vid sidan 
av att det är färre resenärer kan det noteras att stationen ligger i anslutning till 
ett bostadsområde med få eller inga större arbetsplatser. Dock sker en viss 
inpendling till stationen vilket bör kunna förklaras av de två gymnasieskolor 
som ligger i anslutning till stationen. 
 
I den följande figuren framgår vilka slags målpunkter som finns inom en radie 
av 385 meter fågelvägen från stationsuppgångarna. Den sträckan antas 
motsvara ett ungefärligt gångavstånd på 500 meter. Valet av radie motiveras 
med att det vid detta avstånd finns en brytpunkt för hur attraktiva de kollektiva 
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färdmedlen blir i förhållande till bilen1. Värdet överensstämmer med 
inriktningen i Trafikförvaltningens riktlinjer Riplan2. I Riplan anges t.ex. 
riktvärdet 400 meters gångavstånd för flerbostadshus högre än 3 våningar och 
500 meter för flerbostadshus upp till tre våningar. I Riplan anges även att för 
spårtrafik tillämpas normalt sett längre acceptabla gångavstånd. Sträckan 500 
meter som redovisas här ska därför inte tolkas som ett krav utan som ett antaget 
gångavstånd för att spegla skillnader mellan alternativen.  
 

 
Figur. Upptagningsområde för station Globen. 
 
Det finns en tydlig skiljelinje mellan norr och söder om Globens station där 
området norr om stationen främst utgörs av bostadsbebyggelse och söder och 
öster om finns främst kontor och handel. 
 
 

                                                        
1 Peter Hartoft Nielsen, Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet, 2002 
2 Riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län, 2008 



 
 

 

  

12(21) 

 

   

  Strategisk Utveckling 
Trafik- och infrastrukturutveckling 
  
 

PM 
2013-08-06 
Version  

Diarienummer 
TN 2013-0475 

 

  Infosäk. klass 
K1 (Öppen) 

 

      

 
Figur. Upptagningsområde för station Enskede gård. 
 
Inom upptagningsområdena har verksamheter, bostäder och 
kontor kartlagts3. Inom Globens upptagningsområde finns: 

 Cirka 2 600 – 2 800 boende 
 119 verksamheter och kontor inom “Globen office” med cirka 5000 

arbetande samt 10 000 besök per dygn 
 47 butiker inom Globen shopping 
 Flertalet evenemangsarenor (Globen, Hovet, Söderstadion, Annexet och 

kommande Tele2 Arena) 
 
Upptagningsområdet för Globen täcker också in vissa delar av Slakthusområdet. 
Hela Slakthusområdet har cirka 3 800 – 3 900 arbetande i cirka 250 företag.  
 
I upptagningsområdet för Enskede gård finns följande: 

 Cirka 2 000 – 2 200 boende 

                                                        
3 Då ingen samlad statistik har funnits att tillgå har beräkningen skett manuellt utifrån 
ett antal olika källor. 
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 Två gymnasieskolor. Enskede gårds gymnasium med cirka 500 elever 
samt Lindeparks gymnasiesärskola med cirka 100 elever. 

 
 
Stadsutvecklingsområden 

Ett antal större stadsutvecklingsprojekt planeras och genomförs i anslutning till 
utredningsområdet. Flertalet av dessa kan kopplas till stadens arbete med 
utveckling av Söderstaden. 
 

 
Figur. Stadsutvecklingsprojekt inom Söderstaden. Källa: Stockholms stad. 
 
Globenområdet består av de större evenemangsarenorna Globen, Tele2 Arena, 
Hovet och Söderstadion. Vid sidan av dessa finns ett större shoppingcentrum. 
Tele2 Arena färdigställdes under sommaren 2013. 
 
Södra Skanstull planeras förtätas och byggas samman med Gullmarsplan via 
nya eller utvecklade kopplingar. 
 
Projektet för Gullmarsplan och Nynäsvägen syftar till att skapa fler bostäder och 
arbetsplatser genom omdisponering och överdäckning av trafikytor. 
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Slakthusområdet är det område som har störst påverkan på denna studie. Ett 
programarbete har startats för att utveckla Slakthusområdet med fler bostäder, 
handel och arbetsplatser. Utvecklingen är en del av Söderstadens utveckling där 
Söderort och Södermalm ska länkas samman. Inom ramen för programmet för 
Slakthusområdets utveckling tillkommer följande volymer av boende, handel 
och verksamheter4: 

 6 000-6 500 boende i cirka 2 500 bostäder 
 230 000 kvm BTA verksamheter (fördelat på 100 000 kvm BTA 

befintliga verksamheter som utvecklas och 130 000 kvm BTA nya) 
 
Till de nya verksamheterna räknas IKEA och Ikanos handelsanläggningar. 
 

 
Figur. Skiss över framtida strukturplan för Slakthusområdet. Gröna ytor är 
för fotgängare och representerar torg, gator och parker. 
 
En dialog förs mellan Stockholms stad och Trafikförvaltningen kring nya 
busslinjer. För närvarande planeras två röda bussar, 811 och 816, ledas om via 

                                                        
4 Uppgifter från stadsbyggnadskontoret 
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Slakthusområdet. Stombuss 4 ska enligt stomnätsstrategin förlängas till 
området. Vidare kan eventuellt kommande linje M, som är föreslagen i 
Stomnätsstrategins etapp 2, trafikera Slakthusområdet. Linje M planeras 
trafikera sträckan Nacka – Kungens kurva.  
 
 
 
Stationsentréer 0ch upptagningsområde för station enligt 
Slakthuset alternativ 1 

En ny station i Slakthusområdet kan få en ungefärlig placering enligt figuren 
nedan. Det gula området anger en radie på 150 meter från stationens 
plattformsändar.  
 

 
Figur. Möjligt område för stationsentréer för Slakthuset alternativ 1. 
 
I spårstudierna har det konstaterats att en station hamnar på ett djup mellan 40 
och 50 meter.  
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Figur. Upptagningsområde för en station enligt Slakthuset alternativ 1. 
 
Upptagningsområdet5 täcker större delen av Slakthusområdet och Globen. Dock 
täcks inte den nya IKEA-etableringen in. Inom området finns idag: 

 Cirka 3 200 – 3 400 boende 
 Cirka 250 företag med 3 800 – 3 900 anställda inom Slakthusområdet 

 
Vid sidan av dessa befintliga verksamheter planeras en utveckling av 
Slakthusområdet med ytterligare:6 

 2 500 bostäder (cirka 6 000 – 6 500 boende) 
 230 000 kvm BTA verksamheter (fördelat på 100 000 kvm BTA 

befintliga verksamheter som utvecklas och 130 000 kvm BTA nya) 

                                                        
5 Här definierat som 385 meter från stationsentréerna fågelvägen vilket ungefär 
motsvarar 500 meters gångväg 
6 Uppgifter från Stadsbyggnadskontoret 
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Vid sidan av den planerade exploateringen av befintliga tillgängliga ytor, 
tillkommer också eventuella ytor som idag upptas av järnvägsmark för 
Tunnelbanan.  
 
 
Stationsentréer 0ch upptagningsområde för station enligt 
Slakthuset alternativ 2 

Enligt samma resonemang som för station Slakthusets alternativ 1 kan en 
stationsentré för alternativ 2 placeras inom det gula området i figuren nedan. 
 

 
Figur. Möjligt område för stationsentréer för Slakthuset alternativ 2. 
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Figur. Upptagningsområde för en station enligt Slakthuset alternativ 2. 
 
Upptagningsområdet7 täcker i princip hela Slakthusområdet inklusive den mark 
där IKEAs etablering planeras, Globen och Tele2 Arena. Inom området finns 
idag dessutom: 

 Cirka 1000 boende 
 Cirka 250 företag med 3 800 – 3 900 anställda inom Slakthusområdet 
 Stora delar av Globen offices (Inom Globen offices arbetar cirka 5000 

personer och där är cirka 10 000 besökare dagligen) 
 
Även för detta alternativ gäller att det vid sidan av dessa befintliga verksamheter 
planeras en utveckling av Slakthusområdet med ytterligare8: 

 2 500 bostäder (cirka 6 000 – 6 500 boende) 
 230 000 kvm BTA verksamheter (fördelat på 100 000 kvm BTA 

befintliga verksamheter som utvecklas och 130 000 kvm BTA nya) 
 

                                                        
7 Här definierat som 385 meter från stationsentréerna fågelvägen vilket ungefär 
motsvarar 500 meters gångväg 
8 Uppgifter från Stadsbyggnadskontoret 
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Vid sidan av den planerade exploateringen av befintliga tillgängliga ytor, 
tillkommer också eventuella ytor som idag upptas av järnvägsmark för 
Tunnelbanan. 
 
 
Skillnad i upptagningsområde för de olika sträckningarna 
genom Slakthusområdet 

Figuren nedan visar skillnaden i upptagningsområde mellan å ena sidan 
alternativet med stationer i Globen och Enskede gård och å andra sidan 
sträckningen Slakthuset alternativ 1. 
 

 
Figur. Skillnad i upptagningsområden för Tunnelbanan och Tvärbanan. Grön 
färg illustrerar större upptagningsområde för Slakthuset alternativ 1. Röd 
färg illustrerar större upptagningsområde för alternativet med stationer i 
Globen och Enskede gård. Vita, nedtonade cirklar visar upptagningsområde 
från intilliggande tunnelbanestationer och tvärbanehållplatser. 
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Nästa figur visar skillnaden i upptagningsområde mellan å ena sidan 
alternativet med stationer i Globen och Enskede gård och å andra sidan 
sträckningen Slakthuset alternativ 2, dvs. en östligare placering av station 
Slakthuset. 
 

 
Figur. Skillnad i upptagningsområden för Tunnelbanan och Tvärbanan. Grön 
färg illustrerar större upptagningsområde för Slakthuset alternativ 2. Röd 
färg illustrerar större upptagningsområde för alternativet med stationer i 
Globen och Enskede gård. Vita, nedtonade cirklar visar upptagningsområde 
från intilliggande tunnelbanestationer och tvärbanehållplatser. 
 
Det positiva med den nya sträckningen är att den har stor potential att attrahera 
resande från de framtida högexploaterade områdena i de östra delarna. Antalet 
resenärer har inte kunnat kvantifieras i det här läget. Det beror bland annat på 
att bebyggelseplanerna för Söderstaden är i ett tidigt skede. Även om mer 
detaljerade trafikanalyser genomförs finns det en osäkerhet i att bedöma hur 
stor del av kunderna till verksamheter som IKEA som kommer att använda 
kollektivtrafiken för sina inköpsresor.  
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Den negativa konsekvensen av den nya sträckningen är att drygt 2000 boende i 
villaområden i Enskede gård och flerfamiljshus i Johanneshov får sämre 
tillgänglighet till spårtrafiken jämfört med Slakthuset alternativ 1. Jämfört med 
en sträckning med stationerna Globen och Enskede gård får uppemot 4000 
boende sämre tillgänglighet till spårtrafiken. 
 


