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Utlåtande 1990:131 RIV

Byggande av infartsparkering mellan E 18 och Bergslagsvägen vid Hjulsta
Motion av Christina Linderholm (c) (1989:113)
Föredragande borgarrådet anför följande.
I en motion från den 4 september 1989 har Christina Linderholm föreslagit att
staden tillsammans med landstinget skall undersöka möjligheterna att bygga en
infartsparkering mellan E 18 och Bergslagsvägen samt bygga en ny T-baneuppgång
vid Hjulsta som kan anslutas till denna parkering.

Motionen har remitterats till gatunämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.
Gatunämnden beslutade med anledning av motionen anföra följande.
"Infartsparkering kan ses som ett komplement till kollektivtrafiksystemet. Det gör
det möjligt att dra nytta av kollektivtrafikens fördelar. Av trafikpolitiska skäl vore
det önskvärt att fler bilister ställde ifrån sig bilen vid banstationerna ute i regionen
i stället för att bidra till trängseln på det centrala vägnätet.
I dag är det inte brist på parkeringsplatser som är huvudorsaken till att endast
fem procent av alla bilpendlare till innerstaden infartsparkerar. Skälet är snarare
att det inte är ett tillräckligt attraktivt alternativ.
Inför vi ett system med bilavgifter i innerstaden kommer sannolikt behovet
av infartsparkeringar att öka. Stockholm och övriga kommuner behöver göra
inventeringar av var det finns lämplig mark för infartsparkeringar. Merparten av
infartsparkeringarna bör ligga i bansystemets utkanter. I övrigt när det gäller den
fortsatta utbyggnaden av infartsparkeringar är det angeläget att de inventeringar och
utredningar som utförts under decennier nu utmynnar i praktisk handling. En
genomförandegrupp bör snarast bildas med representanter från SL, landstinget och
kommunen, där även Parkeringsbolaget bör ingå."
Parkeringsbolaget påpekar att den mark motionären vill skall användas väl lämpar
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sig för en infartsparkering. Sannolikt skulle det kunna inrymmas uppemot 1.400
parkeringsplatser på en ytparkering. Det finns dock problem som måste lösas. Inom
området finns t ex tre fornminnen med skyddszoner på 50 meter som bör bevaras.
Parkeringsbolaget förklarar sig för sin del berett att ställa resurser till förfogande
för projektering och byggande under förutsättning att SL undersöker de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för anordnande av ytterligare en nedgång till Hjulsta
tunnelbanestation. Vidare förutsätter bolaget att gatukontoret studerar de trafiktekniska
förutsättningarna att ordna lämpliga tillfarter till infartsparkeringarna.
Parkeringsbolaget föreslår slutligen att en genomförandegrupp bestående av SL,
landstinget, kommunen och Parkeringsbolaget bildas snarast.
Mina synpunkter
Jag delar gatunämndens och Parkeringsbolagets uppfattning att staden och landstinget
nu måste sluta utreda frågan om infartsparkeringar och börja handla. Jag ställer mig
därför bakom förslaget att bilda en genomförandegrupp enligt Parkeringsbolagets förslag.
Parkeringsbolaget har redan tagit initiativ till, och påbörjat ett sådant samarbete. 1 en
sådan grupp bör också fastighetskontoret ingå. En infartsparkering mellan E 18 och
Bergslagsvägen vid Hjulsta är ett av de objekt som Parkeringsbolaget nu undersöker
förutsättningarna för liksom möjligheten att ansluta en tunnelbaneuppgång. Jag vill
erinra om att kommunfullmäktige i december 1985 beslutade undersöka möjligheterna
att anlägga en campingplats för entreprenaddrift på den aktuella platsen. Enligt de
informationer jag har, har det inte visats något större intresse att driva en sådan
anläggning. Med tanke på områdets läge och på den allt mer besvärande trafiksituationen förordar jag byggandet av en infartsparkering.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att motionen bifalles.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Lennart Rydberg (fp) enligt följande.
En fortsatt utbyggnad av välbelägna och ändamålsenliga infartsparkeringar i anslutning till
knutpunkter i kollektivtrafiken, utgör en väsentlig del av det batteri av åtgärder som folkpartiet
föreslagit för att begränsa biltrafiken i innerstaden.
Att initiativ nu tas till bildande av en genomförandegrupp för denna fråga är därför mycket
glädjande. Samtidigt måste dock arbetet med andra nödvändiga åtgärder sättas igång, såsom
projekteringen av en komplett ringled och utvecklingen av ett bilavgiftssystem värt namnet.
Genomförandegruppen bör vid sitt arbete beakta möjligheterna att i Hjulsta även tillgodose
intresset för en campingplats.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens mening och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motion 1989:113 av Christina Linderholm (c).

2713

Uti 1990:131 RIV

Stockholm den 4 april 1990
På kommunstyrelsens vägnar:
OLLE JOHANNESSON
MATS HULTH (för RIV)
Jan Bergman
Särskilt uttalande gjordes av Kerstin Åslund (fp) och Ulrika Francke (fp) med

hänvisning till det av borgarrådet Rydberg gjorda särskilda uttalandet vid ärendets
behandling i borgarrådsberedningen.
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ÄRENDET
I en motion (1989:113) från den 4 september 1989 (bilaga 2) har Christina
Linderholm (c) föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda
förvaltningar att i samarbete med landstinget undersöka möjligheterna att bygga en
infartsparkering mellan E 18 och Bergslagsvägen, och bygga en ny T-baneuppgång
vid Hjulsta som kan ansluta till denna parkering.

REMISSVAR
Motionen har för yttrande remitterats till gatunämnden och Stockholms Stads
Parkeringsaktiebolag.
Gatunämnden har den 18 oktober 1989 beslutat överlämna och åberopa
gatukontorets tjänsteutlåtande från den 11 oktober 1989 och att därutöver anföra
följande.
Infartsparkering kan ses som ett komplement till kollektivtrafiksystemet. Den gör det möjligt
även för dem som bor otillgängligt att dra nytta av kollektivtrafikens fördelar. Av trafikpolitiska
skäl vore det önskvärt att fler bilister ställde ifrån sig bilen vid banstationerna ute i regionen
i stället för att bidra till trängseln på det centrala vägnätet.
I dag är det inte brist på parkeringsplatser som är huvudorsaken till att endast fem procent
av alla bilpendlare till innerstaden infartsparkerar. Skälet är snarare att det inte är ett tillräckligt
attraktivt alternativ.
Inför vi ett system med bilavgifter i innerstaden kommer sannolikt behovet av infartsparkeringar att öka. Stockholm och övriga kommuner behöver göra inventeringar av var det
finns lämplig mark för infartsparkeringar. Merparten av infartsparkeringarna bör ligga i
bansystemets utkanter. I övrigt när det gäller den fortsatta utbyggnaden av infartsparkeringar
är det angeläget att de inventeringar och utredningar som utförts under decennier nu utmynnar
i praktisk handling. En genomförandegrupp bör snarast bildas med representanter från SL,
landstinget och kommunen, där även Parkeringsbolaget bör ingå.

Agneta Rehnvall m fl (m) och Inge-Britt Lundin (fp) reserverade sig till förmän
för Agneta Rehnvalls förslag att gatunämnden borde ha beslutat att bifalla gatukontorets hemställan i föreliggande tjänsteutlåtande.
Suppleantyttrande anmäldes av Per-Åke Lind (m) och Helge Löfstedt (fp) med
hänvisning till ovannämnda reservation.
Suppleantyttrande anmäldes av Björn Mellstrand (c) (bilaga I).
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Gatukontorets tjänsteutlåtande har i huvudsak följande lydelse.
I förslaget till Trafikplan 89 framhålls att infartsparkeringar knappast är effektiva som
styrmedel för trafiken men att en viss utbyggnad av sådana ändå kan behövas om man med
områdesavgifter väsentligt minskar biltrafiken till innerstaden.
SL har nyligen studerat behovet av ökad infartsparkering och nuvarande tillgång. Därvid
har framkommit att högt räknat 8 000 fordon kan sägas infartsparkera idag, att ett bilkort
eller en daglig bilavgift kan antas öka efterfrågan relativt litet samt att denna ökade efterfrågan
i princip ryms på nu icke belagda platser.
En eventuell utbyggnad av ytterligare platser i enlighet med trafikplanen torde mot den
bakgrunden inte behöva omfatta mer än några hundra bilplatser i de mest belastade sektorerna.
I nordvästsektorn kan möjligen en mindre utbyggnad av infartsparkeringsplatser bli önskvärd.
För att den i motionen nämnda platsen skall fungera som infartsparkering behöver den, som
uttalas i motionen, anslutas till en ny uppgång vid Hjulsta tunnelbanestation. Detta och andra
nödvändiga anordningar kan förväntas kosta några tiotal miljoner kronor. Sådana kostnader är
orimliga för några hundra infartsparkeringsplatser. Inga genomförda beräkningar ger vid handen
att det skulle finnas behov av en större infartsparkering.
En ytterligare utbyggnad av infartsparkering bör därför i första hand utföras i anslutning
till befintliga parkeringsplatser.
Kontoret vill samtidigt framhålla att även en tämligen stor infartsparkering i det aktuella
läget torde ge närmast marginell reduktion av trafiken på E 18. Den kan därför inte ses som
ett alternativ till en fortsatt utbyggnad av E 18.

Styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB har den 11 december 1989
beslutat överlämna och åberopa en PM från den 24 oktober 1989 som har följande
lydelse.
Stockholms stadskansli har för yttrande till Parkeringsbolaget överlämnat motion av Christina
Linderholm (c) om byggande av infartsparkering mellan E 18 och Bergslagsvägen vid Hjulsta.
Motionen bilägges. Bolaget får med anledning av remissen framföra följande.
Det föreslagna området för infartsparkering regleras av utomplansbestämmelser. Inom
området finns tre fornminnen med skyddszoner på 50 meter. Planer finns att förlägga camping
på delar av det aktuella området. Det kan även bli aktuellt med bostadsbebyggelse enligt vad
som inhämtats frän fastighetskontoret. Bortsett från ovan konkurrerande intressen torde läget
för en infartsparkering vara bästa möjliga ur kommunikationssynpunkt under förutsättning att
ny nedgång kan ordnas till tunnelbanestationen i Hjulsta.
Av de preliminära undersökningar som bolaget utfört framgår att det finns goda
byggnadstekniska förutsättningar att tämligen enkelt anordna en större markparkering inom
området. Sannolikt skulle man inom det aktuella området kunna inrymma en infartsparkering
på uppemot 1 400 bilplatser (bilaga 3). Parkeringsbolaget är för sin del berett att ställa sina
resurser till förfogande för projektering och byggande av parkering i enlighet med motionärens
förslag. Detta förutsätter att SL undersöker de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för
anordnande av ytterligare en nedgång till Hjulsta tunnelbanestation. Vidare förutsätter det att
gatukontoret studerar de trafiktekniska förutsättningarna att ordna lämpliga tillfarter till
infartsparkeringen.
I övrigt när det gäller den fortsatta utbyggnaden av infartsparkeringar är det angeläget att
de inventeringar och utredningar som utförts under decennier nu utmynnar i praktisk handling.
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En genomförandegrupp bör snarast bildas med representanter från SL, landstinget och kommunen,
där även Parkeringsbolaget bör ingå. Bolaget har i samband med en enkät om infartsparkeringar
som utsänts av SL föreslagit ett antal nya infartsparkeringar där Parkeringsbolaget är berett att
medverka med sina resurser. När någon form av bilavgifter kommer att införas blir frågan om
utbyggnad av nya infartsparkeringar än mer aktuell.
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Bilaga 1
Suppleantyttrande avgavs av Björn Mellstrand (c) enligt följande.
Enligt centerns uppfattning kan man inte så enkelt som i tjänsteutlåtandet avfärda behovet
av nya avgiftsfria infartsparkeringar.
Det är helt nödvändigt med nya parkeringsmöjligheter i området Barkarby-Hjulsta. I
dagsläget har infartsparkeringen vid Welcome Hotel i Barkarby byggts ut. Enligt gällande
planer skall det inom några få är dras fram en ny väg tvärs över denna parkering varvid
mänga platser kommer att försvinna. Dessutom finns konkreta planer på att kraftigt utveckla
restaurangverksamheten vid Lasse-Maja krog i Barkarby. Det skulle leda till nya krav på
ianspråktagande av P-platser vid Welcome Hotel.
Från Järfälla kommuns sida hoppas man att landstinget skall bygga ut T-banan till Barkarby.
Detta kommer förmodligen att stanna vid en förhoppning. Landstinget kommer inte under
överskådlig tid ha råd att investera över 100 Mkr i någon kilometer T-bana under jord.
Under 1990 kommer bilavgifterna att införas. Det betyder mindre trafik till innerstaden. I
det läget kommer det att vara behövligt med nya avgiftsfria infartsparkeringar. Den kostnad
på några tiotals miljoner kronor som det skulle innebära att anlägga parkeringen och bygga
en gångtunnel till T-banan i Hjulsta understiger T-banealternativet kraftigt till Barkarby.
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STOCKHOLMS STAD
Kommunfullmäktige
Motioner

1989:113

Bilaga 2

1989:113

Motion av Christina Linderholm (c) om byggande av infartsparkering mellan E 18 och Bergslags‘ägen vid Hjulsta

Över 30.000 fordon per dygn passerar varje morgon Hjulstakorset in mot Stockholms
centrum. Den absolut största delen av dessa fordon kommer via E 18, från Enköping,
Upplands-Bro och Järfälla.
Köerna längs E 18 förbi Tensta-Rinkeby och vidare in mot staden ringlar idag
kilometerlånga. För att kunna åtgärda detta föreslår bl a Vägverket och kranskommunerna att E 18 skall byggas om till motorvägsstandard längs södra Järvafältet. Detta till
en kostnad på någonstans mellan 300 och 500 Mkr.
Från centerns sida är vi övertygade om att en sådan utbyggnad inte kommer att
minska vägtrafiken i stockholmsområdet. Om riksdagens beslut, att kväveoxidutsläppen
från bl a trafiken skall minska med 30 % till 1995, skall kunna infrias måste rejäla
satsningar göras på utbyggd spårtrafik och avgiftsfria infartsparkeringar.
För att kunna erbjuda de nu tusentals köande bilisterna längs E 18, ett snabbare
och miljövänligare alternativ till köandet, borde det vara möjligt att bygga en stor
avgiftsfri infartsparkering på det impediment-område som nu finns mellan E 18 och
Bergslagsvägen. En ny nedgång till T-banestationen i Hjulsta skulle kunna ansluta
parkeringen till T-banenätet på ett relativt enkelt och billigt sätt.
I stället för att bygga ut T-banan till Barkarby, borde detta alternativ undersökas
noggrannare. Förutom att det redan idag råder markbrist för en ny infartsparkering
vid Barkarby station, skulle kostnaderna för en T-baneförlängning bli betydande.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt berörda förvaltningar att i samarbete med landstinget undersöka
möjligheterna att bygga en infartsparkering mellan E 18 och Bergslagsvägen,
samt att bygga en ny T-baneuppgång vid Hjulsta som kan ansluta till denna
parkering.
Stockholm den 4 september 1989
Christina Linderholm
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Lövstabanan
Motion av Gunnar Fagerberg (sp) och Tomas Beer (sp) (1989:156)
Föredragande borgarrådet anför följande.

I en motion från den 13 november 1989 har Gunnar Fagerberg (sp) och Tomas
Beer (sp) föreslagit att staden skall undersöka möjligheterna att återupprätta spårtrafiken
mellan Spånga och Lövsta samt att den befintliga banan skall behållas i nuvarande
skick även i framtida detaljplaner.
Motionen har remitterats till gatunämnden och stor-stockholmsberedningen för
yttrande.
Lövstabanan mellan Spånga och Lövsta anlades för soptransporter till Lövsta, men
utnyttjades också för persontrafik under perioden 1928 - 1956.
För närvarande utnyttjas spåret från Spånga till vissa kvarter i östra Lunda
industriområde. Mellan Spånga och Fagerstagatan är spåret däremot delvis borttaget.
I Hässelby Villastad från Järfällagränsen till Lövstavägen - Smedshagsvägen är
spårområdet utbyggt som park med gång- och cykelväg samt lokalgata.
Under 1990 byggs bullerskydd på sträckan längs Lövstavägen närmast öster om
Växthusvägen. Väster om Lövkojsgränd har bullerskydd anlagts längs Lövstavägen
och delvis byggts samman med ett parkeringshus som också ligger på spårområdet.
Sammanlagt korsar det gamla spårområdet idag elva gator varav de största är
Bergslagsvägen, Avestagatan och Växthusvägen.
Ca 1 km av den nedlagda banan passerar genom Järfälla kommun som i sitt
yttrande skriver att en stor del av banvallen idag är populär som gång- och cykelväg
i kommunen. På en del planeras dessutom bostäder.
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Mina synpunkter
Jag delar motionärernas uppfattning att områdena längs den gamla Lövstabanan
är i behov av bättre kollektivtrafik. Gatunämndens undersökning visar dock att det
inte är möjligt att återuppta trafikeringen på Lövstabanan.
Ett antal företag har lagt fram ett förslag om anläggande av spårväg mellan
Vällingby och Mörby, vilken passerar Hässelby Villastad via Åkermyntans centrum.
Stadens planeringsberedning har 1989 tagit initiativ till ett samarbete med företrädare
för berörda kommuner, landstinget och företagen som syftar till att utvärdera förslaget.
Detta förslag kan ses som ett alternativ då det visat sig omöjligt att återuppta trafiken
på Lövstabanan.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att motionen anses besvarad.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Agneta Dreber (sp) enligt följande.
Jag anser att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att med bifall till motionen
besluta
att
att
att

den befintliga banan behålls i sitt nuvarande skick, även i framtida detaljplaner,
ge gatunämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna för en framtida spårtrafik,
samt
därutöver anföra följande.

Gatuborgarrådet säger i sitt utlåtande att det enligt gatunämndens undersökning är omöjligt
att återuppta trafiken på Lövstabanan. Detta är inte med sanningen överensstämmande.
Gatunämnden säger att det är "en hel del problem förknippade med ett återupptagande av
spårtrafik till Lövsta", vilket inte är samma sak.
Den i motionen föreslagna banan skulle korta restiderna till Stockholms city med mer än
hälften för dem som bor längs bansträckningen. Detta skulle innebära en rejäl standardhöjning
för kollektivtrafikanterna i området.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 1989:156 av Gunnar Fagerberg (sp) och Tomas Beer (sp)
besvarad med det anförda.

Stockholm den 4 april 1990
På kommunstyrelsens vägnar:
OLLE JOHANNESSON
MATS HULTH (för RIV)
Jan Bergman
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Reservation anfördes av Gunnar Fagerberg (sp) med hänvisning till den av
borgarrådet Dreber anförda reservationen vid ärendets behandling i borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Jon Kahn (c) enligt följande.
Kommunstyrelsen borde ha beslutat föreslå kommunfullmäktige
att uppdra åt byggnadsnämnden och gatunämnden att utreda förutsättningarna för
framtida spårvägstrafik på sträckan Spånga station - gränsen mellan Skälby och
Hässelby (d v s Stockholm och Järfälla), samt
att därutöver anföra följande.
Om stadens och statens planerare på 60-talet hade haft lite bättre framförhållning, kunde
Lövstabanan idag ha utgjort stommen i kollektivtrafiknäten i norra Hässelby och södra Järfälla.
Banan som byggdes i slutet på 1800-talet för att möjliggöra transporter till och från
sopförbränningsanläggningen i Lövsta, lades ned 1970. Strax därefter revs spåret upp. 'Tyvärr
har de senaste 20 åren inneburit att de delar av banvallen som gick genom Hässelby har byggts
för med både hus och vägar.
Vad som vore möjligt att utnyttja för framtida spårtrafik är sträckan mellan Spånga station
och Skälby i Järfälla. Skälby var en hållplats fram till dess att persontrafiken drogs in 1956.
Även norra delen av Kälvesta skulle kunna trafikförsörjas via en sådan spårvägslinje.
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ÄRENDET
I en motion frän den 13 november 1989 (bilaga 2) har Gunnar Fagerberg (sp)
och Tomas Beer (sp) föreslagit att kommunfullmäktige skall undersöka möjligheterna
att återupprätta spårtrafiken mellan Spånga och Lövsta.
REMISSVAR
Motionen har remitterats till gatunämnden och stor-stockholmsberedningen.
Gatunämnden har den 8 februari 1990 beslutat överlämna och åberopa gatukontorets
tjänsteutlåtande från den 11 januari 1990 samt PM med kompletterande uppgifter från
den 8 februari 1990.

Reservation anfördes av Richard Murray (sp) (bilaga I).
Suppleantyttrande gjordes av Gloria Sprang (sp) med hänvisning till Richard
Murrays reservation.
Suppleantyttrande gjordes av Björn Mellstrand (c) (bilaga I).
Gatukontorets tjänsteutlåtande har i huvudsak följande lydelse.
Lövstabanan mellan Spånga och Lövsta anlades ursprungligen för soptransporter till Lövsta,
men utnyttjades också för persontrafik under perioden 1928 - 1956. Den lades ner 1970. Spåret
finns kvar på delen Spånga-Lunda industriområde, men det trafikeras inte.
Det gamla järnvägsområdet ligger huvudsakligen i Stockholm, men nästan 1 km är beläget
i Järfälla.
Området har numera planlagts och byggts ut för andra ändamål såsom gäng- och cykelväg,
lokalgata, park, parkering och bullervall. I kvarteret Bergglimmen vid Älvdalsvägen har ett
parkeringshus i två plan anlagts på området. Det har också utförts ett antal gator som korsar
det gamla spårområdet.
Det är alltså en hel del problem förknippade med ett återupptagande av spårtrafik till
Lövsta.
Under senare år har många idéer om utbyggd spårtrafik i Stockholmsregionen diskuterats.
De mest aktuella redovisas i följande tre skrifter från landstingets trafikkontor:
Spårväg i morgondagens Stockholm, Idéskiss 1988
Nu är vi framtiden på spåren. Inför regionplan 90. 1988
Ny spårtrafik. Rapport september 1989.
Ingen av dessa skrifter tar upp en återuppbyggnad av Lövstabanan kanske främst för att
den inte möjliggör någon nämnvärd bebyggelseutveckling och sålunda inte skulle fä någon
strukturerande effekt.
För försörjning av området längs Lövstavägen öster om Åkermyntan redovisas den s k
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Tvärspårväg norr, Vällingby-Mörby. Ingen annan spårsträckning försörjer emellertid
Lövstaområdet, som enligt förslaget till översiktsplan för Stockholm till stor del utgör
förändringsområde.
Att beräkna och jämföra kostnader och nytta för olika spårprojekt faller i huvudsak utanför
gatukontorets ansvarsområde. Detta är en uppgift för landstinget som har ansvaret för
kollektivtrafiken.
Sammanfattningsvis anser gatukontoret att staden inte skall ta initiativ till att undersöka
möjligheterna för en framtida spårtrafik till Lövsta.
Förslag till beslut
Gatukontoret föreslår att gatunämnden som svar på remissen beslutar
att

till kommunstyrelsen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande samt avstyrka
motionen.

Gatukontorets PM med kompletterande uppgifter angående Lövstabanans sträckning
har i huvudsak följande lydelse.
De tåg som skulle trafikera en framtida eventuell spårförbindelse Spånga-Lövsta torde inte
kunna föras vidare på SJ:s nuvarande spår till Centralen. Därtill är spårkapaciteten alltför
begränsad. Lövstabanans trafikanter måste därför byta vid Spånga station. Kontoret har inte
studerat hur detta skall göras, men det torde gå att lösa.
För närvarande utnyttjas industrispår från Spånga station till vissa kvarter i östra Lunda
industriområde. Det spär som tidigare gick till Bilspeditions terminal vid Fagerstagatan är
emellertid delvis borttaget. Detta gäller bl a korsningarna med Avestagatan och Bergslagsvägen.
I Hässelby Villastad frän Järfällagränsen till Lövstavägen-Smedshagsvägen är spårområdet
utbyggt som park med gång- och cykelväg samt lokalgata (Mäster Karls Väg).
Längs Lövstavägen närmast öster om Växthusvägen redovisas i stadsplanen bullerskydd
som planeras att utföras under 1990. Väster om Lövkojsgränd har bullerskydd anlagts längs
Lövstavägen och delvis byggts samman med parkering. Parkeringsdäcket i kvarteret Bergglimmen
nämndes i tjänsteutlåtandet.
Lövstabanan korsar elva gator bland vilka de största är Bergslagsvägen, Avestagatan och
Växthusvägen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en spårförbindelse måste byggas mellan Spånga
station och Lövsta för att trafik skall kunna återupptas. Det torde i mänga punkter innebära
miljö- och säkerhetsproblem men dessa har inte nu studerats.
Tre kartskisser bifogas i bilagorna 3-5.
Stor-stockholmsberedningen har den 7 februari 1990 beslutat överlämna och
åberopa ett tjänsteutlåtande av beredningens kansli från den 22 januari 1990.
Stor-stockholmsberedningens kanslis tjänsteutlåtande har i huvudsak följande
lydelse.
Lövstabanan anlades ursprungligen för soptransporter mellan innerstaden och Lövsta.
Persontrafiken bedrevs mellan åren 1928 och 1956 mellan Hässelby järnvägsstation, belägen
strax intill Åkermyntans centrum, och Spånga pendeltägsstation, där anslutningsmöjlighet
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förelåg till persontrafiken på Västeråsbanan mot bl a Stockholms innerstad. Utöver Hässelby
Villastad betjänade förbindelsen även Skälbyomrädet i Järfälla där en station fanns vid
Banvägen, belägen intill kommungränsen mot Stockholm. Tågtrafiken avvecklades helt på
bandelen 1970. En del av spåret finns kvar fram till Lunda industriområde, men det trafikeras
inte.
Spårområdet inom Hässelby Villastad har numera planlagts för andra ändamål; gång- och
cykelvägar, vägar (bl a Lövstavägen), parkeringar, park m m. Att nu återanlägga spårförbindelsen i ursprunglig sträckning är förenat med en hel del ombyggnadsarbeten särskilt om
trafiken skall återupptas som järnvägstrafik på separat banvall.
Beträffande planförhållandena inom Lunda kan noteras att järnvägsreservatet finns kvar i
gällande planer från Spånga pendeltågsstation fram till kv Forsmark vid kommungränsen mot
Järfälla. Det är för närvarande inte aktuellt att ta bort reservatsmarkeringen i dessa planer.
Med hänsyn till att den nedlagda Lövstabanan på ca 1 km passerat genom Järfälla kommun
har kansliet översänt motionen till Järfälla för eventuella synpunkter. Tekniska kontoret i Järfälla
har som svar på kansliets remiss anfört följande.
"Ca en kilometer av f d Lövstabanan ligger inom Järfälla kommun. 330 m är avsedd för
järnvägsändamål i en plan frän 1968. 440 m är illustrerad som GC-väg i planer från 1980
resp 1988. Resterande del (ca 230 m) ligger inom byggnadsplanelagt område.
Samråd har skett mellan tekniska kontoret, kommunledningskontoret och stadsarkitektkontoret.
Våra allmänna synpunkter är
f d Lövstabanans banvall fungerar som GC-väg idag och bedömes vara ett uppskattat
kommunikationsstråk för cyklande och gående. Vägen finns markerad i kommunens
cykelkarta.
På sträckan finns två konfliktpunkter vid en eventuell framtida spårtrafik. Vid
Nadirvägen och en korsande GC-väg söder om Stjärnvägen.
En eventuell framtida spårtrafik bedömes få ett relativt litet passagerartillskott från
Järfälla. De flesta kollektivresande antages fångas upp av busstrafiken utmed
Skälbyvägen. Vidare redovisas ett reservat för en framtida tvärspårväg i österdalsvägens sträckning i kommunens översiktsplanering. Barkarby station kan bli en
trafikknutpunkt vilket Spånga inte på samma sätt bedömes kunna bli.
Vissa problem ur miljösynpunkt kan uppstå utmed banvallen då befintliga hus ligger
relativt nära. I hörnan Banvägen-Stjärnvägen pågår för närvarande planering för en
barnstuga."
Tvärspårvägsgruppen, vilket står för Skanska, ASEA, PK-banken, SE-banken, VBB och
Transek har lagt fram förslag om anläggande av tvärspårvägarna norr och syd. Med tvärspårväg
norr avses en utbyggnad av en snabbspårväg mellan Vällingby och Mörby (VM-linjen), vilken
passerar Hässelby Villastad via Åkermyntans centrum.
Mot bakgrund av att landstinget har ansvaret för kollektivtrafiken har kommunstyrelsen
den 19 januari 1989 beslutat att föreslå landstinget att tillsätta en särskild arbetsgrupp för
utvärdering av projektet med företrädare för tvärspårvägsgruppen, berörda kommuner och
landstinget. Planeringsnämnden har även under våren 1989 beslutat att ta initiativ för samarbete
mellan ovanstående parter för utvärdering av tvärspårvägsprojekten med hänsyn till möjligheterna
att få till stånd ev större bostadsbyggnadsprojekt utmed bansträckningarna.
Mot bakgrund av en eventuell ny bostadsbebyggelse vid Lövsta, som i upprättat förslag
till översiktsplan utlagts som förändringsområde, bör Lövstabanans förutsättningar prövas som
ett alternativ i det ovannämnda mellankommunala utvärderingsarbetet om tvärspårvägarna.
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Bilaga 1

Gatunämnden

Reservation anfördes av Richard Murray (sp) enligt följande.
Gatunämnden borde ha beslutat
att
att

bifalla motionen, samt
därutöver anföra följande.

Den föreslagna bibanan till pendeltågstrafiken skulle ge väsentligt kortare restider för folk
från Hässelby Villastad mot city, ca 20 minuter mot idag över det dubbla.

Suppleantyttrande avgavs av Björn Mellstrand (c) enligt följande.
Om stadens och statens planerare på 60-talet hade haft lite bättre framförhållning, kunde
Lövstabanan idag ha utgjort stommen i kollektivtrafiknäten i norra Hässelby och södra Järfälla.
Banan som byggdes i slutet på 1800-talet för att möjliggöra transporter till och från
sopförbränningsanläggningen i Lövsta, lades ned 1970. Strax därefter revs spåret upp.
Tyvärr har de senaste 20 åren inneburit att de delar av banvallen som gick genom Hässelby
har byggts för med både hus och vägar.
Vad som vore möjligt att utnyttja för framtida spårtrafik är sträckan mellan Spånga station
och Skälby i Järfälla. Skälby var en hållplats fram till dess att persontrafiken drogs in 1956.
Även norra delen av Kälvesta skulle kunna trafikförsörjas via en sådan spårvägslinje.
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STOCKHOLMS STAD
Kommunfullmäktige
Motioner

1989:156

Bilaga 2

1989:156

Motion av Gunnar Fagerberg (sp) och Tomas Beer (sp)
om Lövstabanan

Stockholmspartiet anser att kommunfullmäktige skall undersöka möjligheterna att
återupprätta spårtrafiken mellan Spånga och Lövsta.
Banan trafikerades fram till 1970, men användes de sista åren endast för godstrafik.
Området kring banan har under 1970- och 80-talet kraftigt expanderat. Ett återinförande
av spårtrafiken skulle avsevärt höja trafikstandarden i området. Exempelvis skulle
restiden mellan Åkermyntan/Lövsta och Stockholms city minskas med ca 15 minuter.
Spårtrafiken har många andra fördelar, den är miljövänlig, är oberoende av annan
trafik, är kapacitetsstark och billig i utförande och drift.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att
den befintliga banan behålls i sitt nuvarande skick, även i framtida detaljplaner
ge gatunämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna för en framtida
spårtrafik.
Stockholm den 13 november 1989
Gunnar Fagerberg

Tamas Beer
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