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SAMVERKAN MELLAN PM 
MOBILITET OCH PM TRAFIK 
Denna mobilitets-PM är en av två underlags-
PM som berör trafikfrågor inom arbetet 
för detaljplanen för den sjätte stadsdelen i 
Arlandastad. Den andra PM:en* är framtagen 
av VAP och undersöker trafiksituationen 
till följd av detaljplanen med fokus på 
trafikalstring, gatusektioner och parkering. 
Denna PM fokuserar på områdets 
förutsättningar för ett hållbart resande samt 
vilka åtgärder som kan genomföras för att öka 
möjligheterna för hållbara resor till, från och 
inom den sjätte stadsdelen.

GEMENSAMMA SLUTSATSER 
KRING TRAFIK OCH MOBILITET I 
DETALJPLANEN FÖR STADSDEL 6
Planområdet kommer i tidigt skede att 
anslutas till befintligt gång- och cykelvägnät. 
Planområdet behöver då också få rimligt täta 
bussförbindelser med Märsta och med Arlanda 
flygplats. Samtidigt måste fler åtgärder vidtas 
för att minska framtida bilberoende. 

Med antagen kollektivtrafikandel och antaget 
bilutnyttjande blir trafikmängderna ungefär 
desamma som i FÖP, trots högre exploatering1. 
Den trafik som alstras i Arlandastad, 
inklusive sjätte stadsdelen, kan klaras med 
åtgärder i vägnätet norr om planområdet. 

Åtgärderna i vägsystemet bedöms behövas 
först efter planens genomförandetid även om 
utbyggnadstakten ökar till nästan den dubbla.

Planområdets del i kostnaden för 
infrastruktur utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtal.

Trafiksituationen i den regionala stadskärnan 
Arlanda – Märsta är en komplex fråga som beror 
av flera olika parter. Parallellt pågår ett antal 
olika exploateringsprojekt inom den regionala 
stadskärnan, vilka samtliga bidrar till en 
påverkan på det övergripande trafiksystemet.

 Dessutom pågår det ett antal olika parallella 
processer kring utbyggd kollektivtrafik, såväl i 

SAMMANFATTNING

Figur 1 Utsnitt [från höger till vänster] rapport Hållbar kollektivtrafik i den regionala stadskärnan Arlanda - Märsta, 
Sigtuna kommuns översiktsplans mark- och vattenanvändningskarta samt Kollektivtrafikstrategi_131029. Området 
för den sjätte stadsdelen markerat i svart.

  *Trafik-PM, VAP 2020-11-12
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radiella stråk från Stockholm/Uppsala som inom 
den regionala stadskärnan. Inom kommunen 
har de underlag som tagits fram i form av 
översiktsplan, fördjupad översiktsplan (FÖP) 
och utredning kring hållbar kollektivtrafik 
visat på ett antal olika möjliga stråk för 
kollektivtrafiken mellan Arlanda och Märsta, 
där två olika sträckningar redovisas för en 
koppling genom den sjätte stadsdelen. I den 
kollektivtrafikstrategi som tagits fram på 
beställning av Airport City Stockholm redovisas 
endast ett av stråken genom den sjätte 
stadsdelen, det längs med Halmsjövägen.

De planeringsförutsättningar som råder 
är således något spridda, och inom 
detaljplanearbetet med den sjätte stadsdelen 
har kommunens översiktsplan varit styrande. 
Inom detaljplanen har det möjliggjorts för 
kollektivtrafik i de relationer som redovisas i 
ÖP. Det har dock inte studerats möjligheter för 
kollektivtrafikkörfält längs med Halmsjövägen, 
något som pekas ut som ett framtida behov i 
kollektivtrafikstrategin. 

För att ge en samlad bild av såväl 
planeringsunderlag som övergripande 
trafiksituation och ställningstaganden till 
olika redovisade kollektivtrafiksatsningar har 
en gemensam trafikanalys för den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta initierats av 
Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad 
Holding. Denna studie planeras påbörjas 

under Q2 2020 och förväntas ge ett viktigt 
planeringsunderlag för denna och fortsatta 
detaljplaner inom Sigtuna kommun. Beroende 
på resultatet från denna gemensamma 
trafikanalys kan detaljplanens handlingar 
komma att revideras efter samråd med 
avseende på kollektivtrafikkörfält längs med 
Halmsjövägens sträckning in mot Märsta. 
Projektet ställer sig positiva till denna typ av 
revidering om trafikanalyser pekar på att detta 
behov finns. 
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SAMMANFATTNING AV PM 
MOBILITET
Som en del av detaljplanearbetet med 
sjätte stadsdelen i Arlandastad har denna 
mobilitetsutredning genomförts. Syftet med 
utredningen har varit att undersöka vilka 
förutsättningar som finns för ett hållbart 
resande till, från och inom området samt 
ge förslag på tänkbara åtgärder som kan 
genomföras för att öka möjligheterna för 
hållbara resor. 

DETALJPLANENS INRIKTNING 
OCH MÅLGRUPP
Planen medger bebyggelse för kontor, industri 
och begränsad handel i hela området utom 
i ett område i sydväst, där det är ökad risk 
för flyghaverier. Hotell tillåts därutöver i 
östra delarna, längst från E4.65, och idrott/
sport i delarna närmast naturområdet. 
Centrumfunktioner tillåts i den centrala 
delen invid busshållplats och möjligt läge 
för pendeltågsstation utanför planområdet. 
Bebyggelsen öster om Halmsjövägen, intill det 
stora naturområdet är i första hand tänkt för 
idrotts- och andra ändamål som har nytta av 
läget intill grönområdet.

NULÄGE 
Sjätte stadsdelen ligger inom den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta i Arlandastad. 
Området ligger strax intill väg 273/E4.65, en 
avgrening från väg E4 in mot Arlanda flygplats.

Gång- och cykelkopplingarna mellan området 
och de befintliga pendeltågsstationerna 
Märsta och Rosersberg är idag bristfälliga och 
trafiksäkra förbindelser mellan planområdet och 
dessa saknas i dagsläget. 

Det övergripande cykelnätet finns idag nordväst 
om området längs Fraktvägen samt sydväst om 
området i Arlandastad. 

Området är präglat av barriärer i form av väg 
273/E4.65 i väst, väg 905/273 i norr, samt 
Arlandabanans spår i öst vilket gör området 
svårtillgängligt för andra transportslag än 
bil idag. Den lokala kollektivtrafiken anlöper 
inte området för sjätte stadsdelen idag. Den 
närmaste hållplatsen ligger på cirka 3 km 
avstånd, utan gång- och cykelvägar mellan 
hållplatsen och området. 

PLANERINGSUNDERLAG OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt kommunens planeringsdokument ska 
hållbara resor möjliggöras i området kring 
Arlandastad och mellan Märsta och Arlanda 
flygplats.

Utbyggnaden av den regionala stadskärnan 
kommer att generera ökad biltrafik på det 
kringliggande vägnätet, något som studeras 
i en parallellt pågående, övergripande 
trafikutredning för hela den regionala 
stadskärnan. Tydligt är att förutsättningarna 
för ett hållbart resande behöver prioriteras vid 
utbyggnaden av den regionala stadskärnan och 
den sjätte stadsdelen.

Sigtuna kommun har idag ingen parkerinspolicy 
eller mobilitetspolicy.
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Olika möjligheter för förstärkt kollektivtrafik, 
både spår och vägburen, har studerats. 
Idéstudier för utbyggnad av kollektivtrafiken 
med en förlängning av Roslagsbanan till 
Benstocken och en ny pendeltågsstation på 
Arlandabanan i områdets närhet, samt nya 
kollektivtrafikstråk genom området för att 
binda samman Arlanda Flygplats med Märsta 
har genomförts. 

Gång- och cykelkopplingar till de befintliga 
regionala cykelstråken är viktiga, likaså 
förbindelserna till målpunkterna Arlanda, 
Märsta, Sigtuna och Rodersberg. 

ÅTGÄRDER 

Gång- och cykeltrafik
En koppling åt nord-väst mot det regionala 
cykelstråket Arlandastråket längs Fraktvägen 
har lagts till planområdet och föreslås byggas 
som allmän plats, gång- och cykelväg i 
detaljplanen. På så vis skapas en koppling 
till såväl Arlanda som Märsta. Stråket skapar 
även en gång- och cykelkoppling mellan 
befintlig kollektivtrafik (hållplats Tomta) och 
detaljplaneområdet.  

Halmsjövägens sektion medger gång- och 
cykeltrafik på separerad gång- och cykelbana 
längs gatans hela sträckning söderut. Denna 
koppling möjliggör gång- och cykeltrafik till 
Märstas södra delar och Rosersberg. 

Kollektivtrafik
En realisering av fyrspår på Arlandabanan, 
ytterligare en station på Arlandabanan i 
planområdets närhet samt en förlängning 
av Roslagsbanan till Arlanda hade starkt 
förbättrat förutsättningarna för pendling med 
kollektivtrafiken till och från målpunkterna 
Stockholm och Uppsala. Detta är åtgärder 
som inte ligger inom denna detaljplans makt 
att realisera. Ett stationsläge för en station på 
Arlandabanan har studerats. Planen har även 
tagit hänsyn till möjliggörandet av fyrspår 
på Arlandabanan. På motsvarande sätt har 
utrymme skapats i planens västra del, mot 
E4.65 och i höjd med den befintliga vägtunneln, 
för en motorvägshållplats för busstrafik.

Längs med Halmsjövägen har det skapats 
utrymme i gatusektionen för hållplatslägen 
i sektionens flexizon. I de norra delarna, 
där tyngdpunkten för exploatering kommer 
ligga har sektionen breddats för att tillåta 
fickhållplatser för busstrafiken. 

Det östvästliga kollektivtrafikstråket som pekas 
ut i bland annat kommunens översiktsplan 
har införlivats i planen i och med ett 
kollektivtrafikreservat.

Parkering
Parkering för cykel får anläggas på hela 
området och ska anläggas närmare byggnaders 
entréer än parkering för motorfordon. 

Behovet av parkeringsplatser har beräknats 
i trafik-PM*. Planen medger parkering för 
motorfordon på maximalt 25% av områdets 
areal. Detta medför att parkering behöver 
anläggas i parkeringshus eller garage vid 
överskridande av denna andel. 

Områdets parkeringsbehov för bil har i trafik-
PM beräknats till 9 000 parkeringsplatser för 
motorfordon inom området vid full utbyggnad.

Parkeringstalet kan sänkas med hjälp av 
mobilitetsåtgärder. Denna beräkning genomförs 
i samband med varje bygglovsprövning och 
i samråd med Sigtuna kommun. Förslag 
på mobilitetsåtgärder som kan sänka 
parkeringstalet anges i denna PM. 

Mobility management
Området bedöms kunna gynnas av olika 
mobility management-åtgärder, bland annat 
hyrcykelsystem, subventionerade SL-kort, 
samåkningsstrategier, företags-bilpooler med 
mera. Dessa kan regleras i avtal inför bygglov. 

Framtidens transporter 
Innovativa transportlösningar såsom autonoma 
fordon och Mobility as a Service-tjänster 
utvecklas i snabb takt. Området för den sjätte 
stadsdelen kan vara en intressant plats för 
fullskaletester av denna typ av lösningar. 

  *Trafik-PM, VAP 2020-11-12



/v



vi\

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING 1
1.1. PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AREAL 1

1.2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 1

1.3. MOBILITETSUTREDNINGENS SYFTE 3

1.4. PLANER, STRATEGIER OCH TIDIGARE UTREDNINGAR 3

2. NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS 4
2.1. NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS AV OMRÅDET - 
REGIONALT PERSPEKTIV  4

2.2. NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS AV OMRÅDET - 
KOMMUNALT PERSPEKTIV  10

2.3. NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS AV OMRÅDET 
-PLANOMRÅDESPERSPEKTIV  14

3. SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER SOM ÄR 
INARBETADE I DETALJPLANEN FÖR ATT FRÄMJA 
ETT HÅLLBART RESANDE 20
3.1. GÅNG- OCH CYKEL 20

3.2. KOLLEKTIVTRAFIK 20

3.3. PARKERING 20

4. SAMMANSTÄLLNING AV TÄNKBARA ÅTGÄRDER I 
ANDRA PLANER OCH PROCESSER 21
4.1. GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 21

4.2.  KOLLEKTIVTRAFIK 21

4.3. PARKERING 21

4.4. MOBILITY MANAGEMENT/INFORMATIVA ÅTGÄRDER 22

4.5. ÖVRIGT 23

5. FRAMTIDENS TRAFIK 24

6. SAMLAD BEDÖMNING 26

7. KÄLLHÄNVISNING (GÄLLER ÄVEN BILAGA 1) 40



/1

Denna Mobilitets-PM är framtagen som 
underlag till detaljplanen för sjätte stadsdelen 
inom Arlandastad. Utredningen är framtagen 
av Ramboll på uppdrag av Arlandastad Holding 
under ledning av Lindroos Arkitektur och i 
samarbete med ett team av konsulter.

1.1. PLANOMRÅDETS LÄGE OCH 
AREAL
Planområdet är beläget ca 3 km väster om 
Märsta centrum mellan väg E4.65/273 och 
Arlandabanan. Avståndet till Arlanda flygplats 
är ca 3 km. Planområdet upptar en yta av ca 
62 hektar. 

Bebyggelseområdet begränsas i väster av 
väg E4.65/273, i öster av Arlandabanan och 
i söder av detaljplanen för femte delen inom 
Arlandastad. Planområdet omfattar också 
Halmsjövägens anslutning till väg 893 samt en 
gång- och cykelväg väster om väg E4.65 upp 
till Fraktvägen.

1.2. PLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att pröva en 
fortsatt utbyggnad av Arlandastad med 
kontor, industri, hotell m.m. i enlighet med 
antagna översiktliga planer och strategier 

för att bygga samman Arlanda och Märsta 
till en regional stadskärna i enlighet med 
RUFS 2050, Regional Utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen.

Målsättningen i de översiktliga planerna är 
att goda kommunikationer och attraktiva 
miljöer ska leda till förverkligandet av 
ett sammanhängande stadsområde som 
kompletterar centrala Stockholm för 
lokalisering av verksamheter. Avsikten är att i 
området samla verksamheter med inriktning 
på möten med fokus på utbildning, marknad, 
forskning och utveckling.

Planområdet utgör entré till regionen och 
Sverige och ska utgöra en sammanhängande 
del av den regionala stadskärnan trots att 
läget innan det byggts ut kan upplevas som 
perifert. För att stadsdelen ska bli attraktiv 
ska arkitekturen var identitetsskapande, 
kollektivt resande ska ges goda förutsättningar 
och stadsmiljön ska ges hög kvalitet. Detta 
är särskilt viktigt i fronterna mot tillfarten 
till Arlanda och Arlandabanan, men också i 
samspelet mellan byggnadskvarter och öppna 
ytor inom stadsdelen.

Fler frågor som är av särskild vikt och 
betydelse i planarbetet är att eftersom det 
inte är klart vilka verksamheter som kommer 
att etableras i stadsdelen och hur stora de 
blir behöver planen vara flexibel. Därtill är 

1. INLEDNING

risk- och säkerhetsfrågorna viktiga med 
hänsyn till närheten till Arlanda flygplats. 
Dagvattenfrågorna är viktiga för att säkerställa 
vattenstatusen i recipienterna och i slutändan 
en god vattenkvalitet i Östersjön.

Detaljplanen medger en total byggrätt på 
500 000 m2 BTA. Byggrätten är anpassad 
till kapaciteten hos gatunätet och rimliga 
antaganden om parkering, resealstring och 
kollektivtrafikandel. Pågående gemensam 
trafikutredning för den regionala stadskärnan 
kan komma att klargöra förutsättningar 
och strategier samt medföra justeringar av 
planförslaget efter samrådet. 

Centralt i området går en huvudgata, 
Halmsjövägen, som fortsätter från femte 
stadsdelen, genom stadsdelen och vidare 
till anslutning till väg 893. Huvudgatan 
dimensioneras så att den kan ha spårbunden 
trafik. Huvuddelen av bebyggelsen ligger 
mellan denna och infarten till Arlanda. 
Bebyggelsen, som i sin norra del är tänkt att 
innehålla en eller flera högre byggnader som 
landmärken, annonserar sig mot infarten i 
en uppbruten struktur innanför en park med 
dagvattenspeglar. 

Planen medger i större delen av området 
bebyggelse för industri, idrotts- och 
sportanläggningar samt med vissa 
begränsningar av ytorna även kontor, 
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centrumändamål och handel. I ett 
område i sydväst, som har ökad risk för 
flyghaverier medges endast testanläggning 
för fordonsindustrin samt industri och 
tekniska anläggningar med låg persontäthet. 
Exploateringsgraden är störst i den norra 
och centrala delen, invid kollektivtrafiknoden 
och det tänkbara läget för pendeltågsstation 
utanför planområdet.

Av gatorna är endast huvudgatan allmän plats, 
medan en esplanad och det finare gatunätet 
och grönområdena ligger på kvartersmark. 
Gång- och cykelvägen mellan huvudgatan och 
det befintliga gång- och cykelstråket längs 
Fraktvägen är också allmän plats. Esplanaden 
är reservat för ett framtida kollektivtrafikstråk. 
Lokalgatorna kan anordnas i samspel med 
bebyggelsen i kvarteren och ges en hög 
standard på utformning och skötsel. Läget för 
tillfarten till norra delen av stadsdel fem låses 
i planen. 

Tillåtna totalhöjder är satta med hänsyn tagen 
till närheten till gällande krav på hinderfrihet 
kring Arlanda flygplats. Gatuhöjder och 
bestämmelser om markhöjder är satta så att 
allt dagvatten från de bebyggda kvarteren ska 
avledas norrut via dagvattenparken.

Figur 2 Planområdets läge och avgränsning
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1.3. MOBILITETSUTREDNINGENS 
SYFTE
Arlandastad Holding AB är markägare och 
exploatör av området. Bolaget har som vision 
att erbjuda marknaden en plats där det är 
möjligt och enkelt att agera hållbart. En 
del av detta är att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för hållbara transporter 
till, från och inom området. Ramboll har med 
bakgrund mot detta fått i uppdrag att ta fram 
denna mobilitetsutredning som beskriver 
förutsättningarna för ett hållbart resande 
till, från och inom området för den sjätte 
stadsdelen. Utredningen ger även förslag 
på åtgärder som kan öka möjligheterna för 
hållbara resor.

1.4. PLANER, STRATEGIER OCH 
TIDIGARE UTREDNINGAR
De planer, strategier och tidigare utredningar 
som har bedömts som relevanta för denna 
mobilitetsutredning har sammanfattats i 
bilaga 1. Till dessa räknas den regionala 
utvecklingsplanen (RUFS), kommunens 
översiktsplan, fördjupad översiktsplan för 
Arlandaområdet samt kommunens cykelplan 
med flera utredningar. Trafikverket har 
genomfört utredningar och åtgärdsvalsstudier 
som berör detta område och det finns en 
framtagen stadsbyggnadsstrategi samt 
kollektivtrafikstrategi från Arlanda Airport City 
Stockholm. Vidare behöver också hänsyn tas 
till kringliggande planer. Under respektive 
delkapitel kommer en kort sammanställning 
från dessa dokument att presenteras, men för 
en mer allomfattande presentation hänvisas till 
bilaga 1. 
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För att beskriva planens förutsättningar 
för ett hållbart resande har området 
analyserat ur ett regionalt-, kommunalt- och 
planområdesperspektiv. Detta innebär att 
mobiliteten studeras och analyseras först ur 
ett övergripande perspektiv med kopplingar till 
storstadsområdena Uppsala och Stockholm, 
sedan i ett förhållande till Sigtuna kommun 
och de viktiga målpunkter som finns inom 
kommunen och till sist inom det angivna 
planområdet. 

2. NULÄGESBESKRIVNING OCH ANALYS

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION 
FRÅN PLANDOKUMENT OCH TIDIGARE 
UTREDNINGAR SOM KAN PÅVERKA 
ANALYSEN

1. Kollektivtrafiken till och från den 
regionala stadskärnan Märsta 
Arlanda behöver utvecklas. ÖP, 
Stadsbyggnadsstrategin

2. Behov av en ny pendeltågsstation 
längs med Arlandabanan utpekas. 
ÖP, FÖP

3. Exploatering av arbetsplatser 
planeras (och är pågående) 
i området Arlandastad, 
vilket kan innebära ökad 
arbetspendling. RUFS, ÖP, FÖP, 
Stadsbyggnadsstrategin

4. En utredning för en utbyggnad/
förlängning av Roslagsbanan 
till Arlanda flygplats pågår. ÖP, 
Roslagsbanan till Arlanda. 

2.1. NULÄGESBESKRIVNING 
OCH ANALYS AV OMRÅDET - 
REGIONALT PERSPEKTIV 
Detta delkapitel beskriver hur den sjätte 
stadsdelen ligger i förhållande till den 
omgivande regionen, vilka regionala 
målpunkter som finns och vilka möjligheter 
det finns till resor och transporter mellan 
området och dessa målpunkter. Delkapitlet 
tar även upp förslag på möjliga åtgärder som 
ytterligare kan stärka dessa kopplingar samt 
tar upp en diskussion kring de åtgärder som 
redan finns föreslagna inom olika övergripande 
planeringsdokument och vilken betydelse 
dessa kan få för den sjätte stadsdelen. 
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2.1.1. MÅLPUNKTER
Området för sjätte stadsdelen ligger cirka 40 
kilometer norr om centrala Stockholm, cirka 
25 kilometer väster om Vallentuna, cirka 4,5 
kilometer öster om Märsta och 3 kilometer 
söder om Arlanda flygplats. Uppsala ligger 
cirka 30 kilometer norr om området, och den 
mindre tätorten Rosersberg ligger cirka 5,5 
kilometer sydväst om området (se Figur 3).

2.1.2. RESOR OCH RESTIDER

Biltrafik
Tillgängligheten till området är i dagsläget 
mest fördelaktigt för bilister. Områdets 
direkta närhet till motorvägen gör att 
resor till Stockholm och Uppsala företas 
mycket enkelt med bil. Resor åt öst 
eller väst (mot exempelvis Sigtuna eller 
Vallentuna) företas även de lättast med bil i 
dagsläget, dock på mindre vägar med lägre 
hastighetsbegränsningar. 

PLANOMRÅDET

Figur 3 Regionala och lokala målpunkter redovisade med unge-
färliga avstånd från sjätte stadsdelen. Området för sjätte stadsdelen 
är markerat i orange. Stationer på pendeltåget och Roslagsbanan är 
markerat i lila. Kartunderlag från openstreetmaps.
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Kollektivtrafik 
Pendeltåg stannar i Rosersberg, Märsta och 
Arlanda. På Arlanda flygplats tas det ut en 
extra avgift för på- och avstigande som en 
följd av Arlandabanans ägandeskap. För 
vardagspendling anses denna ekonomiska 
merkostnad vara för stor för att denna resväg 
ska användas. I figur 4 finns redovisat hur 
området ligger i förhållande till det befintliga 
bussnätet. 

Pendeltågen mellan Stockholm City och 
Rosersberg/Märsta har under dagstrafikering 
(ca kl 7-21) en turtäthet på 15 minuter. 
Pendeltågen mellan Stockholm City och 
Arlanda central har under dagstrafikering 
en turtäthet på 30 minuter. Restiden mellan 
Stockholm Central och Märsta är 32 minuter, 
till Rosersberg något kortare samt mellan 
Stockholm och Arlanda Central 36 minuter. 
Mellan Uppsala och Märsta går SJ Regionaltåg 
(ca 18 minuters restid), pendeltåg med byte i 
Upplands Väsby (ca 43 minuters restid) samt 
bussförbindelser med ca 43 minuters total 
restid.

Det finns flera planer på att bygga ut 
kollektivtrafiken. Bland annat diskuteras 
en ny pendeltågsstation på Arlandabanan, 
Roslagsbanans utbyggnad till Benstocken 
och lokala kollektivtrafikförbindelser mellan 
Arlanda Central och Märsta, se figur 5. I 
underlagsdokumenten (se bilaga 1) redogörs 

Figur 4 Kartan visar hur stadsdel 6 ligger i förhållande till den  
befintliga kollektivtrafiken.  
 
Kartunderlag från openstreetmaps.
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det för en eventuell placering av en ny 
pendeltågsstation i höjd med stadsdel 4 
och i översiktsplanen finns utmarkerat 
en möjlig kollektivtrafiknod vid sjätte 
stadsdelen. Inom detaljplanearbetet har 
därför en pendeltågsstation i höjd med den 
sjätte stadsdelen studerats översiktligt, 
dock ej som en del av detaljplanen. 
Närheten till E4 har även analyserats 
ur ett kollektivtrafikperspektiv och en 
motorvägshållplats har möjliggjorts invid 
planområdet för att öppna för möjligheten till 
snabba busslinjer till och från Stockholm och 
Uppsala.

Med en utbyggd kollektivtrafik skulle 
tillgängligheten till området med 
kollektivtrafiken kunna öka, vilket även skulle 
påverka restidskvoterna  positivt. Det skulle 
även skapa en fördelaktig koppling från 
Stockholm Norrort in mot såväl lokala som 
regionala tätorter.

Figur 5 Bilden redovisar de idéstudier för en utbyggd kollektiv- 
trafik som redovisas i bilaga 1. Det diskuteras en öst-västlig  
koppling mellan Arlanda och Märsta, en förlängning av Roslags- 
banan till Arlanda samt ett möjligt nytt stationsläge på  
Arlandabanan. I figuren är samtliga alternativ som är studerade 
för nya stationsläget på Arlandabanan redovisade. Det är dock 
endast ett nytt stationsläge på Arlandabanan som kan komma att  
byggas.  
 
Kartunderlag från openstreetmaps.
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BARNKONSEKVENSANALYS VIBY
Nulägesbeskrivning

Den exploatering som planeras inom hela 
den regionala stadskärnan kommer kräva en 
ambitiös satsning på kollektivtrafiken, vilket 
skulle främja såväl sjätte stadsdelen som 
övriga områden inom Arlandastad och Sigtuna. 
Inom planen för den sjätte stadsdelen har det 
därför planmässigt skapats möjlighet för flera 
alternativa lösningar för förbättrad regional 
kollektivtrafik i och med pendeltågsstation 
och busshållplats längs med motorvägen. 
Hur trafikeringen med kollektivtrafik ska 
ske, och hur utbyggnaden av regionala 
kollektivtrafikkopplingar ska ske är sedan 
en fråga för kollektivtrafikhuvudman och 
operatörer. 

Cykeltrafik
Från Stockholm via Märsta och vidare till 
Arlanda flygplats leder ett regionalt cykelstråk 
- Arlandastråket. Detta leder sedan vidare 
mot Knivsta. Ingen cykelförbindelse finns idag 
mellan Uppsala och Knivsta eller mellan Märsta 
och Vallentuna. Restiden med cykel mellan 
Stockholm och den sjätte stadsdelen beräknas 
enligt Googles reseplanerare vara cirka 2 
timmar och 25 minuter, varför detta alternativ 
för resväg inte bedöms vara intressant. 
Mellan Bällsta station i Vallentuna och den 
sjätte stadsdelen är restiden med cykel cirka 

Figur 6 Regionala cykelnätet för området kring sjätte stads- 
delen. Utredningsområdet för sjätte stadsdelen markerat i orange. 
 
Hämtat från den interaktiva cykelkartan framtagen av Cykel-
kansliet inom Region Stockholm (https://sll.maps.arcgis.com/
apps/MapSeries/index.html?appid=d662016aa68c471b8b1e6c-
cc93104656) 



/9

en timme, vilket kan vara acceptabelt för 
de personer som motionscyklar till och från 
arbetet, eller har elcykel. Det finns dock ingen 
cykelförbindelse mellan dessa platser vilket 
innebär att cyklingen då får ske i blandtrafik 
på vägar med höga hastigheter, någon 
som innebär en trafiksäkerhetsrisk och inte 
rekommenderas. 

Cykelavståndet mellan den sjätte stadsdelen 
och Uppsala är enligt Googles reseplanerare 
cirka 2 timmar och 10 minuter vilket inte heller 
anses vara en alternativ resväg. För boende 
i kranskommunerna norr om Stockholm och 
söder om Uppsala kan dock cykel vara ett 
alternativ för de som motionscyklar eller har 
en elcykel.

Kombinationsresor
Det finns möjlighet att ta med sin cykel 
på pendeltåget vid en resa med SL:s 
kollektivtrafik, med vissa begränsningar. 
Hopfällbara cyklar får man ta med utan 
begränsning. Man får inte ta med cykeln till/
från Stockholm central eller till/från Arlanda 
eller via entrén vid Odenplan för station 
Odenplan. Man får däremot ta med cykeln på 
station Odenplan, vid uppgång Vanadisvägen 
under lågtrafik. Man får inte heller ta med 
cykeln under rusningstid på sträckorna 
Uppsala-Tumba. För övriga tider och sträckor 
går det att pendla med pendeltåget från 
Stockholm till Rosersberg eller Märsta 
och sedan cykla sista biten till den sjätte 
stadsdelen.
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2.2. NULÄGESBESKRIVNING 
OCH ANALYS AV OMRÅDET - 
KOMMUNALT PERSPEKTIV 
Området för den sjätte stadsdelen har 
som närmsta grannar Märsta, Rosersberg 
och Arlanda flygplats. Området ligger i en 
stark bilinfrastruktur och är kringgärdat av 
motorvägar och järnvägsspår. Detta innebär 
att det finns stora barriärer att överbygga 
för samtliga transportslag till och från den 
sjätte stadsdelen. I enlighet med det som 
anges i översiktsplanen kommer det att 
ges rekommendationer för hur näten för 
kollektivtrafik-, gång och cykel kan byggas ut 
för att skapa bättre kopplingar till den sjätte 
stadsdelen med minskade barriärer.

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION 
FRÅN PLANDOKUMENT OCH TIDIGARE 
UTREDNINGAR SOM KAN PÅVERKA 
ANALYSEN

1. Utbyggnad av cykelnätet och 
huvudcykelstråken - Cykelplanen

2. Minskade barriärer i och med 
förbindelsen under E4 till mellan 
stadsdel 4 och 5 – Planhandling 
stadsdel 5

3. Utbyggd kollektivtrafik inom 
den regionala stadskärnan 
Märsta – Arlanda – ÖP, FÖP, 
Trafikstrategi, hållbar kollektivtrafik, 
kollektivtrafikstrategin m.fl.

2.2.1. GÅNGTRAFIK- OCH 
CYKELTRAFIK
Inom Sigtuna kommun finns ett nät av 
gångvägar och stigar. Dessa är främst 
lokaliserade i eller i anslutning till tätorterna 
eller grönområden. Det finns i dagsläget inget 
utpekat gångnät som knyter samman den 
sjätte stadsdelen med Märsta. Det finns inte 
heller någon utpekad gångväg som knyter 
samman den busshållplats, Tomta, som ligger 
närmast området med den sjätte stadsdelen. 

Sydlig koppling för gång- och 
cykeltrafik
Cykelnätet är väl utbyggt inom de tätorter som 
ligger i närheten av området (se Figur 7). I 
dagsläget finns det inga utpekade cykelstråk 
som korsar väg 273 vilket innebär att det inte 
finns några cykelkopplingar mellan Märsta och 
den sjätte stadsdelen. Inom den fördjupade 
översiktsplanen för Arlandaområdet har det 
förslagits ett framtida huvudstråk för GC-vägar 
i Halmsjövägens sträckning från stadsdel 4 via 
stadsdel 5 och 6 på Halmsjövägen och vidare 
upp till Arlanda. Inom planerna för den fjärde 
stadsdelen skapas en ny koppling under E4 via 

Figur 7 Översiktskarta över cykelnätet kring området för den sjätte stadsdelen. Kartan hämtad från Sigtuna kom-
muns webbkarta. Området för sjätte stadsdelen inom orange markering. Rosa ståk visar anslutningarna till det 
övergripande cykelnätet. 
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en tunnel. Tunneln är dimensionerad för gång- 
och cykeltrafik, motortrafik samt spårbunden 
kollektivtrafik. I och med denna koppling finns 
en möjlighet för resenärer att transportera 
sig till fots och med cykel från den sjätte 
stadsdelen till Märsta och Rosersberg på 
anlagda gång- och cykelvägar. 

När vägporten under E4 vid stadsdel 4 
och gång- och cykelvägen längs med 
Halmsjövägens nya sträckning genom 
stadsdel 4, stadsdel 5 och sjätte stadsdelen 
är utbyggd kommer det att finnas en utpekad 
koppling för gång- och cykeltrafik från 
planområdet till Märsta centrum i enlighet 
med den fördjupande översiktsplanen. Denna 
koppling öppnar upp området i nordost och 
skapar förbindelser för cykel till Märsta och 
pendeltågsstationen där. Via denna nya 
koppling kan även Rosersberg nås. 

Sektionen för Halmsjövägen fortsätter i planen 
för sjätte stadsdelen och Halmsjövägens 
sträckning är beslutad i och med planen. 
Avståndet till Märsta är cirka 5 km och till 
Rosersberg cirka 6 km. Från de nordligaste 
delarna av sjätte stadsdelen är avståndet till 
Märsta station cirka 6 km. Det finns redan idag 
en anlagd infartsparkering för cykel vid Märsta 
station.

Nordlig koppling för gång- och 
cykeltrafik
I dagsläget finns en bro i de norra delarna 
av planområdet, som leder Halmsjövägen 
över Arlandabanas spår och vidare förbi 
Benstockens långtidsparkering för att 
sedan ansluta till väg 893. Bron har inte 
tillräckliga breddmått för att tillåta en gång- 
och cykelväg. I tidigare studier för området 
samt inom detta planarbete har möjligheten 
att bygga en gång- och cykelbro över 
spårområdet studerats och bedömts som 
möjlig. 

I dagsläget finns det inte något utbyggt 
gång- och cykelnät på den norra sidan av 
planområdet som gång- och cykeltrafiken 
kan anslutas till. I takt med att cykelnätet 
byggs ut på den norra sidan (enligt Sigtuna 
kommuns cykelplan, eller en uppdatering av 
denna) kan bron anläggas för att tillskapa 
möjlighet till trafiksäkra och hållbara resor 
även norrut från planområdet. I cykelplanen 
finns ett utpekat cykelstråk längs med väg 893 
(markerat ”planeras ej”). Detta stråk ansluter 
till det befintliga cykelnätet vid Arlanda och 
Rosersberg. En utbyggnad av detta stråk 
skulle förbättra cykelkopplingarna till och från 
planområdet. 

Fram tills att cykelnätet längs med väg 893 
är utbyggt rekommenderas dock inte cyklister 
ledas till denna väg, då cykling i blandtrafik på 
en väg med hastighetsbegränsning 70 km/h 
utan separat cykelbana inte är trafiksäkert. 

Nord-västlig koppling för gång- och 
cykeltrafik
En gång- och cykelförbindelse mellan Märsta 
och den sjätte stadsdelen via den befintliga 
vägport som finns under väg E4.65 har 
studerats i detaljplanearbetet och kopplingen 
föreslås som allmän plats, gång- och cykelväg 
i detaljplanen, se figur 8. Möjligheten att 
använda vägporten har säkrats i dialog med 
Trafikverket, Swedavia och Räddningstjänsten 
(källa Jan Englund, VAP). Den föreslagna 
gång- och cykelvägen går under vägporten och 
löper sedan parallellt med E4.65 för att sedan 
passera över väg 905 vid Nybyggets trafikplats 
och sedan ansluta till Arlandastråket. Denna 
cykelväg skapar en västlig koppling såväl till 
det befintliga regionala cykelstråket som till 
busshållplatsen Tomta (se figur 8). 
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Kollektivtrafik
Angående busstrafiken till området finns det 
i dagsläget ingen bussförbindelse med en 
hållplats tillräckligt nära området för att kunna 
erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till 
bilen. 

Den busshållplats, Tomta, med en förbindelse 
till pendeltåget som ligger närmast området 
finns idag på Måbyleden, strax efter trafikplats 
Måby (se figur 9). Hållplatsen trafikeras av 
linje 583 från Märsta station. Från hållplats 
Tomta är det cirka tre kilometer att promenera 
till den sjätte stadsdelen, ett för långt avstånd 
för attraktiv kollektivtrafik. För denna sträcka 
finns dock, i och med den förslagna gång- och 
cykelvägen, en trafiksäker väg till området via 
Arlandastråket.

Busslinje 586 trafikerar väg 273 och passerar 
strax norr om området. Linjen trafikerar in 
mot Märsta på morgonen och från Märsta 
på eftermiddagen och har ingen trafik på 
helgerna. Inte heller från denna linje finns 
någon trafiksäker gångkoppling till den sjätte 
stadsdelen.

PLANSKILDHET, 
GC-VÄG PÅ BRO

ARLANDASTRÅKET

PLANSKILDHET, GC-
VÄG I BEFINTLIG 
VÄGTUNNEL

Figur 8 Utsnitt från plankarta med 
redovisning av gång- och cykelstråk 
med anslutning mot Arlandastråket.
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I takt med att området exploateras kommer 
resenärsunderlaget att öka. Detta motiverar 
en successiv utbyggnad av kollektivtrafiken 
där antalet linjer och avgångar ökar i takt 
med exploateringen. Det är viktigt att 
förutsättningar för att resa kollektivt till sjätte 
stadsdelen finns redan från utbyggnadens 
start, vilket möjliggörs via Halmsjövägens 
koppling till Märsta. 

Biltrafik
Biltrafiken är det trafikslag som har de 
bästa kopplingarna till området. Trots att 
ambitionen är att minska beroendet av bilen 
och öka möjligheten till resande med hållbara 
transportslag så krävs det att det finns andra 
möjligheter för att resa innan tillgängligheten 
med bil kan minskas. 

Infartsparkeringar finns i dagsläget vid Märsta 
station och Rosersbergs station. Att använda 
dessa för exempelvis bilpoolsbilar från Sjätte 
stadsdelen skulle kunna vara en möjlighet att 
skapa kombinationsresor med kollektivtrafik/
bil. 

Figur 9 Befintliga och studerade kollektivtrafikstråk till sjätte 
stadsdelen. Studerade stråk representeras av streckade linjer. Den  
turkosa linjen representerar den antagna sträckningen för det 
öst-västlig kollektivtrafikstråket som tas upp ibland annat FÖP:en 
.  
Kartunderlag från openstreetmaps.
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2.3. NULÄGESBESKRIVNING 
OCH ANALYS AV OMRÅDET 
-PLANOMRÅDESPERSPEKTIV 
En analys av området görs för den interna 
mobiliteten, inom områdets gränser. De 
målpunkter som finns inom området 
analyseras och möjligheterna till att 
använda olika transportslag analyseras. 
Det kommer också genomföras en analys 
och beskrivning kring vilka parametrar som 
anses vara av största vikt för att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för hållbara 
transporter inom området. Analysen tar 
sitt avstamp i styrdokument och tidigare 
utredningar. Mobilitetslösningar föreslås för 
området som en helhet.

2.3.1. INTERNA MÅLPUNKTER 
INOM DEN SJÄTTE STADSDELEN
Inom området för den sjätte stadsdelen 
finns det ett antal interna målpunkter som 
är viktiga att särskilt beakta vid en analys av 
området inom plankartan. Området planeras 
för att innehålla lokaler och verksamheter för 
exempelvis möten, hotell, idrott, rekreation, 
utställningar, konferenser, försäljning, service 
med mera. 

SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION 
FRÅN PLANDOKUMENT OCH TIDIGARE 
UTREDNINGAR SOM KAN PÅVERKA 
ANALYSEN

1. Närhet till snabb kollektivtrafik – 
exploatering ska ske i närheten 
av högkvalitativ kollektivtrafik, 
i annat fall ska goda kopplingar 
med lokal kollektivtrafik skapas – 
Stadsbyggnadsstrategi Airport City 
Stockholm 

2. Successiv utbyggnad av 
kollektivtrafikens hållplatser, 
från stolpe till station - 
Kollektivtrafikstrategin

3. Sammanhängande gatunät – 
gena kopplingar, breda trottoarer, 
sammanhängande cykelbanor 
och blandning av trafikslagen - 
Stadsbyggnadsstrategi Airport City 
Stockholm 

4. Flexibel, yteffektiv parkering med 
samutnyttjande som möjlighet. 
Cykelparkering vid entréer och 
kollektivtrafikens hållplatser - 
Stadsbyggnadsstrategi Airport City 
Stockholm 

5. Tre grundläggande gatu- och 
vägtyper ska användas; lokalgata, 
huvudgata och motorled. 
Kollektivtrafikstråkets hållplatser 
ska fungera som mindre noder 
och vara naturliga utgångspunkter 
för högre exploatering - 
Stadsbyggnadsstrategi Airport City 
Stockholm 

6. Utarbeta en grön resplan på företag 
- Sigtuna trafikstrategi

2.3.2. GÅNGTRAFIK
För att skapa så goda möjligheter som 
möjligt för ett hållbart resande inom 
stadsdelen ska gångtrafiken vara prioriterad. 
I stadsbyggnadsstrategin finns angivet att det 
för såväl huvud- som lokalgator ska finnas 
breda trottoarer. Dessa bör kompletteras med 
gångstråk som binder samman målpunkter 
inom området och som skapar så gena 
kopplingar som möjligt. 

Inom området finns alla möjligheter att 
planera för gångvänlighet. Från de entréer 
som skapas in till den sjätte stadsdelen bör 
det skapas gena gångkopplingar till de interna 
målpunkterna. Stadsbyggnadsstrategin anger 
tydligt att kollektivtrafikens hållplatser ska 
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ses som interna noder inom området. Då 
det är troligt att det är dessa hållplatser som 
de flesta resenärer med kollektivtrafiken 
kommer att resa till och från är det viktigt att 
det finns gena och trygga kopplingar mellan 
hållplatserna och målpunkterna inom området. 

Inom planen är det Halmsjövägen, gatan 
norrut förbi det centrala torget, cykelvägen 
som kopplar an till Arlandastråket samt det 
öst-västliga kollektivtrafikstråket som låses i 
planen. 

Trygghetskänslan är en viktig parameter att 
beakta när det gäller gångtrafik. Det är viktigt 
att skapa god belysning och översyn över 
gångstråken, som gärna får anläggas nära 
byggnader med fönster ut mot dem. Detta 
skapar en känsla av att vara sedd, och kan 
också underbygga känslan av stadskaraktär 
inom området. På grund av att området 
kommer att vara som mest besökt under 
dagtid kan trygghetskänslan på kvällar/helger 
påverkas negativt, varför detta är en viktig 
aspekt att arbeta med även under kommande 
planeringssteg. 

Genhet, god orienterbarhet, attraktivitet och 
bebyggelsetäthet är andra viktiga parameter 
som påverkar ett områdes gångvänlighet.

Figur 10 Strukturplan för DP 6 Arlandastad, 
framtagen av Lindroos arkitekter/Urban minds. 
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2.3.3. CYKELTRAFIK
Cykeltrafiken till och från området behandlas 
i föregående kapitel. Detta transportslag 
kommer att vara det näst bästa sättet, jämfört 
med den lokala kollektivtrafiken som planeras 
genom stadsdel 5 och 6, för transport fram 
och tillbaka till pendeltågets, eller möjligen 
i framtiden Roslagsbanans, stationer. För 
att underbygga detta är det viktigt att det 
finns förutsättningar för cykeltrafik även 
inom området för den sjätte stadsdelen. I 
stadsbyggnadsstrategin anges att cykeltrafiken 
ska prioriteras med sammanhängande 
cykelbanor. Detta har införlivats i planen för 
den sjätte stadsdelen genom att möjliggöra 
för cykeltrafik i alla sektioner, på olika sätt. 
Parkering för cykel är en viktig faktor för god 
cykeltillgänglighet. 

2.3.4. KOLLEKTIVTRAFIK
I enlighet med ÖP och utredningen Hållbar 
kollektivtrafik i den regionala stadskärnan 
Arlanda-Märsta föreslås ett kollektivtrafikstråk 
som leder igenom hela området längs med 
Halmsjövägen. Längs med detta stråk föreslås 
att det skapas hållplatser för kollektivtrafiken 
på två olika platser inom planområdet, se 
Figur 11. Enligt stadsbyggnadsstrategin 
ska kollektivtrafikens hållplatser fungera 
som mindre noder och även vara naturliga 
utgångspunkter för högre exploatering. Detta 
kan exempelvis innebära att det finns någon 

typ av verksamhet kring kollektivtrafikens 
hållplatser. Hållplatserna bör utrustas med 
väderskydd och möjlighet till väderskyddad 
och säker cykelparkering. Den nordligaste 
noden ligger placerad vid torget och utgör 
med detta en del av en centrumfunktion. De 
hållplatser som rekommenderas är initialt 
kantstenshållplatser där hållplatserna anläggs 
i den flexizon som finns inom huvudgatans 
sektion. När området utvecklas kan noden 
byggas från hållplats till station. Planstöd 
finns för detta i och med en breddad sektion i 
Halmsjävägens norra del, där hållplatsen alltså 
kan utvecklas till en fickhållplats. 

Hållplatsavståndet bör initialt inte överstiga 
400 meter för att ha god tillgänglighet till 
kollektivtrafiken. På sikt när kollektivtrafiken 
utvecklas till exempelvis stomlinjetrafik 
kommer såväl hållplatsavstånd, hållplatstyp 
och hållplatsutformning behöva anpassas till 
denna typ av trafikering. Den kollektivtrafiknod 
som ligger invid torget kommer då att bli den 
viktigare av områdets hållplatslägen.

Inom området bör det möjliggöras för 
vändning av busstrafik i båda riktningar. Denna 
möjlighet skapar en flexibilitet för planeringen 
av kollektivtrafiken till och från området, då 
planeringen för busslinjerna till området inte 
är klarlagda. Inom planen föreslås det att en 
vändmöjlighet kring ett av kvarteren i planens 
norra delar. Möjligheten till vändning har 
kontrollerats med körspår.

2.3.5. BILTRAFIK OCH PARKERING
Som tidigare omnämnt är biltrafik idag det 
primära transportsättet till och från området 
med få till inga andra alternativ. Fram till 
dess att kollektivtrafiken är utbyggd och 
de mobilitetsåtgärder (eller andra liknande 
åtgärder) som är föreslagna är genomförda 
kommer bilen fortsatt att vara det primära 
transportsättet. Det är viktigt ur markägar- 
och exploatörssynpunkt att det finns goda 
möjligheter att ta sig till och från området 
under hela dess utbyggnad och livslängd. 
Eftersom utbyggnaden av kollektivtrafiken 
kan komma att ske i ett senare skede 
än utbyggnaden av området i den sjätte 
stadsdelen kommer de parkeringsplatser som 
anläggs behöva vara flexibla. Det behövs fler 
parkeringsplatser innan kollektivtrafik och 
mobilitetsåtgärder finns på plats. Utbyggnad 
av parkeringsplatser föreslås ske i takt med 
exploateringen. 

För beräkningar av parkeringstal hänvisas 
till Trafik-PM*. Rekommendationen är att 
p-talet hålls så lågt som möjligt, men så att 
verksamheterna klarar sitt parkeringsbehov. 
Genom att skapa flexibla parkeringsplatser 
som kan samnyttjas, verka för bilpool 
och aktivt arbeta med mobilitetslösningar 
som främjar andra trafikslag kan antalet 
parkeringsplatser hållas nere. Detta gynnar 
området som kan få en högre exploatering och 
tätare struktur, i och med att parkeringsplatser 

  * Trafik-PM, VAP 2020-11-12
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är kostsamma och ytkrävande. Det ökar 
också möjligheterna att resa hållbart då en 
stor tillgång till parkeringsplatser ökar bilens 
attraktivitet. 

Då området till en början kommer ha 
begränsad tillgång till kollektivtrafik 
och cykelinfrastruktur kan antalet 
parkeringsplatser behöva justeras över tid. 
Vissa tomter/ytor kan bebyggas i ett senare 
skede och upplåtas med markparkering tills 
nödvändig kollektivtrafik är på plats.

Parkeringsplatserna inom den sjätte 
stadsdelen planeras primärt till parkeringshus 
med kantstensparkering för tillgänglig 
angöring inom 25 meter till entré. Parkering i 
parkeringshus ökar bland annat möjligheterna 
för samutnyttjande av parkeringsplatser, 
bilpoolsanläggningar och cykelanläggningar. 

Figur 11 Kopplingarna för kollektivtrafik, gångtrafik 
och cykeltrafik utmarkerade inom sjätte stadsdelen. 
Bakomliggande illustrationsplan framtagen av Urban 
Minds/Lindroos Arkitekter

Gångstråk

Målpunkt rekreation

Cykelstråk

Kollektivtrafiknod

Kollektivtrafik

Busshållplats

Reservat kollektivtrafik

400-meters radie från hållplats
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2.3.6. GATOR OCH SEKTIONER
Som ett led i att främja de hållbara 
trafikslagen inom Arlandastad har förslag till 
gatusektioner studerats tillsammans med 
konsultföretaget VAP som ansvarar för sjätte 
stadsdelen:s trafikutredning och Funkia 
som arbetar med landskapsarkitektur. För 
mer ingående beskrivning av sektionerna 
hänvisas till trafik-PM*. Funkia har i samarbete 
med VAP har tagit fram sektionerna, och 
dessa förklaras närmare i Trafikutredningen 
för sjätte stadsdelen. I detta kapitel 
diskuteras sektionerna framförallt ur ett 
mobilitetsperspektiv. 

I stadsbyggnadsstrategin anges att tre 
grundläggande gatutyper ska användas. 
Att samma gatutyp används genom 
samtliga områden skapar en kontinuitet i 
stadsstrukturen och en logik för resenären. De 
tre gatutyperna är motorled, huvudgata och 
lokalgata. Inom området planeras det inte för 
någon ytterligare motorled, varför denna inte 
behandlas i detta avsnitt. 

Sektionerna är samstämmiga med det som 
anges i VGU**  och GCM***-handboken 
avseende vilka bredder som är lämpliga med 
tanke på tillgänglighet, framkomlighet och 
trafiksäkerhet. För att främja ett hållbart 
resande till, från och inom stadsdelen behövs 
en ambitiös gång- och cykelplanering. 
Området ska från början signalera att gående 

och cyklister har hög prioritet i gaturummet 
och även säkra framtida högre flöden för 
gående och cyklister.

Huvudgata
Sektionen för stadsdelens huvudgata 
är bestämd i och med att den fortsätter 
obruten från den femte stadsdelen. Det 
finns en sidoförlagd, dubbelriktad cykelbana 
på gatans ena sida samt gångbanor på 
gatans båda sidor. Från torget och norrut i 
planen är Halmsjövägens sektion breddad 
för att möjliggöra för fickhållplatser i 
båda riktningar. Denna yta kan successivt 
omformas mot en stationslösning i enlighet 
med kollektivtrafikstrategin när detta behov 
uppstår. 

Gående får god tillgänglighet med gångbanor 
på båda sidor av gatan. Genom att anlägga 
en dubbelriktad cykelbana på gatans ena sida 
kan sektionen hållas nere samtidigt som goda 
förutsättningar för cyklister skapas.

För att kunna separera gående och cyklister 
på en gemensam gång- och cykelbana 
ska gångbanan vara minst 1,8 meter och 
cykelbanan minst 2,5 meter, enligt GCM-
handboken. Detta är mått som gäller för 
ett stort cykelflöde och som kan minskas 
vid ett litet flöde. På huvudgatorna är 
måttet något bredare för gångtrafikanterna, 
vilket skapar goda förutsättningar för att 
möta framtida behov och uppfylla målen i 

stadsbyggnadsstrategin. En gångbana ska 
inte vara smalare än två meter. Detta för att 
uppfylla tillgänglighetskrav och möjliggöra 
för två rullstolar att mötas. Allt för smala 
gångbanor försvårar även driften av gatan.  

Lokalgata
På grund av att området för den sjätte 
stadsdelen skiljer sig i karaktär från den 
femte stadsdelen kan sektionerna för 
lokalgatorna behöva anpassas. I den femte 
stadsdelen är det planerat för en testbana och 
färre verksamheter jämfört med den sjätte 
stadsdelen där det planeras för möjligheten 
till fler verksamheter, en idrottsanläggning och 
hotellverksamhet. Det ska finnas möjlighet 
att komma till verksamheternas entréer 
med cykel. Detta innebär att det ska finnas 
möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt 
färdas med cykel även längs med lokalgatorna. 
För att motivera till cykling inom området 
krävs det också att resenärerna upplever 
att detta kan ske på ett tryggt, säkert och 
gent sätt, varför cykelbanor bör finnas. Om 
cykling ska ske i blandtrafik ska hastigheten 
på gatorna regleras till max 30 km/h och 
hastighetssänkande åtgärder bör införas. Det 
är också viktigt att anpassa utformningen till 
platsen och den troliga mängden cyklister som 
kommer röra sig i området. 

Gående får god tillgänglighet med gångbanor 
på båda sidor av gatan. Två alternativa 

 * Trafik-PM, VAP 2020-11-12

** Vägars och gators utformning

 *** Gång, cykel och moped
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sektioner är framtagna, en med gemensam 
GC-bana och en med cykling i blandtrafik. 

Kollektivtrafikstråk
Genom den sjätte stadsdelen, i östvästlig 
riktning, ska det kollektivtrafikstråk som 
finns utpekat i bland annat den fördjupade 
översiktsplanen möjliggöras.

Inom planområdet är sektionen för 
kollektivtrafikgatan utfrormad så att utrymme 
medges för busstrafik och eventuell framtida 
spårbunden kollektivtrafik på eget utrymme, 
vilket medger god framkomlighet. 

Gående och cyklister har gemensamma banor 
på vardera sidan om gatan vilket skapar god 
tillgänglighet. Måttet är satt till 3,5 meter 
vilket ses som acceptabelt.

Gång- och cykelstråk
I de relationer som inte är förbundna med 
huvud- eller lokalgator, men där stadsdelen 
ur ett mobilitetsperspektiv skulle dra nytta av 
en gång- och cykelkoppling bör denna finnas. 
Dessa kopplingar bör utformas med goda 
siktmöjligheter och med god belysning, för att 
vara trygga och säkra. I planen är gång- och 
cykelstråk planlagda bland annat västerut 
genom vägporten, samt runt området i ett 
promenadstråk längs med dagvattenparken. 
Möjlighet till promenader och rekreation 
finns även inom planens grönområde, se 
illustrationsplan och plankarta. 
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3. SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER SOM ÄR INARBETADE I DETALJPLANEN FÖR 
ATT FRÄMJA ETT HÅLLBART RESANDE
3.1. GÅNG- OCH CYKEL

Koppling till övriga GC-nätet
En ny gång- och cykelbana med god standard 
som kopplar samman sjätte stadsdelen med de 
regionala cykelstråken, Märstastråket söderut 
och Arlandastråket norr/västerut föreslås i 
detaljplanen via Halmsjövägen samt genom en 
ny koppling i nordväst mot Fraktvägen.

Kopplingar inom planområdet
Gena, trygga gångstråk mellan områdets 
målpunkter. Säkras inom planen i och med 
Halmsjövägens, den interna GC-vägens 
och det öst-västliga kollektivtrafikstråkets 
sektioner och sträckningar.

3.2. KOLLEKTIVTRAFIK

Arlandabanan
Inom detaljplanearbetet har utrymmet för en 
pendeltågsstation studerats i höjd med den 
sjätte stadsdelen i syfte att inte omöjliggöra 
en sådan i framtiden, se Trafik-PM*. Utrymme 
har även säkrats för möjliggörande av fyrspår 
längs Arlandabanan.

Motorvägshållplats
I detaljplanearbetet har utrymmesbehovet 
för en motorvägshållplats längs med E4.65 
studerats, i syfte att inte omöjliggöra för en 

åtgärd av detta slag i framtiden.

Kollektivtrafikstråk
I tidigare studier, exempelvis 
Kollektivtrafikstrategin och FÖP har ett 
kollektivtrafiknät med koppling till Arlanda 
från Märsta studerats. I ÖP pekas ett stråk via 
Halmsjövägen och vidare västerut över E4.64 
ut som ett stråk för framtida högkapacitativ 
kollektivtrafik. I Kollektivtrafikstrategin 
redovisas stråket i Halmsjövägens sträckning 
ner genom stadsdel 5, 4 och 1 och sedan 
vidare in till Märsta ut som huvudstråket för 
Arlanda Stad (kallas i strategin för Airport 
city Express). Båda dessa möjligheter till 
trafikering har säkrats i planen genom att:  

• Planstöd finns för både det stråk 
som redovisas i FÖP (östvästligt 
kollektivtrafikstråk) och det stråk som 
redovisas i kollektivtrafikstrategin genom 
regleringarna GATA och Trafikområde i 
plankartan. 

• Det östvästliga kollektivtrafikstråket 
möjliggör trafikering med spårväg.

• Sektionen för Halmsjövägen är 
anpassad för kollektivtrafik med 
kantstenshållplatser i flexizonen. I planen 
rekommenderas att busstrafiken kan 
vända inom området.

• Fickhållplatser möjliggörs för 
busshållplatsen vid torget genom en 
breddad sektion.

3.3. PARKERING
Parkering är en viktig fråga, mycket på grund 
av att det måste finnas en balans mellan 
tillgång till parkering, möjlighet till hållbara 
resor och exploatering. Detta är ett av de 
främsta verktyg man kan använda sig av för 
att styra över resande från bil till hållbara 
transportslag. 

Cykelparkering
Skapa goda möjligheter att parkera cykeln vid 
målpunkter. Möjligheten för detta säkras längs 
med huvudgatan genom den flexizon som är 
inbyggd i sektionen. 

Bilparkering
Områdets parkeringsbestämmelse sätter 
en begränsning för markparkering för 
motorfordon inom området till 25%. Detta 
medför att det största delen av parkeringen 
kommer behöva ske i parkeringsgarage eller 
parkeringshus. Parkeringshus kan förvaltas 
som en gemensamhetsanläggning där de 
fastigheter som har behov av parkering 
kan ges andelstal. Ett alternativ är att 
parkeringshuset ägs av en privat aktör i form 
av parkeringsbolag eller fastighetsägare i 
området. 

 * Trafik-PM, VAP 2020-11-12
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4. SAMMANSTÄLLNING AV TÄNKBARA ÅTGÄRDER I ANDRA PLANER OCH 
PROCESSER

4.1. GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

• Parterna inom Airport City Stockholm 
fortsätter arbetet med att skapa gena, 
trygga och trafiksäkra kopplingar för 
oskyddade trafikanter till tillkommande 
kollektivtrafikstationer

• Det uppmuntras att skapa goda lösningar 
för hyrcykelsystem, gärna genom ett 
företagsengagemang. Det är, som 
diskuteras i tidigare kapitel, inte troligt 
att en stor del av de som arbetar och 
rör sig inom området kommer att ta sig 
dit eller därifrån med en egen cykel, då 
avstånden är långa. Ett hyrcykelsystem 
kan därför vara ett sätt att skapa 
möjligheter för cykling till, från och 
inom området. Ett hyrcykelsystem kan 
upprättas av privata aktörer i samråd 
med kommunen. 

• För att främja cykelresandet bör 
den mest attraktiva platsen i 
parkeringsgarage dedikeras till cyklar, 
med ett center för administration och 
hantering av hyrcyklarna samt möjlighet 
att lämna in och reparera den egna 
cykeln om behov finns. 

4.2.  KOLLEKTIVTRAFIK

• Det är viktigt att parterna inom 
Airport City tillsammans med 
kollektivtrafikhuvudman och operatörer 
verkar för att skapa bussförbindelser som 
motsvarar resebehovet för den regionala 
stadskärnan och den sjätte stadsdelen 
redan tidigt i utbyggnadsprocessen.
Trafikeringen bör anpassas till 
pendeltågets avgångar för ett bra byte, 
och trafikeringen bör vara tät under för- 
och eftermiddagens maxtimmar. Om en 
idrottsanläggning tillskapas bör det även 
finnas trafikering under kvällstid och 
helger. 

• Det rekommenderas att parterna inom 
Airport City Stockholm fortsätter att driva 
frågorna om en utbyggd spårbunden 
kollektivtrafik till området genom 
exempelvis Roslagsbanans förlängning 
och/eller en ny station på Arlandabanan.

• Dynamiska informationstavlor med 
information om när bussen kommer 
till hållplatsen samt hur den ansluter 
till pendeltåg eller Roslagsbana bör 
sättas upp vid kollektivtrafikens 
hållplatser eller på andra platser inom 
området där många resenärer passerar. 
Detta underlättar för resenären att 
planera sin resa. Kan genomföras av 
kollektivtrafikhuvudman vid hållplatserna 

eller av fastighetsägare inom 
byggnaderna.

• Inom området bör det finnas möjlighet 
att ladda SL-kortet på någon plats, 
en diskussion som får tas med 
trafikförvaltningen inom Region 
Stockholm. 

• Ett sätt att motivera exempelvis 
anställda på verksamheterna till att börja 
använda kollektivtrafiken är att erbjuda 
dem SL-kort eller reskassa. Hanteras i 
första hand inom bygglovsprocessen.

4.3. PARKERING

Cykelparkering
• Cykelparkering i nära anslutning till 

byggnaders entréer är en faktor för att 
motivera och uppmuntra till användandet 
av cykel. Kommunen kan, genom att 
ta fram en parkeringspolicy med denna 
riktlinje säkra detta.

• Anlägga attraktiva, väderskyddade och 
stöldsäkra cykelparkeringar i bra lägen, 
nära entréer och vid kollektivtrafikens 
stationer. Hanteras i första hand 
inom bygglovsprocessen. Genomförs 
i samråd mellan kommunen och 
kollektivtrafikhuvudmannen för ytorna i 
anslutning till kollektivtrafiken.
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Bilparkering
• Samutnyttjande av parkeringsplatser: 

Olika aktörer kan använda samma 
parkeringsyta under olika tider på 
dygnet, vilket minskar platsbehovet. För 
sjätte stadsdelen kan detta till exempel 
vara att verksamheter med besökare 
under kvällstid och verksamheter med 
besökare under dagtid samordnar sig 
kring parkeringsplatser. Eftersom de 
verksamheter som antas etablera sig 
inom sjätte stadsdelen är verksamheter 
med aktiv tid dagtid är möjligheten 
till denna åtgärd begränsad. Möjlighet 
finns dock till samutnyttjande mellan 
kontorsbyggnader och idrottsanläggning, 
där det förutsätts att de flesta aktiviteter 
sker dagtid respektive kvällstid. Hanteras 
i första hand inom bygglovsprocessen. 
Samutnyttjande kräver ett långsiktigt 
arbete med ett avtal mellan parterna 
som sträcker sig över en lång tid.  

• Bilparkeringsstrategi: 
Bilparkeringsstrategi är ett effektivt 
styrmedel för ökad hållbarhet. Antalet 
parkeringsplatser, placeringen av 
dessa samt avgiften för att parkera är 
faktorer som kan påverka bilåkandets 
attraktivitet gentemot andra färdmedel. 
För att motivera till ett hållbart resande 
rekommenderas att cykelparkeringar 
och kollektivtrafikens hållplatser (i de 

fall detta är möjligt) anläggs närmare 
verksamheterna än parkeringsplatserna 
för bil, med undantag för 
parkeringsplatser för personer med 
funktionsvariation. Ett annat sätt att 
styra bilanvändandet är att ta ut en 
parkeringsavgift vid arbetsparkeringen. 
Om parkering vid arbetsplatsen är 
avgiftsfri, och arbetstagaren bor 
i ett område med avgiftsbelagd 
parkering, motiverar den kostnadsfria 
parkeringsplatsen vid arbetsplatsen till 
att använda bilen, då detta blir billigare 
än att ha bilen stående hemma. 

• Bilpool: Eftersom det är troligt att vissa 
kommer behöva tillgång till bil under 
arbetsdagen kan företagen erbjuda 
tjänstebil i garagen (en typ av bilpool), 
så att anställda inte åker egen bil till 
och från jobbet för att de behöver 
bilen under dagen. En sådan bilpool 
kan samordnas mellan flera aktörer 
inom parkeringsgaragen. Den största 
effekten av bilpoolsplatser förväntas 
finnas inom kontorsfastigheterna. En 
rabatt på parkeringstalet för kontor kan 
ges vid bygglov som en effekt av ett 
bilpoolsavtal. Exploatör/fastighetsägare 
måste då visa att avtalet gäller under 
en längre tid (minst 5 år) samt redovisa 
underlagsberäkningar för bilpoolens 
effekt. Hanteras i första hand inom 

bygglovsprocessen.

• Möjliggöra för ett varierande p-tal 
som kan minskas i takt med att 
kollektivtrafiken byggs ut. Kan 
genomföras inom kommunens 
parkeringspolicy/norm om en sådan 
tas fram. I denna kan exempelvis en 
zonindelning föreslås med utgångspunkt 
i centralitet, anslutning till gång- 
och cykelnät samt tillgänglighet till 
kollektivtrafik. 

4.4. MOBILITY MANAGEMENT/
INFORMATIVA ÅTGÄRDER
Det är svårare att förändra ett redan invant 
beteende än att skapa ett beteende från 
början. På grund av detta är det viktigt 
att redan från början skapa möjligheter 
för hållbara resor till och från den sjätte 
stadsdelen, som kan finnas på plats initialt 
för att motivera ett hållbart resande. Nedan 
ges ett antal förslag som kan övervägas 
under etableringen av den sjätte stadsdelen. 
Förslagen kan ses som ett smörgåsbord för 
exploatörer och fastighetsägare som önskar 
arbeta med dessa frågor.

• Samåkning Samåkning är ett sätt 
att resa hållbart när det inte finns 
någon möjlighet till att resa kollektivt. 
Samåkning är svårt att initiera som 
privatperson och det kan behövas 
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incitament från företagen som etablerar 
sig inom sjätte stadsdelen för att 
denna åtgärd ska fungera. Det krävs 
att administrationen inte upplevs som 
betungande, något som kan underlättas 
av om de etablerande företagen köper in 
en mobilapplikation eller ansluter sig till 
ett större nätverk. 

• Kombinationsresor 
Kombinationsresor är ett sätt att 
använda kollektivtrafiksystemet även 
om det inte når hela vägen fram till 
måldestinationen. En vanlig typ av 
kombinationsresa är kollektivtrafik 
och cykel, vilket förutsätter att en 
cykelkoppling finns mellan den sjätte 
stadsdelen och pendeltågsstationerna, 
något som förverkligas i och med 
kopplingen via stadsdel 5 och vägtunneln 
under E4 samt via kopplingen till 
Arlandastråket. En annan typ av 
kombinationsresa som är vanlig 
är kollektivtrafik och bil, så kallad 
Kiss’n’Ride. Detta innebär att resan från 
startpunkten till kollektivtrafiken eller 
från kollektivtrafiken till målpunkten 
genomförs med bil. I och med att det 
i detta fall framförallt är resan mellan 
arbetsplatsen och kollektivtrafiken 
som diskuteras kan det antas att den 
privata bilen inte kommer användas. 
Ett förverkligande bygger alltså på ett 

engagemang från arbetsgivaren där det 
antingen finns en bilpool för detta syfte 
eller där det finns en form av shuttle-
service under pendlingstid. 

• SL-kort Ekonomiska incitament kan 
fungera som ett motiv till att resa 
med kollektivtrafiken. Som en mobility 
management-åtgärd kan de företag 
som planerar att etablera sig inom 
området erbjuda de anställda SL-
kort som en förmån. Detta kan bidra 
till att styra färdmedelsvalet mot 
kollektivtrafiken. Avgiften för att kliva 
av och på pendeltåget i Arlanda kan 
också erbjudas från företag inom sjätte 
stadsdelen till anställda, vilket skulle öka 
antalet möjliga avgångar med pendeltåg 
som kan väljas från Stockholm och 
Uppsala. Detta skulle även bidra till att 
sprida resenärerna i kollektivtrafiknätet 
samt skapa en redundans för 
kollektivtrafikresenärerna.

4.5. ÖVRIGT

• Verka för att den sjätte stadsdelen kan 
bli en testsite/utvecklingsplats/testarena 
för innovativa transportlösningar.
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I bland annat den Fördjupade 
översiktsplanen tas möjligheten till innovativa 
transportlösningar upp som en möjlighet för 
Arlandastad, och för det öst-västliga stråk som 
pekas ut mellan Arlanda flygplats och Märsta. 
Det transportsystem som där diskuteras är 
framförallt spårtaxi. Sedan dessa dokument 
skrevs har utvecklingen gått snabbt framåt, 
och de transportsystem som diskuteras för 
framtida innovation har utvecklats vidare från 
spårtaxisystemet. De främsta nackdelarna 
med ett spårtaxisystem är att infrastrukturen 
är oflexibel och kräver en stor investering. 
Trots att avgångstiderna kan bli mer flexibla 
med ett mindre fordon är fordonet beroende 
av de andra fordonen på samma bana, och 
det kan uppstå väntetider på grund av detta. 
I detta kapitel kommer det därför tas upp ett 
antal andra innovationer som kan påverka 
framtidens transportsystem, och som skulle 
kunna prövas i Arlandastad. Observera att 
utvecklingen för innovationer går fort inom 
transportsektorn, och att det som anges här 
endast är förslag som kan bli inaktuella under 
detaljplanens giltighetstid. Nya möjligheter, 
som ännu inte existerar, kan också vara 
aktuella för detta område. 

5. FRAMTIDENS TRAFIK

 * https://waymo.com/

** https://www.ericsson.com/en/internet-of-things/trending/driverless-buses-in-stockholm-sweden

 *** http://www.barkarbystaden.se/nyheter/sjalvkorandebussarblirverklighetibarkarbystaden.5.36ac70f31639ecd947f330b7.html

**** https://nuro.ai/product/

Inom bolaget för Airport City Stockholms 
arbete med kollektivtrafikfrågor studeras 
för närvarande möjligheter för autonom 
kollektivtrafik. I Trafikverkets Analys av 
kapacitet för väg och spårinfrastruktur som 
ansluter till Arlanda tas självkörande fordon 
upp som en möjlighet för området i framtiden. 
Det som tas upp i detta dokument är att 
positiva effekter på trafiksituationer kan ses 
om de autonoma fordonen delas, vilket tyder 
på att dessa bör finnas inom någon form av 
kollektivtrafik.

5.1 AUTONOMA FORDON
Utvecklingen för autonoma fordon har gått 
framåt i snabb takt under de senaste åren. 
Den självkörande Metron i Köpenhamn har 
redan funnits i flera år och liknande system 
finns på flera andra ställen i världen. Flera 
fullskaleförsök med autonoma fordon på 
väg pågår idag runt om i världen, och 
inriktningarna varierar från självkörande 
bussar, lastbilar, småbilar (”poddar”) och 
personbilar. Många av de stora bilmärkena 
arbetar på ett eller annat sätt med att 
utveckla självkörande bilar, men även 

teknikföretag såsom Google och Ericsson och 
kollektivtrafikoperatörer utvecklar tekniken. Ett 
par exempel på fullskaletester som genomförs 
idag är Waymo* i USA, som utvecklar 
självkörande transporter i urbana miljöer 
och Ericssons** ett pilotprojekt med två 
självkörande bussar i Kista samt självkörande 
bussar i reguljärtrafik i Järfälla***. Ett företag 
som för närvarande testar sina självkörande 
fordon i en testmiljö är Nuro****, som 
fokuserar på självkörande leveranser. Detta 
är bara en bråkdel av de tester och försök 
som pågår på marknaden idag, men de visar 
att utvecklingen sker och att det blir mer och 
mer accepterat med kontrollerade försök i 
stadsmiljö.

Den idag bristfälliga kollektivtrafiken till och 
från den sjätte stadsdelen, teknikföretagen 
i närområdet och områdets karaktär 
skulle kunna motivera att exempelvis 
autonoma fordon i shuttletrafik till och från 
kollektivtrafikens hållplatser och stationer 
testas inom området. 
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 * https://whimapp.com/

5.2 ELECTRIC SCOOTER 
SHARING
Ett transportslag som har seglat upp under 
2017 - 2020 är e-scootrarna. Dessa finns 
numera i flera städer i Sverige och är 
vanligt förekommande. Systemet är vad 
som kallas för ett ”free floating” (översatt 
fritt flytande) hyrsystem, vilket innebär att 
de inte behöver lämnas tillbaka på en viss 
station, utan kan parkeras på valfri plats*. 
Fördelen med E-scootrar är att de tar liten 
plats. Nackdelen är att de inte kan användas 
av alla. En elscooter kan också få problem 
med framkomlighet vid vinterväglag, och 
användningen minskar troligt vid dåligt väder. 
Elscootrar skulle kunna vara ett transportslag 
som kan passa den sjätte stadsdelen, och 
erbjuda en kompletterande möjlighet för 
transport till och från kollektivtrafikens 
hållplatser och stationer. På grund av att 
systemet inte kan användas av alla bör 
detta endast vara ett komplement till övriga 
mobilitetstjänster.

5.3 MAAS
Mobility as a Service, eller förkortat MaaS 
innebär att olika mobilitetstjänster samlas 
i en tjänst. Syftet är att minska behovet 
av att använda och äga olika typer av 
mobilitetstjänster för att genomföra en 
resa. Ett exempel på denna typ av tjänst 
är Whim* som idag finns och fungerar i 
Helsingfors, Finland. Whim marknadsförs som 
ett alternativ till privat bilägande. I tjänsten, 
som är en mobilapplikation, ingår taxi, bilpool, 
kollektivtrafik och cykelpool och beroende på 
vilket resbehov du har för tillfället kan du välja 
fritt bland dessa transportslag, och allt betalas 
inom samma abonnemang. 

Området för den sjätte stadsdelen skulle 
kunna fungera som ett testområde för 
svenska MaaS-tjänster, där det då kan finnas 
tillgänglighet till bilpoolsbilar, cykelpooler, 
kollektivtrafik och taxi. Tjänsten kan fungera 
tillsammans med autonoma fordon och/eller 
elscootrar, eller utan dem. Tjänsten skulle 
kunna fungera väl tillsammans med olika 
företagsengagemang för ett mer hållbart 
resande.
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I dagsläget ligger området för den sjätte 
stadsdelen långt ifrån kollektivtrafik och med 
dåliga kopplingar till gång- och cykelnätet. I 
takt med att området exploateras kommer 
det dock att skapas ett ökat resenärsunderlag 
vilket kan motivera en utbyggd kollektivtrafik. 
Det kommer även att skapas kopplingar 
för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik 
mellan sjätte stadsdelen och tätorter med god 
kollektivtrafik i och med den nya kopplingen 
under E4 i stadsdel 4 som beräknas vara 
färdigställd innan planen för sjätte stadsdelen 
vinner laga kraft. Utvecklingen i sjätte 
stadsdelen kommer att ske successivt, och för 
att inte riskera att skapa ett invant beteende 
med ett högt bilanvändande till och från samt 
inom den sjätte stadsdelen från början bör 
åtgärder, temporära eller permanenta, vidtas 
för att möjliggöra ett hållbart resande redan 
vid början av exploateringen. Trots införda 
mobilitetsåtgärder kommer området dock att 
vara attraktivt för resor med biltrafik i och med 
den omedelbara närheten till motorvägen.

Att området ligger buller- och riskutsatt 
medför att det inte kan byggas bostäder. 
Att inte bygga bostäder utan endast 
verksamheter, kontor och idrottsanläggningar 
skapar en stadsdel som är levande dagtid och 
oanvänd nattetid. Tillskapandet av hotellet 
kan möjligtvis till viss del motverka detta, 
dock endast i en liten del av området. Detta 
påverkar resflödena som koncentreras till 
maxtimmarna.

Parkering är en viktig fråga, mycket på grund 
av att det måste finnas en balans mellan 
tillgång till parkering, möjlighet till hållbara 
resor och exploatering. Detta är ett av de 
främsta verktyg man kan använda sig av för 
att styra över resande från bil till hållbara 
transportslag. 

I och med att exploateringen av området 
förväntas ske successivt kan olika 
mobilitetsåtgärder vara mer effektiva i 
olika skeden av utbyggnaden. I detta PM 
ges ett antal förslag på åtgärder som kan 
övervägas under utvecklingens olika skeden. 
Att i takt med områdets utbyggnad beakta 
mobiliteten och möjligheten får hållbara resor 
kan möjliggöra för att dessa frågor förblir 
levande och aktuella under den succesiva 
exploateringen. 

Vad framtiden bjuder på i form av innovativa 
lösningar för hållbara transporter är mycket 
intressant och detta område, som ligger nära 
resten av världen och Europa, kan vara ett bra 
ställe för att testa dessa lösningar i full skala. 

6. SAMLAD BEDÖMNING
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BILAGA 1 - REDOGÖRELSE AV RELEVANTA UNDERLAGSDOKUMENT
I denna bilaga kommer ges en introduktion 
till de planeringsdokument och tidigare 
utredningar som har legat till grund för 
utredningsarbetet. De dokument som 
har studerats är dels de av kommunen 
framtagna planeringsdokumenten så 
som översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen, gemensamt framtagna 
planeringsdokument och planeringsstrategier 
såsom Stadsbyggnadsstrategi Arlanda samt 
tidigare utredningar kring kollektivtrafik.

PLANERINGSDOKUMENT 
FRAMTAGNA AV 
LANDSTINGET OCH 
KOMMUNEN

RUFS 2010
Arlanda-Märsta är utpekad som en av 
åtta regionala stadskärnor i den regionala 
utvecklingsplanen (RUFS). Enligt RUFS 
finns planer på att binda ihop Arlanda 
flygplats, Arlanda stad och Märsta till 
en mer sammanhängande struktur. 
Tillgängligheten ska också förbättras genom 
en utökad trafikering för kollektivtrafiken. 
Tillgängligheten med bil planeras 
förbättras genom en utbyggnad av E4 (SLL 
Regionplanekontoret m. fl, 2010). 

RUFS 2050
En ny version av den regionala 
utvecklingsplanen har tagits fram och 
antogs under 2018. Enligt planen ska 
Stockholmsregionen ha som rumslig inriktning 
att bland annat ha stadsutveckling i de bästa 
kollektivtrafiklägena och ha sammanlänkade 
regionala stadskärnor.  Ett av delmålen, det 
vill säga de mål som ska vara uppnådda 
fram till 2030, är att kollektivtrafikens 
restid mellan regionala stadskärnor, och till 
Arlanda flygplats, ska vara konkurrenskraftig 
med bilen. Ytterligare ett delmål är att 
kollektivtrafikens andel av de motoriserade 
resorna ska öka med fem procentenheter och 
att 70 procent av alla resor i länet ska ske med 
gång, cykel och kollektivtrafik. Cykeltrafiken 
ska vara minst 20 procent. I den till planen 
bifogade plankartan finns det ett identifierat 
tillgänglighetsbehov mellan Täby/Vallentuna 
och den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda. 
(SLL Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 
2018).

ANALYS AV KAPACITETSSTARK 
KOLLEKTIVTRAFIK FÖR VÄG- 
OCH SPÅRINFRASTRUKTUR SOM 
ANSLUTER TILL ARLANDA
Trafikverket har tagit fram en övergripande 
analys av kapacitetssituationen i väg- och 
järnvägsnätet i Arlanda (Trafikverket, 2018). 
Analysen tar hänsyn till flygplatsområdet, 

terminalnära lägen och det som inom 
analysen kallas Övriga flygplatsstaden. Sjätte 
stadsdelen ligger inom det område som 
kallas Övriga flygplatsstaden och återgivelsen 
av rapporten kommer att fokusera på 
det som är relevant för mobiliteten i den 
sjätte stadsdelen. Analysen har fokuserat 
på att utreda vilka åtgärder som kan få 
kollektivtrafikandelen till dessa områden att 
öka till 60 procent. De analyser som har tagits 
fram baseras dels på trafikverkets basprognos 
och dels på Swedavias basprognos. Den 
största skillnaden mellan prognoserna är att 
det i Swedavias prognoser har tagits hänsyn 
till ett större möjligt antal arbetsplatser inom 
flygplatsstaden.  

Inom utredningen har en bristbeskrivning 
tagits fram. Bristbeskrivningen tar upp 
åtgärder som är med i den nationella 
planen för 2030 och 2040 och tar upp 
bland annat ombyggnad av Märsta station, 
trimningsåtgärder på järnvägstrafiken 
och utbyggnad av fyrspår på delar av 
järnvägsnätet. Gällande vägnätet så 
beräknas kö uppstå vid trafikplats Nybygget 
för anslutande trafik på lokalnätet. Det 
konstateras att ett ökat utbud i järnvägsnätet 
skapar nya förutsättningar för tillgängligheten 
med tåg till Arlanda. 

Ytterligare en åtgärd som tas upp är en 
ny pendeltågsstation i de östra delarna av 
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Arlandastad. Detta skulle medge snabbare 
förbindelser från Arlandastad till både 
Stockholm och Uppsala. Att skapa denna 
station kräver dock att ett antal förutsättningar 
uppfylls, så som fyrspår mellan Skavstaby och 
Arlandastad.

En brist i vägnätet som tas upp är att väg 
273 (E4.65) idag är hårt belastad. Åtgärder 
för att förbättra framkomligheten med bil är 
att bredda vägen med 3,5 meter i vardera 
riktningen på en sträcka om 2 600 meter, 
vilket även påverkar den vägtunnel som 
passerar under vägen. Ytterligare ett förslag 
är att anlägga en fri högersväng vid trafikplats 
Nybygget. 

Att anordna kollektivtrafikkörfält längs med 
E4 tas upp som en möjlig åtgärd för att 
underlätta framkomligheten för busstrafiken, 
antingen genom utbyggnad av ett till körfält 
eller genom att skylta om ett befintligt körfält. 
Den största nyttan bedöms fås med ett 
kollektivtrafikkörfält mellan trafikplats Glädjen 
och trafikplats Arlanda, vilket bedöms kräva en 
utbyggnad av ett extra körfält.

För att studera potentialen av ett kraftigt ökat 
kollektivtrafikutbud har ett alternativt scenario 
med kraftigt ökad busstrafik tagits fram. Ett 
antal linjer i främst öst-västlig riktning har i 
detta scenario antagits trafikera bland annat 
Arlanda – Arlandastad – Märsta med 15 
minuterstrafik. Ett sådant ökat bussutbud ger 

ett ökat kollektivt resande med 1 till 6 procent. 

Analysen tar upp att möjligheterna till ökad 
cykelpendling är ett komplement till pendling 
med både bil och kollektivtrafik. Att förstärka 
cykelkopplingarna mellan Märsta och övriga 
flygplatsstaden lyfts fram som en viktig 
pusselbit för att stimulera cykelanvändningen.

I en utblick mot 2070 konstateras det att 
utbyggnaden av järnvägen är väsentlig för att 
klara en överflyttning av resenärer från väg till 
järnväg. Det tas även upp att utvecklingen av 
autonoma fordon kan påverka trafiksystemet, 
men att delning av fordon är en förutsättning 
för ett effektivt vägsystem. 

Det konstateras vidare att en BRT-linje eller 
en snabbspårväg mellan Märsta och Arlanda 
via övriga flygplatsstaden behöver analyseras 
ytterligare.

ÅVS E4 HÄGGVIK – ARLANDA
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har genomförts 
för E4 mellan Häggvik – Arlanda. I denna 
rekommenderas 23 åtgärder. Bland dessa 
åtgärder finns ett antal som berör hållbara 
resor i området kring eller i anslutning till den 
sjätte stadsdelen (Trafikverket, m. fl, 2017). 

De åtgärder som rekommenderas är:

1. Gång- och cykeltrafik inom 
Arlandaområdet

2.  Förbättra kollektivtrafiken inom 
Arlandaområdet

3. Aktörssamarbete för smarta 
resval för arbetspendling (Sigtuna 
kommun, Swedavia, Trafikverket, 
Trafikförvaltningen)

4. Stärkt kollektivtrafik Arlanda – Märsta

5. Cykelstråk från Rosersberg – Arlanda

6. Lånecykelsystem vid bytesnoder

Inom ÅVS:en tas det även upp möjligheter 
mot år 2050. Bland dessa tas ny 
pendeltågsstation Arlandastad, ny trafikplats 
vid Nybygget samt införandet av autonoma 
fordon upp som intressanta om planerna 
för området realiseras. Fler åtgärder som 
Roslagsbanan till Arlanda och nya regionala 
busslinjer tas också upp.

ÖVERSIKTSPLAN 2014
Översiktsplanen för Sigtuna kommun är 
kommunens övergripande planeringsdokument 
som redogör för den inriktning som 
planeringen för kommunen ska ha. I 
denna finns ett antal avsnitt som berör 
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planeringen kring mobilitet och trafik. En 
av utgångspunkterna för den fortsatta 
utvecklingen av Sigtuna kommun är att få en 
bättre kollektivtrafiknärvaro till och mellan 
kommunens tätorter (Sigtuna kommun, 2014). 

Detta visar sig ytterligare i och med att 
en av strategierna för kommunen är att 
skapa ett tillgängligare, effektivare och 
mer hållbart transportsystem. Det uttalade 
målet i denna strategi är att fördubbla 
antalet kollektivtrafikresenärer. Såväl 
kollektivtrafiken som cykeltrafiken ska 
utvecklas och prioriteras för att bli ett 
självklart val framför bilen. Kollektivtrafik- och 
cykelnätet ska vara väl utbyggt för att nå alla 
stadsdelar och vägsystemen ska inte utgöra 
barriärer. Den spårbundna kollektivtrafiken 
är en viktig grundsten för möjligheten 
att pendla hållbart till och från Sigtuna 
kommun. I översiktsplanen pekas särskilt 
ett nytt resecentrum i Märsta ut som en 
utvecklingsmöjlighet, men även en utveckling 
av kollektivtrafiken på Arlandabanan och 
Ostkustbanan. 

Området för den sjätte stadsdelen ligger inom 
gränserna för den regionala stadskärnan 
Arlanda-Märsta. För den regionala stadskärnan 
finns det ett antal riktlinjer för utveckling, 
där det bland annat finns angivet att det ska 
tas fram en fördjupad översiktsplan. En av 
riktlinjerna rör speciellt kollektivtrafiken i 

anslutning till den sjätte stadsdelen:

”För kollektivtrafikförsörjningen i den regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta ska finnas ett 
strategiskt kollektivtrafikstråk mellan Märsta 
station – Arlandastad – Arlanda flygplats med 
särskilda knutpunkter i stråket för koppling till 
andra lokala slingor och annan kollektivtrafik” 
(Sigtuna kommun, 2014, s 33). 

Det finns även angivet i planen att detta stråk 
ska utformas för att vara trafikslagsoberoende 
så att det kan byggas ut etappvis och på 
sikt kunna ge utrymme för olika innovativa 
transportlösningar till exempel spårtaxi eller 
förarlösa fordon. Stråket ska finnas i en sådan 
sträckning att det på sikt kan kopplas samman 
med bytespunkter eller kollektivtrafiknoder 
med en möjlig framtida spårbunden 
avgrening av Roslagsbanan till Arlanda och 
stombusstrafik till den regionala stadskärnan.

Inom de riktlinjer som finns angivna för 
trafiken i översiktsplanen finns det ett antal 
som berör området den sjätte stadsdelen:

• ”Utveckling av spårbunden trafik i ett 
strategiskt kollektivtrafikstråk som 
förbinder Sigtuna stad med Märsta 
station och Arlanda eftersträvas på sikt.”

• ”Inom östra Arlandastad ska inom ramen 
för behov av ytterligare spårkapacitet på 
Arlandabanan prövas förutsättningarna 
för att anlägga en ny pendeltågsstation.”

Figur 12 Utsnitt ur mark- 
och vattenanvändningskar-
tan från Sigtuna kommuns 
översiktsplan 2014. Kartan 
visar att det genom området 
för den sjätte stadsdelen 
(svart markering i kartan) 
går två planerade stråk för 
stomnät för kollektivtrafik-
en. Kartan visar även att det 
i översiktsplanen uttrycks 
planer för att anlägga två 
kollektivtrafiknoder längs med 
den befintliga Arlandabanan.
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För cykeltrafikens utveckling finns en cykelplan 
framtagen av kommunen, där bland annat 
rekommenderad utbyggnad av cykelstråken 
i kommunen anges. I översiktsplanen finns 
det också angivet ett antal cykelstråk som bör 
utvecklas. Inget stråk leder förbi den sjätte 
stadsdelen men en förbättrad infrastruktur 
på cykelstråken ökar i förlängningen även 
möjligheten att resa till och från denna 
stadsdel med cykel. 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
ARLANDAOMRÅDET
Det har tagits fram en fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Arlandaområdet som antogs 
av kommunfullmäktige år 2006 (Sigtuna 
kommun, 2006). Denna FÖP ska ersätta eller 
fungera som planprogram för efterföljande 
detaljplaner inom området. 

Den vision som förmedlas i FÖP:en är att 
Arlandaområdet ska utvecklas till en stark 
regional kärna för företagande. Denna vision 
grundar sig till stor del på att det finns goda 
kommunikationer till området med flyg, tåg 
och motorväg. 

För att visionen ska kunna uppfyllas krävs 
att goda förbindelser förverkligas. Detta 
innebär enligt FÖP:en bland annat att vägar 
med behov av breddning och utbyggnad ska 
identifieras, att ett huvudvägnät ska utarbetas 
med goda anslutningar till den befintliga 

infrastrukturen samt att ett gång- och cykelnät 
med god framkomlighet ska föreslås.

Inom FÖP:en finns också angivet att ett 
reservat för ett nytt kollektivtrafikstråk som 
binder samman Arlandastad och flygplatsen 
ska finnas samt att möjligheten för att ansluta 
spårbunden godstrafik till Södra fraktområdet 

vid flygplatsen ska hållas öppen. 

Det öppnas också för möjligheten att skapa 
ett nytt stationsläge längs med Arlandabanan 
i anslutning till området för den fjärde 
stadsdelen. Detta skulle innebära en stor 
förbättring även för kollektivtrafiknärvaron i 
den sjätte stadsdelen. 

Figur 13 Utsnitt från FÖP Arlandaområdet. Befintliga och möjliga järnvägsanläggningar inom FÖP Arlandaområ-
det. Ett möjligt nytt stationsläge är utpekat i anslutning till den femte stadsdelen och med detta även i närheten av 
den sjätte stadsdelen (svart markering i kartan). 



/31

För att minska de fysiska barriärerna inom 
området finns det utpekat önskemål att 
det i planförslagen ska tas fram förslag till 
ytterligare förbindelser över eller under väg 
273, Arlandabanan och E4. Förbindelser 
ska planeras för gång- och cykeltrafik, 
kollektivtrafik och biltrafik (Sigtuna kommun, 
2014). 

Inom FÖP:en finns det identifierat ett behov 
av att på olika sätt förstärka kapaciteten i 
marktransportsystemet, exempelvis genom att 
löpande komplettera det befintliga gång- och 
cykelnätet för att få bättre förbindelser mellan 
Märsta, Arlandastad och flygplatsen. 

Möjligheterna för att skapa ett automatiserat 
kollektivtrafiksystem tas upp i FÖP:en. Ett 
sådant system skulle kunna finnas i stråket 
mellan flygplatsen och Arlandastad. De 
lösningar som tas upp är olika spårbundna 
system som ska vara långsiktigt hållbara och 
effektiva. Detta system skulle då kunna dras i 
ett stråk igenom det område som idag utreds 
som den sjätte stadsdelen, och då förbinda de 
östra och västra delarna av Arlandastad.

Figur 14 Figuren visar befintliga gång- och cykelvägar samt de gång- och cykelvägar som planeras som framtida 
huvudstråk enligt den fördjupade översiktsplanen. Ett av de framtida huvudstråken leder genom området för den 
sjätte stadsdelen (svart markering i kartan) i nord-sydlig riktning och ansluter till Mästra och Arlanda flygplats via 
redan befintliga gång- och cykelvägar. 
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SIGTUNA KOMMUNS 
TRAFIKSTRATEGI
Sigtuna kommun har tagit fram en 
trafikstrategi (Sigtuna kommun, 2010). 
Nedan redogörs kortfattat för de aspekter 
i trafikstrategin som anses påverka denna 
utredning.

Mobility management
I strategin tar kommunen upp mobility 
management som ett sätt att påverka 
människors resvanor. Strategin lyfter fram 
samverkan som en av de viktigaste delarna, 
där kommunen, SL, SJ, Banverket, Vägverket 
(nuvarande Trafikverket) och enskilda företag 
pekas ut som viktiga parter. Ett exempel på en 
åtgärd kan enligt strategin vara att skapa en 
grön resplan.

Oskyddade trafikanter
Eftersom cykeltrafiken i kommunen är relativt 
gles anses det i trafikstrategin att cykeltrafiken 
kan blandas med gångtrafiken i kommunens 
nät. Gång- och cykelstråk kan bestå av 
sträckor med gång- och cykelbanor, gång- 
och cykelvägar eller sträckor med fotgängare 
och cyklister i blandtrafik. Gång- och 
cykelvägarna ska vara gena och huvudnätet 
för gång- och cykeltrafiken ska planeras så 
att attraktiva målpunkter i första hand nås 
av gång- och cykeltrafikanter och att gena, 
sammanhängande stråk knyter samman 
målpunkterna. Ett väl utbyggt cykelnät och 

anordnade cykelparkeringsplatser är exempel 
på förutsättningar som kan styra över resande 
från bil till cykel, om sträckorna är under 5 
kilometer. (Avståndet från sjätte stadsdelen 
till Märsta är cirka fem kilometer via den 
planerade vägen genom stadsdel 4 och 5). 

Kollektivtrafik
Gällande kollektivtrafiken anges att kommunen 
har ett samarbete med AB Storstockholms 
lokaltrafik (numera trafikförvaltningen i 
Region Stockholm) som är huvudmän för 
kollektivtrafiken i kommunen. Möjligheterna 
för utbyggd spårtrafik, bland annat 
Roslagsbanan till Arlanda och en ökad 
turtäthet på pendeltåget tas upp. Även 
möjligheterna till anläggandet av ett 
spårtaxisystem mellan Arlanda och Märsta 
diskuteras som en möjlighet för förbättrad 
kollektivtrafik. 

Biltrafik
En uppdelning finns mellan regionalt vägnät, 
huvudnät och lokalnät. För huvudnätet ska 
framkomligheten bibehållas och det ska 
finnas en fysisk trafikseparering mellan bilar 
och oskyddade trafikanter, och där detta inte 
är möjligt ska hastigheterna hållas nere. I 
lokalnätet ska de oskyddade trafikanternas 
framkomlighet och tillgänglighet vara i 
fokus. För parkering anges endast att en 
kommuntäckande parkeringspolicy ska arbetas 
fram.

SIGTUNA KOMMUNS CYKELPLAN
Inom Sigtuna kommun har en cykelplan tagits 
fram (Sigtuna kommun, 2014). Planen skrevs 
år 2012 med målår 2020. I en inventering 
som genomförts inom ramen för arbetet med 
cykelplanen har identifierats behov av att 
bland annat hastighetssäkra cykelpassager, 
tillse separering från motortrafiken på 
huvudcykelnätet med mera. 

Cykelplanen pekar ut de fyra regionala 
cykelstråken som finns inom Sigtuna kommun; 
Sigtunastråket, Märstastråket, Knivstastråket 
och Arlandastråket, se figur nedan hämtad 
från cykelplanen.

Figur 15 Regionala cykelstråk från 
Sigtuna kommuns cykelstrategi
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För att skapa trygga och trafiksäkra cykelvägar 
tar cykelplanen bland annat upp åtgärder 
såsom hastighetssäkrade passager, att gator 
med blandtrafik hastighetssäkras till 30 km/h, 
samt att cykelvägar anläggs på stråk som 
är befolkade, överblickbara och väl belysta. 
Vad gäller cykelparkering bör avståndet från 
parkering till målpunkt inte överstiga 25 meter. 

Nedan visas en karta från cykelplanen där 
Sigtuna kommuns huvudcykelvägnät pekas ut. 

Figur 16 Huvudcykelvägnät Sigtuna kommun, häm-
tad från kommunens cykelplan, bilaga 1
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STADSBYGGNADSSTRATEGI 
AIRPORT CITY STOCKHOLM, 2013
Bolaget Airport City Stockholm har 
ett trepartsägande som består av 
Arlandastad Holding, Sigtuna kommun 
och Swedavia. Bolaget har tagit fram en 
stadsbyggnadsstrategi för att underlätta 
samarbetet och utbyggnaden av områdena 
i och omkring Arlandastad (Airport City, 
Swedavia, Sigtuna kommun & Arlandastad 
Holding, 2013). Ambitionerna kopplat till 
hållbarhet och hållbar stadsbyggnad är höga 
och målet är att hela flygplatsstaden ska 
kunna hållbarhetscertifieras.

Inom denna strategi finns en genomgång av 
de övergripande plandokumenten. Samtliga 
planer tar upp den starka urbana utvecklingen 
och denna utvecklings beroende av en utökad 
tillgänglighet framförallt att kollektivtrafiken 
till och från området förbättras. Inom 
regionplanen är det tre områden som 
framförallt utpekas vara i behov av att kopplas 
samman med hjälp av förstärkt kollektivtrafik; 
Arlanda flygplats, Arlandastad och Märsta.

Strategin utgår ifrån 10 övergripande 
riktlinjer varav tre är extra intressanta ur ett 
mobilitetsperspektiv.

Närhet till snabb kollektivtrafik
Huvudprincipen ska vara att exploatering sker i 
närheten av redan befintliga kollektivtrafikstråk 

med hög turtäthet. Den lokala kollektivtrafiken 
ska även utvecklas för att skapa möjlighet 
för samtliga resenärer att enkelt komma 
till högkvalitativa stråk. Hållplatserna ska 
utformas med god tillgänglighet och tillgång till 
service och hållplatserna ska vara integrerade i 
stadsmiljön.

Sammanhängande gatunät
Gatunätet ska vara sammanhängande 
och trafikslagen ska blandas, vilket ska 
medge att alla fastigheter blir tillgängliga. 
För gångtrafikanterna ska det finnas 
breda trottoarer och cykelnätet ska vara 
sammanhängande. Gatunätet ska vara gent 
och tryggt med hastighetsbegränsningar som 
anpassas till stadslivet. Längs motorleder 
ska det finnas parallellgator som ansluter till 
gatunätet. 

Flexibel, yteffektiv parkering 
Parkering ska enligt strategin i första hand ske 
i garage eller parkeringshus. Markparkering 
ska företrädesvis ske som kantstensparkering 
eller fickor vid trottoarer. Parkeringsytorna 
bör samutnyttjas av olika verksamheter. 
Cykelparkering ska finnas nära entréer och 
nära kollektivtrafikens hållplatser.

Tre utbyggnadsprinciper beskriver hur 
utvecklingen ska ske i tre steg; staden 
växer från noderna, stadsdelar växer från 
infrastrukturen och mark och kvarter växer 
från platser. De två första är av vikt för 

mobiliteten i området. 

Staden växter utifrån noderna
En av de påtalade noderna ligger i närheten 
av området för den sjätte stadsdelen. Noden 
ligger vid trafikplats Arlanda vid E4:an mellan 
västra Arlandastad och DriveLAB Stockholm. 
Invid noderna ska det finnas en hög 
koncentration av verksamheter och flöden.

Stadsdelar växer utifrån infrastrukturen
Den grundläggande infrastrukturen såsom 
gatunät och kollektivtrafikstråk skapar 
de grundläggande förutsättningarna för 
kommande exploatering. Gatunätet ska 
skapa den bästa möjliga framkomligheten 
och tillgängligheten till de fastigheter som 
ska anläggas. Den nya gatustrukturen ska 
på ett bra sätt utnyttja och ansluta till den 
befintliga. Strategin anger att utbyggnaden 
ska utgå ifrån tre grundläggande gatu- och 
vägtyper; lokalgata, huvudgata och motorled. 
Kollektivtrafikstråkens hållplatser ska 
fungera som mindre noder och vara naturliga 
utgångspunkter för högre exploatering.
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Figur 17 Utbyggnadsprinciper för Arlandastad enligt Stadsbyggnadsstrategin.  
Bild hämtad från stadsbyggnadsstrategin.



36\

KOLLEKTIVTRAFIKSTRATEGI 
AIRPORT CITY STOCKHOLM. 
UTVECKLING AV LINJER, 
HÅLLPLATSER OCH HÅLLBART 
RESANDE I FLYGPLATSSTADEN
År 2013 togs en kollektivtrafikstrategi fram 
av Airport City Stockholm. Denna redovisar 
en möjlig strategi för utbyggnaden av 
kollektivtrafiken inom Arlandaområdet, 
inklusive Arlanda stad. Strategin bygger på 
den stadsbyggnadsstrategi som tagits fram 
inom Airport City Stockholm, och syftar till 
att redogöra för alternativa trafikeringssätt 
och sträckningar samt hur hållplatser kan 
utvecklas över tid. Inom strategin har tre 
linjer lyfts fram varav en, kallad Airport City 
Express, löper igenom området Arlanda stad 
i Halmsjövägens sträckning. De två övriga 
sträckningarna löper inte igenom området 
för den sjätte stadsdelen. Inom strategin har 
det identifierats en successiv utveckling av 
kollektivtrafiken i takt med att exploateringen 
av stadsdelarna sker. Hållplatsutformningen 
föreslås följa denna utveckling och gå från att 
utmärkas av hållplatsstolpar till att bli noder 
i ett större system (AirportCity Stockholm, 
2013). 

AIRPORT CITY STOCKHOLMS 
ARBETE MED UTBYGGD 
KOLLEKTIVTRAFIK
Airport City Stockholm arbetar med frågor 
kopplat till miljö, kollektivtrafik med mera. 
För närvarande pågår ett fokuserat arbete 
kring kollektivtrafikens utveckling i området, 
vilket har bedömts vara en angelägen fråga. 
Angelägenheten kommer av den pågående 
utbyggnaden i området, där exempelvis 
Scandinavian Expo öppnar i slutet på 2020. 
Vid Scandinavian Expos öppning är det av stor 
vikt att en fungerande kollektivtrafik finns.

Arbetet på kort sikt är framförallt riktat mot att 
samla den befintliga busstrafiken i området där 
trafiken till hotell, flygplats, företag, befintlig 
spårbunden kollektivtrafik med mera fungerar 
som en helhet. Utvecklingsplanerna på 
längre sikt riktas mot att skapa ett autonomt 
kollektivtrafiksystem. Den infrastruktur som 
byggs ut inom stadsdelen är anpassad för att 
möjliggöra autonom trafik.

Om en ny station längs med Arlandabanan 
skulle byggas kommer denna station 
att utgöra ett av naven i det framtida 
kollektivtrafiksystemet, där de olika 
trafikslagen kan utgå ifrån denna station för 
att på ett effektivt sätt ta resenärerna till sina 
målpunkter.

Den kollektivtrafik som planeras inom Arlanda 
Airport City kommer att bedrivas som ett 
komplement till kollektivtrafiken som bedrivs 
av landstinget.

ROSLAGSBANAN TILL ARLANDA
Diskussioner kring utbyggnaden av 
Roslagsbanan till Arlanda har pågått under en 
längre tid och under 2010 genomfördes en 
idéstudie av förlängningen av Roslagsbanan 
till Arlanda. Denna idéstudie har sedermera 
utvecklats och vidare utredningar genomförs. 
I en pågående utredning under 2017 – 2018 
studeras tre olika linjedragningar inom en 
utredningskorridor. Invid Benstocken planeras 
inom denna utredning för en station och tre 
alternativa lägen har undersökts . 

HÅLLBAR KOLLEKTIVTRAFIK I 
DEN REGIONALA STADSKÄRNAN 
MÄRSTA – ARLANDA
En utredning för hållbar kollektivtrafik i den 
regionala stadskärnan Märsta – Arlanda har 
genomförts av Sweco under 2013. Denna 
syftade bland annat till att utreda i vilka 
stråk kollektivtrafik bör byggas ut i området. 
De stråk som identifierades skulle kunna 
trafikeras av olika trafikslag och på så sätt 
möjliggöra för att utveckla stråken till mer 
kapacitetsstarka trafikslag över tid. De stråk 
som identifierats visas i illustrationen nedan 
(se Figur 16). Utredningen visar på olika för- 
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och nackdelar med de olika alternativen men 
anger att alternativ 2 (rött streck i kartan 
nedan) är det kortaste och billigaste samt att 
alternativ 6 (gul- och rödstreckad linje i kartan 
nedan) är det längsta och dyraste. 

Figur 18 Utredda stråk inom utredningen för hållbar kollektivtrafik i den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda. 
Illustration av Elin Lundbäck, Sweco. Området för sjätte stadsdelen markerat i svart.
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NÄRLIGGANDE PLANER SOM 
KAN PÅVERKA ARBETET MED 
DEN SJÄTTE STADSDELEN

STADSDEL 5
Detaljplanearbetet för Arlandastad 
stadsdel 5, det planområde som ligger i 
anslutning till sjätte stadsdelen i söder, är 
genomfört och planen har vunnit laga kraft 
(Stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun, 
2017). I och med att detta område ligger i 
direkt anslutning till sjätte stadsdelen så är 
det av vikt att de stråk som leder genom båda 
stadsdelarna är utformade på samma sätt.

Gator och trafik
Kollektivtrafik Genom området för den femte 
stadsdelen planeras ett kollektivtrafikstråk, i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen. 
Stråket planeras trafikeras med busstrafik och 
det finns en busshållplats som planeras precis i 
gränsen till den sjätte stadsdelen.

Gång- och cykeltrafik Gång och cykeltrafiken 
inom den femte stadsdelen planeras ansluta 
till övriga gång- och cykelvägar via en tunnel 
under E4 i söder. På den huvudgata som leder 
vidare in i den sjätte stadsdelen planeras det 
för en dubbelriktad gång- och cykelbana på 
gatans östra sida och även en gångbana på 
den västra sidan. På den kvartersgata som 
löper genom området planeras det för en 

gång- och cykelbana på ena sidan som sedan 
ansluter till en gång- och cykelväg vidare mot 
huvudgatan.

Fordonstrafik Motortrafiken får en ny 
anslutning till området under E4. Vägtunneln 
under E4 kopplar samman stadsdel 5 och 
6 med stadsdel 4. Vägtunnelns bredd är 
anpassad för att möjliggöra en vägsektion som 
innehåller gång- och cykeltrafik, biltrafik samt 
spårbunden kollektivtrafik. När huvudgatan 
förlängs genom den sjätte stadsdelen kommer 
det att finnas en koppling till det övriga 
vägnätet även i norr, via Måbyleden.

TIDIGARE UTREDNINGAR 
OCH STUDIER FÖR DEN 
SJÄTTE STADSDELEN

FÖRSTUDIE ARLANDASTAD 
SJÄTTE STADSDELEN
Som ett inledande arbete inför 
detaljplanearbetet med den sjätte stadsdelen 
har en förstudie genomförts för att kartlägga 
befintligt underlag samt klargöra behovet 
av tillkommande utredningar (Urban Minds, 
2018). Det som är av intresse för områdets 
mobilitet sammanfattas nedan.

1. Trafikverket har tagit ställning till 
lokaliseringsutredningen för utbyggnaden av 
järnvägen mellan Stockholm och Uppsala och 
har i detta arbete valt UA 2, det alternativ som 
löper parallellt med de befintliga spåren öster 
om planområdet. Medel finns inte avsatta för 
detta arbete i Förslag till Nationell Plan 2018–
2029, men Trafikverket och Arlandabanan 
Infrastructure har kommit överens om att 
utbyggnaden ska bevakas i kommande 
planeringsskeden. För detaljplanearbetet 
innebär detta att ett område längs med 
spåren måste reserveras. Trafikverket utreder 
en breddning av E4:an förbi området med 
ytterligare ett körfält. 
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2. Inom arbetet med en stadsbyggnadsstrategi 
för Arlanda-Märstaområdet har en tolkning 
gjorts kring vad detta har för betydelse 
gällande kollektivtrafiken i området. Dessa 
tre punkter är citerade direkt från sidan 5 i 
Förstudien, och bedöms vara förenliga med 
kommunens översiktsplan:

• ”Väl fungerande kollektivtrafik i områdets 
olika delar är mycket viktigt”

• ”Om spårburen kollektivtrafik i framtiden 
ska gå genom stadsdel 4, 5 och 6 är 
det av yttersta vikt att sådan trafik kan 
integreras i markförlagda vägkörfält. Ett 
annat alternativ skulle vara luftburna 
spårbilssystem”

• Fri höjd i port under väg E4, inom 
stadsdel 4, ska klara spårbunden trafik i 
integrerat körfält”

3. Angående områdets huvudstruktur 
kommer den att utgöras av en genomgående 
huvudgata som fortsätter från den femte 
stadsdelen. Tre huvudpunkter för denna gatas 
struktur har identifierats, och dessa citeras 
från sidan 20 i förstudien:

• ”Hög tillgänglighet för gående och 
cyklister. Gående ska kunna röra sig på 
båda sidor av gatan

• Möjliggör för en stadsliknande struktur 
med dubbelsidig trädrad/allé och 
regngårdar samt med placering av 

byggnader i huvudsak i gräns mot gata.

• Utrymme för busstrafik och eventuell 
framtida spårbunden kollektivtrafik 
integrerad i körbana.”

4. Angående områdets framtida 
kollektivtrafikförsörjning anses denna vara 
en av de viktigaste frågorna för att området 
Arlanda-Märsta ska kunna utvecklas till en väl 
fungerande regional stadskärna. 

• Planerat lokalt kollektivtrafikstråk 
i huvudgatan, dimensionerat för 
busstrafik, som en förlängning av stråket 
från den femte stadsdelen.

• Strukturen och planen för den sjätte 
stadsdelen får inte omöjliggöra 
kollektivtrafikreservatet som utpekas i 
FÖP och ÖP.

• Cykelnätet i området ska kopplas 
samman med cykelnätet inom Arlanda 
flygplatsområde, och via detta till Märsta 
och Märsta station via ”Arlandastråket”.

STARTWORKSHOP MED 
KOMMUNEN
I inledningen av arbetet med sjätte stadsdelen 
hölls en startworkshop tillsammans med 
kommunen. Under denna identifierades ett 
antal nyckelfrågor kopplade till trafik och 
mobilitet. När stadsmiljön diskuterades 
framkom att de värden som var viktiga var en 
trygg stadsmiljö med en finmaskighet av gator 
och en tät struktur. Detta är parametrar som 
kan påverkas av trafik och gatunät, och är 
viktigt att ta med i arbetet med mobiliteten.
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