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Sammanfattning 

Detaljplaneområdets externa läge tillsammans med kraftiga väg- och spårbarriärer ger 

stora utmaningar när det gäller att skapa tillgänglighet och attraktivitet i lösningar för 

gång/cykel- samt kollektivresande. För att motverka de problem som uppstår vid hög 

bilanvändning och skapa ökad hållbarhet i resandet kommer det att krävas stora 

ansträngningar för att möjliggöra val av alternativa färdmedel i den fortsatta 

planeringen av området. 

Detaljplanens trafikanalyser tydliggör att omgivande lokalvägnät, med angiven 

utbyggnadstakt för Arlandastadområdet, kommer att klara tillgängligheten mot 2040 

utan större ombyggnader. 

Trafikanalyser som visar hur det övergripande regionala vägnätet påverkas av 

detaljplanen är en mycket komplex fråga att utreda. Det pågår planering inom många 

olika projekt i den regionala kärnan Märsta/Arlanda, där utvecklingen av 

Arlandastadområdet är ett av dessa projekt. Det pågår dessutom studier av olika 

infrastrukturåtgärder som Roslagsbanans koppling mot Arlanda, utbyggd övrig 

spårkapacitet, förstärkningar av E4 mm. Vidare är frågan om eventuell flytt av Bromma 

flygplats en aspekt som tillsammans med många andra kommer att påverka 

transportsystemet till Arlandaområdet på ett betydande sätt mot 2040.  

Den nu aktuella detaljplanerna i Arlandaområdet har aktualiserat behovet av en 

övergripande studie för hur transportsystemet mot Arlanda/Märsta ska vara utformat 

mot 2040 och vidare framåt. Studien drivs av Sigtuna kommun, Swedavia samt 

Arlandastad Holding med aktivt deltagande av Trafikverket samt regionala 

representanter för kollektivtrafik och regionplanering. Resultat av den övergripande 

studien kommer att inarbetas i planförslagets granskningsskede. 

Förslaget i detaljplanen för den Sjätte stadsdelen ger möjlighet att utveckla stora 

byggnadsytor för olika verksamheter. Tillsammans med utvecklingen i övriga stadsdelar 

i området kommer detta att alstra stora trafikmängder. Utvecklingen av området har 

mot bakgrund av storleken och antalet byggrätter en fyrtioårig horisont.  

Regleringarna av markanvändningen som finns i planen syftar till att begränsa antalet 

alstrade fordonsrörelser till maximalt 20 000 per dygn när Sjätte stadsdelen är fullt 

utbyggd. Vid den nivån visar kapacitetsstudier att lokalvägnätet har acceptabel 

framkomlighet och anslutande vägnät kan klara kapaciteten med stöd av ombyggnad 

vid några anslutande korsningar. 

Kapacitetsstudier av omkringliggande anslutningar till det allmänna vägnätet visar att 

befintliga korsningar klarar kapaciteten mot 2040. Vid helt utbyggd exploatering i 

området mot 2060 kommer korsningarna på väg 273, 893 och 903 att behöva 

förstärkas för att hantera den tillkommande trafiken från detaljplanen för Sjätte 

stadsdelen och övriga stadsdelar, förutsatt att inte den fördjupade översiktsplanens 

trafiksystem byggs ut.  
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Inledning  
Denna PM Trafik är framtagen som underlag till detaljplanen för sjätte stadsdelen inom 

Arlandastad. Utredningen är framtagen av VAP VA-Projekt AB på uppdrag av 

Arlandastad Holding under ledning av Lindroos Arkitektur och i samarbete med ett 

team av konsulter. 

PM Trafik är ett av två underlags-PM som berör trafikfrågor inom arbetet för 

detaljplanen för den sjätte stadsdelen i Arlandastad. Den andra PM:n1 är framtagen av 

Ramboll och 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.  

 

Området är uppdelat i tre olika detaljplaneområden – Fjärde-, Femte och den nu 

aktuella Sjätte stadsdelen. Arbetet med detaljplan för den Sjätte stadsdelen pågår men 

för de båda andra områdena finns lagakraftvunna detaljplaner sedan tidigare. 

PM Trafik beskriver lokal och omgivande påverkan på trafiksystemet i samband med 

planens genomförande. Utredningen fokuserar på frågor kring trafikalstring, kapacitet i 

vägnätet och parkeringar.  

Trafikutredningen samverkar med den ovan beskrivna mobilitetsutredning som tagits 

fram inom ramen för detaljplanearbetet. I denna utredning fördjupas frågor som rör 

hållbarhet i transportsystemet, exempelvis gång/cykel- samt kollektivtrafikfrågor och 

dessa delar beskrivs därför mer översiktligt än i PM Trafik. 

 

 

 

 

 

  

 
1 PM Mobilitet, Ramboll 201112 
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Bakgrund och syfte  
Planområdet är beläget ca 3 km öster 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. 

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 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.  
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Figur 1: Utdrag från FÖP med uppskattade trafikmängder 2030 

Planen medger i större delen av området bebyggelse för industri, idrotts- och 

sportanläggningar samt med vissa begränsningar av ytorna även kontor, 

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.  
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Målbild 
I arbetet med trafikfrågor har några aspekter fått särskild prioritet. Nedanstående 

punkter utgör några av de övergripande målen i stadsbyggnadsstrategin för Airport city 

med särskild koppling till trafikfrågor som beaktas i denna PM Trafik.  

✓ Hållbarhet - målet är en flygplatsstad 

som bidrar till hållbar tillväxt, där 

flygplatsens kärnverksamhet 

säkerhetsställs och stadsutvecklingen 

kan ske kontinuerligt och långsiktigt. 

 

✓ Tillgänglighet - I Airport City Stockholm 

ska det finnas ett effektivt, tryggt och 

bekvämt transportsystem med fokus 

på gående, cykel och kollektivtrafik 

samt angöring och parkering vid flygplatsen. Ett effektivt kollektivtrafikstråk 

knyter ihop de centrala delarna av staden. 

 
Övriga trafikfrågor som bedöms viktiga och bör föras vidare till kommande mer 
detaljerad planering. 
 

✓ Helheten i områdets trafikstrukturer ska betraktas trots indelningen i flera olika 

detaljplaner - beakta vad som gjorts tidigare. 

 

✓ Kopplingar mot flygplatsområdet och omkringliggande huvudvägsystem är en 

central fråga för trafikförsörjningen. 

 

✓ Främja lösningar som prioriterar gående, cyklister och kollektivtrafik i 

gatumiljöer. 

 

✓ För att ge tydlighet i framtida planering av Arlandaområdet behöver kunskapen 

om kapaciteten i de stora kommunikationsstråken fördjupas. 
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Nulägesbeskrivning 

Nuvarande trafikstrukturer 

Det aktuella planområdet är omgivet av kraftiga transportstråk då Arlandabanan 

passerar utmed plangränsens östra sida och E4 med infarten mot Arlanda (väg 

E4.65/273) passerar utmed den västra sidan. Utöver dessa stråk finns länsväg 273, 893 

och 905 i anslutning till området. 

Gång- och cykeltrafik 

Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar inom planområdet för närvarande. Vid 

kommande planering av området blir kopplingen mot det omgivande cykelvägnätet en 

viktig fråga. Inom Fjärde stadsdelen finns ett cykelvägnät redan utbyggt och inom 

Femte stadsdelen finns ett cykelvägnät planerat. Med stöd av den kommande 

vägtunneln under E4 för Halmsjövägen kan därför cykeltrafik från alla tre stadsdelar få 

en koppling mot Sigtuna kommuns befintliga cykelvägssystem som ansluter i västra 

delen av Arlandastad. I den norra delen av planområdet saknas för närvarande en 

cykelvägskoppling mot det regionala cykelstråket utmed Fraktvägen, se figur 2.  

 

Figur 2: Översikt regionala cykelvägnätet (lila linje), källa OpenStreetMap 

Kollektivtrafik 

Det planerade planområdet är inte anslutet till någon kollektivtrafik i dagsläget och det 

föreligger heller inte något större behov av detta i dag. 

Framtida markanvändning inom planområdet kommer dock att alstra stor efterfrågan 

på resor av olika slag och därför är framtagande av attraktiva kollektivtrafikkopplingar 

för det nya området är en prioriterad aspekt. Detta är även något som tydligt framhålls 

i kommunens översiktliga planering och framtagna kollektivtrafikstrategier. 

Cykelkoppling mot Märsta 
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Fordonstrafik 

Väg E4 söder om Arlanda är mycket starkt belastad av trafik men i trafikplats Arlanda 

fördelas trafiken så att hälften av fordonen väljer till- och frånfarten mot Arlanda 

flygplats och den andra hälften väljer att fortsätta E4 till/från Uppsala/Knivsta. Det 

medför att trafikmängden förbi planområdet på väg 273 är drygt 30 000 fordon per 

dygn, se figur 3. 

Figur 3: Omgivande huvudvägnät med årsdygnstrafik och mätår. 

I dagsläget löper Halmsjövägen genom hela planområdet med koppling i norr mot väg 

893, vilket är den enda utfarten från området i dagsläget. Söderut finns en koppling 

från Märsta trafikplats, men denna del av Halmsjövägen är enkelriktad i norrgående 

riktning från trafikplats Märsta tills den når Fjärde stadsdelen. I takt med att olika 

verksamheter har kommit igång inom Fjärde stadsdelen så har trafiken ökat på 

Halmsjövägen upp genom Femte och Sjätte stadsdelen. För närvarande pågår 

byggnation för en ny vägtunnel under E4 i Halmsjövägens förlängning på den västra 

sidan av motorvägen. Denna anslutning med funktioner för fordons-, gång/cykel- och 

möjlighet till framtida spårtrafik kommer att öka dynamiken i trafikförsörjningen för de 

olika stadsdelarna och minskar genomfartstrafiken genom Sjätte stadsdelen. 

Vägtunneln planeras för öppnande av trafik under halvårsskiftet 2021. Det finns en 

anslutning mot Halmsjövägen från verksamheten vid Nybygget i den norra delen av 

planområdet men i övrigt finns få vägar inom planområdet. 

Dp Stadsdel 6 

E4 

905 
273 

893 

273 

Tpl Arlanda 

Tpl Måby 

Tpl Nybygget 

6 030 (17) 

8 180 (14) 
9 230 (14) 

1 700 (07) 

29 970 (17) 

905 

2 340 (11) 

30 550 (15) 

E4.65 

273 
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Förslag på nya trafikstrukturer 
En viktig konsekvens att belysa är hur omgivande trafiknät påverkas av planen. 

Kopplingen till Arlanda via väg E4.65 som passerar planområdet har stort regionalt och 

nationellt intresse och det är därför viktigt att planens genomförande inte kommer i 

konflikt med dessa intressen. 

Områdets trafik- och parkeringsalstring 

Områdets resealstring beror på hur många personer som kommer att arbeta och 

besöka området i framtiden. Hur stor trafikalstringen till vägsystemet blir är beroende 

av flera olika aspekter såsom bebyggelsevolymer, tillgång till parkering i området, 

utbyggnadsgrad för gång- och cykelvägsnätet samt områdets framtida 

kollektivtrafikandel. 

Samrådshandlingen för Sjätte stadsdelen omfattar byggrätter på 500 000 m² BTA. För 

att trafikalstringen från området ska kunna hållas på en nivå som kan garantera att 

övrigt vägnät inte blir överbelastat så har vissa begränsningar införts gällande 

markanvändningen. Begränsningarna gäller de mest trafikalstrande användningarna - 

kontor och handel. Planbestämmelserna i samrådsförslaget anger en begränsning på 

150 000 m2 BTA för kontorsändamål (K) och maximalt 7 500 m2 BTA för detaljhandel 

inom centrumändamål (C1 o C2). Med dessa begränsningar kan trafikalstringen från 

området hållas på en nivå som är anpassad för att inte överbelasta varken lokalvägar i 

området eller anslutande vägnät. 

Figur 4: Föreslagen markanvändning Sjätte stadsdelen 

Regleringarna av markanvändningen syftar till att begränsa antalet alstrade 

fordonsrörelser till maximalt 20 000 per dygn när Sjätte stadsdelen är fullt utbyggd.  

Vid den nivån visar kapacitetsstudier att lokalvägnätet i området har acceptabel 

framkomlighet och anslutande vägnät kan klara kapaciteten med stöd av ombyggnad 

vid några anslutande korsningar. 
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Andelen resor med kollektivtrafik och gång/cykel är en viktig parameter vid 

trafikalstringsberäkningar. Området kommer i de inledande skedena av exploateringen 

vara relativt svårt att kollektivtrafikförsörja på grund av det externa läget och glesa 

strukturen. I takt med att tätheten ökar i området ökar både betydelsen och 

lönsamheten av mer kraftfulla kollektivtrafikåtgärder. En inledande andel för 

kollektivtrafik och gång/cykel på 20% antas för resor till och från området. Andelen har 

sedan möjligheter att öka till 30-40% vid en utbyggnad med exempelvis spårbundna 

kollektivtrafiksystem till området. 

För att beskriva planförslagets påverkan på vägnätet har en trafikalstringsberäkning 

utförts för ett fullt utbyggt område på 500 000 m2 BTA. Fördelningen följer 

uppdelningen enligt figur 4 och andelen kollektivtrafikresenärer samt gång- och 

cykeltrafikanter antas vara 30% när området är färdigbyggt. 

Utöver de generella förutsättningarna har ett antal antaganden gjorts rörande 

trafikalstringen i förhållande till olika användningar inom kvartersmark. Vidare kan det 

förutsättas ett visst samåkande vid arbetspendlingsresor (1.2 personer /bil).  

Redovisade värden i nedanstående tabeller är beräknat per 1 000 m²:  

Kontor – Tätheten på kontor kan variera beroende på utformning med 

aktivitetsbaserade ytor eller inte. Alstringen innehåller även tjänsteresor under dagtid 

som utgår från kontoret. Med givna förutsättningar blir trafikalstringen 

genomsnittligen för kontorsyta 1 000 m² ca 55 fordonsrörelser per vardagsmedeldygn. 

 
Kontor 

 

Antal anställda Parkeringsbehov Antal fordonsrörelser 

30-40 st 15-20 platser inkl besök 2.6 per anställd med bil 

Tabell 1: Trafikalstring kontor 

Lätt industri/verksamheter - Funktionen lätt industri/verksamheter kan omfatta en 

mängd olika typer av företagsinriktningar. Funktionen antas ha något färre tjänsteresor 

som utförs under dagen med egen bil jämfört med kontor. Med givna förutsättningar 

blir trafikalstringen för yta tillhörande lätt industri per 1000 m² ca 30 fordonsrörelser 

per vardagsmedeldygn. 

Lätt industri/verksamheter 

Antal anställda Parkeringsbehov Antal fordonsrörelser 

20-25 st 10-15 platser inkl besök 2.2 per anställd med bil 

Tabell 2: Trafikalstring lätt industri/verksamheter 
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Utställningslokaler (showroom) - För denna funktion beräknas en lägre bilandel än för 

övriga lokalfunktioner. Motiveringen till detta är att verksamheten kommer att locka 

många externa besökare utanför Stockholmsregionen, där många kommer med flyg. 

Airport City Stockholm kommer även att bygga ut en lokal kollektivtrafik mellan 

terminalområdena och de olika delarna inom Arlandastad. Bedömningen är 

sammantaget att andelen bilresor blir ca 50% för verksamheten som rör 

showroom/utställning.  

Beräkningen av trafikalstringen utgår från att det vid utställningar befinner sig 50 

personer/1000 m2 och att det pågår verksamhet i utställningslokalerna i snitt varannan 

dag med full beläggning på besöksplatser.  

Med givna förutsättningar blir trafikalstringen för yta tillhörande showroom/utställning 

per 1000 m² genomsnittligen ca 30 fordonsrörelser per vardagsmedeldygn. 

Showroom/utställning 

Antal anställda Parkeringsbehov Antal fordonsrörelser 

10 st 5 platser + 25 besök 
2.6 per anställd med bil 

   2.0 per besök med bil 

Tabell 3: Trafikalstring showroom/utställning 
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För övriga funktioner kan noteras att idrotts- och sportanläggningar har stora ytor men 

genererar inte speciellt mycket trafik eftersom anläggningarna i första hand är avsedda 

för träning och inte publika arrangemang. 

Beräkningen av trafik till hotellverksamheten är svårbedömd eftersom en del av 

hotellen i Arlandaområdet har funktioner med veckoparkering och trafikalstringen blir 

därmed mycket lägre jämfört med ett hotell i ett mer centralt läge. 

För centrumfunktionerna har det förutsatts att en större del av parkeringarna nyttjas 

för interna resor i området och belastar därmed inte det omgivande vägnätet. 

Funktionen för handel genererar mycket bilresor men har begränsats i omfattning i 

planen. 

Övrig markanvändning 

Antal anställda Parkeringsbehov Antal fordonrörelser 

Centrumändamål 

15 st 30 platser 10 

Idrott/sportanläggning 

5 st 10 platser 20 

Hotell 

5 st 13 platser 25 

Testanläggning 

0 10 20 

Handel 

15 30 300 

Tabell 4: Trafikalstring övrig markanvändning 

Parkeringstal gällande cykel för de dominerande markanvändningarna i området 

(Kontor/Lätt industri/Verksamheter) bör utgå från ett värde på 5 – 10 platser per 1000 

m2.  

För markanvändningen som har många tillfälliga besökande men få anställda som 

Testanläggning, Showroom/Utställning och Hotell bör det lägre intervallet tillämpas.  
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Trafik- och parkeringsalstringen i området vid förutsättningen av en exploatering med 

500 000 m² BTA inom en fullt utbyggd Sjätte stadsdel blir därmed: 

150 000 m² Kontor ->> 150 x 55 = 8 250 fordonsrörelser 

   150 x 18 = 2 700 p-platser 

100 000 m² Industriverks. ->> 100 x 30 = 3 000 fordonsrörelser 

   100 x 12 = 1 200 p-platser 

100 000 m² Utställning ->> 100 x 30 = 3 000 fordonsrörelser 

   100 x 30 = 3 000 p-platser 

50 000 m² Idrott/sportanl. ->> 50 x 20 = 1 000 fordonsrörelser 

   50 x 10 = 500 p-platser 

50 000 m² Hotell ->> 50 x 25 = 1 250 fordonsrörelser 

   50 x 13 = 650 p-platser 

32 500 m² Centrum ->> 32.5 x 10 = 325 fordonsrörelser 

   32.5 x 30 = 975 p-platser 

10 000 m² Testanläggn ->> 10 x 20 = 200 fordonsrörelser 

   10 x 10 = 100 p-platser 

7 500 m² Handel ->> 7.5 x 300 = 2 250 fordonsrörelser 

   7.5 x 30 = 225 p-platser 

Trafikalstring inom Sjätte stadsdelen fullt utbyggd blir därmed knappt 20 000 

fordonsrörelser per vardagsmedeldygn i detaljplaneområdet vid en exploatering med 

500 000 m² BTA. Trafikalstringen ligger därmed på en nivå som kan anses vara rimlig 

för områdets lokalvägnät samt anslutande vägsystem. 

Det finns flera aspekter som påverkar val av färdmedel vid resor till och från området. 

Utbud och prissättning av parkeringsplatser samt strategier för mobilitetsåtgärder 

kommer att vara viktiga faktorer. PM Mobilitet redovisar förslag kring hur en 

målmedveten satsning på mobilitetsåtgärder skulle kunna bidra till en mer flexibel syn 

på behovet av parkeringsplatser. Vid genomförande av mobilitetsåtgärder bör det lägre 

spannet under tabell 1 och 2 nyttjas som ger reduktion av parkeringstalen runt 25%. 

Parkeringsbehovet kommer med ett antagande om behov för ett område med de 

förutsättningar som gäller för kollektivtrafik mm bedöms vid en genomsnittlig 

beräkning att uppgå till drygt 9 000 platser inom området.  

Tätheten vid fullt utbyggda kvarter medför att en stor del av parkeringen inte kommer 

att rymmas i markplanet utan en betydande del måste ske i parkeringshus.   
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Gatustruktur och utformning 

Centralt i området går en huvudgata, Halmsjövägen, som fortsätter från femte 

stadsdelen och dimensioneras så att den kan ha spårbunden trafik. Huvuddelen av 

bebyggelsen ligger mellan denna och infarten till Arlanda, väg 273. 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 bebyggelse för kontor, industri och begränsad handel i hela området 

utom i ett område i sydväst, som har ökad risk för flyghaverier. Hotell tillåts därutöver i 

östra delarna, längst från väg 273, och idrott/sport i de södra delarna närmast 

naturområdet. Centrumfunktioner tillåts i den centrala delen invid busshållplats och 

möjligt läge för pendeltågsstation utanför planområdet. 

Detaljplanen låser storkvarter som avgränsas av gemensam infart till västra delarna av 

femte stadsdelen, en gata som också är reservat för ett kollektivtrafikstråk enligt 

översiktsplanen och ett grönt stråk som binder samman dagvattenparken i väster och 

den vackra kullen, åkerholmen, i väster med det stora naturområdet i sydost. Stråket 

innehåller också gång- och cykelförbindelse från befintlig tunnel under väg 273 till 

centrumfunktionerna vid trafiknoden i områdets centrala del och vidare till det större 

naturområdet. Vid gångtunneln lämnas plats för en busshållplats. Från tunneln kan en 

upprustning av befintlig grusväg göras fram till kommunens allmänna gång- och 

cykelvägnät. De båda senare utanför planområdet. Avsikten är att storkvarteren delas 

upp i mindre kvarter efter behov och efterfrågan.  

Bebyggelsen öster om Halmsjövägen, intill det stora naturområdet, är i första hand 

tänkta för idrotts- och andra ändamål som har nytta av läget intill grönområdet. 

Endast Halmsjövägen föreslås bli allmän plats, medan det finare gatunätet och 

grönområdena är kvartersmark. De kan då anordnas i samspel med bebyggelsen i 

kvarteren och ges en hög standard på utformning och skötsel som inte belastar den 

kommunala budgeten. 

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. 
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Utformningsmässigt är gatusystemet inom detaljplaneområdet uppbyggt med en 

huvudgata i en nord/sydlig axel. Huvudgatan har 7.5 m bredd och planteringszoner på 

båda sidor med funktion för gestaltning samt dagvattenhantering. Intill dessa zoner 

följer gång- och cykelbanor. Till huvudgatan kopplas lokalgator mot de olika kvarteren i 

området. Anslutande kvartersgator har liknande strukturell uppbyggnad men något 

smalare total bredd på grund av minskade körbanebredder mm. 

Det kommer även finnas anslutning mot huvudgatan av ett esplanadstråk centralt i 

området. Esplanaden får utrymme för ett framtida kollektivtrafikstråk med möjlig 

förlängning mot Märsta C på bro över väg E4.65/273. 

Figur 5: Förslag till utformning av huvudgator inom detaljplanen 

Figur 6: Förslag till utformning av lokalgata 1 inom detaljplanen 
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Korsningar på huvudgatan föreslås utformas som enfältiga cirkulationsplatser för att 

harmoniera med vald utformning för Fjärde och Femte stadsdelen. 

Gatunätet är inte generellt utformat för gatuparkering men flexizonen (se figur 5 o 6) 

kan nyttjas på huvud- och kvartersgator i syfte att skapa parkeringsmöjligheter, 

företrädesvis tillgänglig parkering för trafikanter med funktionshinder. 

Även för busstrafikens hållplatslägen på huvudgatan kan flexizonen tas i anspråk för 

planerade hållplatser. Vid torget finns särskild kollektivtrafiknod reserverad i planen för 

större hållplatslägen med fickor och tillfälliga vändningsmöjligheter på kvartersmark till 

dess busstråket kommer att passera genom området. Utformningen på övriga delar 

utgår från kantstenshållplatser för att ge busstrafiken god tillgänglighet i gaturummet. 

 
Figur 7: Förslag till gatustruktur inom detaljplaneområdet 

Figur 7 redovisar ett förslag till gatustruktur i området. Det är dock endast 

huvudgatorna/esplanaden och infarten vid torget som läggs fast i planförslaget.  

Resterande gator är tekniskt och planmässigt möjliga att utföra men vilka gator som 

slutligen kommer till utförande handlar om vilka funktionsbehov som uppkommer och 

beslut sker efter det att planen vunnit laga kraft.   
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Struktur gång- och cykeltrafik 

Detaljplaneområdets externa läge i förhållande till omgivande bostadsmiljöer samt de 

kraftiga barriärer som infrastrukturen ger i området, medför ogynnsamma 

förutsättningar för att uppnå en mer omfattande pendling med cykeltrafik till och från 

området.  

För att främja tillgängligheten till detaljplaneområdet kopplas cykelnäten inom Sjätte 

stadsdelen ihop med cykelnäten inom Fjärde och Femte stadsdelen och vidare mot ny 

vägport under E4 vid Halmsjövägens förlängning.  

En gång- och cykelkoppling planeras även i detaljplaneförslaget att ske via befintlig 

vägport under väg 273 västerut mot det regionala cykelstråket mot Arlanda utmed 

Fraktvägen.  

 

Figur 8: Planerad cykelkoppling i nordväst mot regionala cykelstråket vid Fraktvägen 

För att främja den lokala tillgängligheten för oskyddade trafikanter i planområdet 

föreslås att huvudgator inom Sjätte stadsdelen ska utformas med gång- och cykelbanor 

och lokalgator huvudsakligen med gångbanor. 

Tillgängligheten till området för cykeltrafiken beskrivs mer detaljerat i 

Mobilitetsutredningen. 
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Struktur kollektivtrafik 

Huvudgatans sektion inom Sjätte stadsdelen är utformad för att klara kollektivtrafik 

med god kapacitet. Sektionen är förberedd för buss- eller spårbunden trafik med 

funktion att fånga upp de anspråk på kollektivtrafikresande som uppkommer i takt med 

utbyggnaden av de olika områdena i stadsdelarna. 

Vid tät exploatering av Sjätte stadsdelen behöver kollektivtrafikandelen till/från 

området gradvis att behöva öka från de 20% som ursprungligen antagits som en 

förutsättning vid alstring av trafik till området. En viktig del i detta kan vara den 

kollektivtrafik som planeras av Airport City Stockholm för att minska antalet bilresor 

och ge förbättrad tillgänglighet mellan terminalområdet med Arlandastads olika 

funktioner. Denna koppling blir speciellt viktig för den besökstäta verksamheten som 

planeras inom Sjätte stadsdelen gällande funktioner för showroom/utställning och 

utbildning, där en större del av besökarna förväntas anlända med flyg till Arlanda. 

En etablering av en pendeltågsstation på Arlandabanan i höjd med Sjätte stadsdelen 

skulle skapa en mycket attraktiv kollektivtrafikkoppling med området. Den tekniska 

möjligheten till detta har översiktligt prövats inom ramen för detaljplanearbetet.  

Det är möjligt att bygga en ny station med perrongläge vid befintlig bro där banan går i 

skärning och det blir då möjligt att söka terrängstöd för trappor/hissar mot perrongen. 

Skissen visar på ett läge så långt norrut som det är möjligt lutningsmässigt. Efter denna 

punkt övergår lutning till 10 ‰, vilket är för mycket för ett perrongläge. I förslaget 

hamnar perrongläget i kurva, vilket betyder en längre sträcka av ombyggnad. Flyttas 

läget söderut är det en mindre komplicerad ombyggnad då spåret där går i raklinje. 

Befintligt spår västerut kräver rälsförhöjning på en sträcka och skyddsväxlar måste 

byggas då hastigheten är 200 km/h på spåret. 

 

Figur 9: Skissförslag på nytt stationsläge vid Sjätte stadsdelen 

I övrigt så finns mer detaljerade beskrivningar av kollektivtrafikfrågor kopplade till 

detaljplanen i mobilitetsutredningen. 
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Struktur biltrafik 

Trafikbelastningen på vägnätet i detaljplanen och mot anslutande vägnät har 

analyserats i en nätutläggning.  

Området kommer att alstra ca 20 000 fordonsrörelser per vardagsdygn vid en 

exploatering på 500 000 m². Dessutom kommer planområdet att beröras av trafik från 

både Fjärde och Femte stadsdelen. Totalt sett har fordonsrörelserna i områdena 

bedömts fördela sig enligt följande:  

Norra anslutningen – relationer till/från Arlanda, Märsta, Uppsalaområdet, Roslagen. 

Södra anslutningen – relationer till/från Stockholm, Sigtuna, Norra Mälardalen m fl. 

Fjärde stadsdelen (140 000 m2 BTA) – ca 6 000 f/d, där 10% nyttjar norra och 90% den 
södra anslutningen. 

Femte stadsdelen (350 000 m2 BTA) – ca 14 000 f/d, där 20% nyttjar norra och 80% 
den södra anslutningen. 

Sjätte stadsdelen (500 000 m2 BTA) – 20 000 f/d, där 60% nyttjar norra och 40% den 

södra anslutningen. 

 Figur 10: Antagen trafikfördelning för de olika stadsdelarna 

 
För Sjätte stadsdelen och till viss del för Femte stadsdelen ser flödena olika ut under 
för- respektive eftermiddag. Trafikanter till/från Stockholm förmodas använda södra 
anslutningen (Märstarampen) under förmiddag men eftersom den är enkelriktad så 
sker återresan istället på eftermiddagen via norra anslutningen.  
 

Norra 
anslutningen 

Södra 
anslutningen 
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Vid en exploatering med 500 000 m² med givna förutsättningar för kollektivtrafikandel 

och fördelning av trafiken blir belastning 15 000 fordon per dygn på anslutningen 

norrut och 24 000 på anslutningen söderut. Av trafiken som belastar den södra 

anslutningen har 30% bedömts belasta Märstarampen och 70% Halmsjövägen. 

De olika delområdena är projekterade som tvåfältsvägar med enkelfältiga 

cirkulationsplatser. En tvåfältsväg kan hantera upp mot 20 - 25 000 fordon per dygn 

med rimlig riktningsfördelning men fordon från sekundärvägarna med 

väjningsskyldighet får då svårt att få prioritet i korsningar, speciellt vid vänstersväng. En 

enfältig cirkulationsplats kan hantera ungefär 20-25 000 inkommande fordon per dygn 

beroende på hur fördelningen ser ut under maxtimmen. 

Vid en exploatering på 500 000 m² får området en trafikbelastning liknande prognoser i 

FÖP (se figur 1) och vägsystemet i området närmar sig en brytpunkt kapacitetsmässigt. 

Vid denna exploateringsgrad behöver därför kollektivtrafikandelen ökas för att 

motverka trängsel i vägnätet. Detta kan ske genom ett antal olika mobilitetsåtgärder 

som beskrivs mer detaljerat i Mobilitetsutredningen. Kollektivtrafikens attraktivitet kan 

även ökas relativt sett i takt med ökande trängsel för personbilstrafiken och brist på 

parkeringsplatser i området. Ett ökat resenärsunderlag för kollektivtrafiken kan även 

incitament till förbättringar av trafiken avseende exempelvis turtäthet men det är 

viktigt att huvudmannen för kollektivtrafiken och kommunen samverkar i arbetet att 

bygga ut trafikeringen och öka kapaciteten på befintliga linjer. 

En viktig aspekt att beakta när det gäller framtida trafikmängder är att planeringen 

omfattar mycket stora arealer med många byggrätter i området och exploatören 

Arlandastad Holding ser en etappvis utbyggnad i området med en fyrtioårig horisont 

(2060). De trafikmängder som kan förväntas uppstå i vägnätet mot utgången av 

detaljplanens genomförandetid (ca 2035-2040) med planerad utbyggnadstakt på 

25 000 m2 totalt per år inom stadsdelarna redovisas under figur 11.  

Omgivande vägnät har generellt räknats upp från nuvarande trafik i enlighet med 

Trafikverkets basprognos 2018. Fram mot 2035 beräknas antalet bilresor öka med 1.4% 

per år, vilket ger knappt 35% ökning från nuvarande trafikmängder. Dessa trafiksiffror 

kan lokalt påverkas av hur Arlandaområdet kommer att utvecklas i framtiden, där stora 

strategiska beslut som exempelvis nedläggning av Bromma flygplats, utbyggnad av 

Arlandabanan och annan attraktiv kapacitetsstark spårbunden kollektivtrafik kan få 

stor påverkan på vilken inriktning trafikutvecklingen kommer att få. 

Under rubriken ”Påverkan på omgivande vägnät” redovisas mer detaljerat hur den 

etappvisa utbyggnaden av de olika stadsdelarna inom Arlandastad kommer att påverka 

intilliggande korsningar i det omgivande trafiksystemet vid olika tidsskeden. 
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Vid en känslighetsanalys mot en exploatering 1 000 000 m² är gatusystemet i Sjätte 

stadsdelen helt överbelastat. En sådan grad av exploatering kommer att innebära 

mycket stor påverkan på det lokala gatunätet och det omgivande regionala vägnätet. 

Vår bedömning är att en sådan exploateringsgrad inte är realistisk utan en satsning på 

nya systempåverkande kollektivtrafiksystem med mycket hög tillgänglighet. 
 

Figur 11: Trafikmängder med scenario 2035 och utbyggnadstakt 25 000 m2 per år.  
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Principer för parkering 

Uppskattat behov av parkering har presenterats under delen ”Trafik och 

parkeringsalstring”. Området bedöms inledningsvis vara svårt att kollektivtrafikförsörja 

men i takt med att tätheten ökar i området så kommer andelen biltrafik att sjunka då 

mer kraftfull kollektivtrafik har kunnat byggas ut. En hög bilandel är oönskad men 

innebär inledningsvis inte så stora konsekvenser så länge tätheten är låg i området och 

det finns plats för markparkeringar samt outnyttjad kapacitet i vägnätet. 

Beräkningen av parkeringsbehov (ca 9 000 platser) för planområdet bygger på en 

konventionell skattning av behovet utifrån en antagen kollektivtrafikandel i resandet 

till området. 

Vid en tät exploatering finns ett behov att öka kollektivtrafikandelen för att minska 

trängsel i vägsystemet och prissättning på parkeringsfunktionen i området kan då bli 

ett effektivt verktyg.  

För att öka kollektivtrafikandelen och motverka att alltför stora ytor används för 

uppställning av fordon bör parkeringen också anpassas till graden av exploatering. 

Eftersom området ska byggas ut under många år är det viktigt att anpassa utbyggnaden 

av parkeringshus efter behoven. Det kan ske genom att parkeringshusen görs så 

flexibla att våningar kan byggas på efterhand behoven växer. 

Markparkering för funktionshindrade och tillfällig angöring sker som 

kantstensparkering eller fickor på trottoar. Parkeringsytor bör om möjligt samutnyttjas 

av olika verksamheter.  

Cykelparkeringar behöver anläggas med väderskydd och stöldsäkra funktioner i 

attraktiva lägen nära entréer och vid kollektivtrafikens stationer. 
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Påverkan på omgivande vägnät 

Detaljplaneområdet ligger utmed starka och kapacitetsstarka transportstråk både för 

väg- och spårtrafik intill landets kanske viktigaste målpunkt för kommunikationer – 

Arlanda flygplats.  

Trafikverket har tillsammans med ansvariga för kollektivtrafiken ett övergripande 

ansvar att tillgodose de behov som finns för en tillgänglig hållbar transportförsörjning 

till och från flygplatsområdet. I syfte att långsiktigt utreda kapacitetssituationen har en 

analys2 av kapaciteten för väg- och spårinfrastrukturen som ansluter till Arlanda tagits 

fram av Trafikverket. 

Analysen redovisar prognoser som visar på kraftigt ökat resande till Arlandaområdet på 

grund av utbyggd flygkapacitet och tillkomst av arbetsplatsområden i anslutning till 

flygplatsen. Detta leder till behov av förstärkt kapacitet i väg- och spårinfrastrukturen 

samtidigt som kollektivtrafikandelen kraftigt måste öka vid resor till Arlanda. 

I ett längre perspektiv med utblick mot 2070 bedöms inte dagens trafiksystem klara 

ytterligare belastning och en fortsatt utveckling av flygplatsområdet kan komma att 

kräva stora investeringar i väg- och järnvägssystemet. 

För att skapa en samsyn och en samlad bild av hur kapacitetsutnyttjande av 

transportstråken ska prioriteras i framtiden ska en mer övergripande studie göras över 

hur det framtida väg/spårsystemet mot Arlandaområdet mest effektiv kan nyttjas. 

Studien drivs av Sigtuna kommun, Swedavia samt Arlandastad Holding med aktivt 

deltagande av Trafikverket samt regionala representanter för kollektivtrafik och 

regionplanering. 

I ett mer lokalt perspektiv kommer genomförandet av planerna i Arlandastadområdet i 

första hand påverka ett antal korsningar i det omgivande vägnätet. Trafiken från Sjätte 

stadsdelen kommer att fördela sig mot det allmänna vägnätet genom en sydlig och en 

nordlig anslutning. Dessa båda anslutningar kommer att i varierande grad beröras av 

trafik från alla de tre stadsdelar i området och åtgärder för den södra anslutningen har 

tidigare beskrivits inom ramen för detaljplanen gällande den Femte stadsdelen.  

Huvuddelen av den trafik som alstras i Sjätte stadsdelen kommer att beröra den norra 

anslutningen. Denna anslutning leds via Halmsjövägen och väg 893/905 ut mot 

cirkulationsplatsen på östra sidan av trafikplats Nybygget. Figur 12 illustrerar tre 

korsningar som berörs för att nå huvudvägnätet och som därmed kommer att påverkas 

av trafik till och från den sjätte stadsdelen – Halmsjövägen/väg 893 (1), väg 893/905 (2) 

samt väg 905/273 (3). 

 

  

 
2 Rapport – Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda, 
Trafikverket juni 2018 
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Figur 12: Påverkan på omgivande vägnät, norra delen  

Av tidigare redovisning framgår att Sjätte stadsdelen totalt kommer att generera ca 

20 000 fordon per dygn vid en exploatering med 500 000 m², varav 60% bedöms 

trafikera den norra anslutningen. Tillsammans med trafik från Fjärde och Femte 

stadsdelarna genereras därmed ca 15 000 fordon per dygn mot norra anslutningen vid 

fullt utbyggda stadsdelar.  

För att mer detaljerat redovisa hur genomförandet av detaljplanen för Sjätte 

stadsdelen och de övriga stadsdelarna inom Arlandastad kommer att påverka 

intilliggande korsningar i det omgivande trafiksystemet följer nedan en beskrivning i tre 

olika scenarier av hur den etappvisa utbyggnaden som planeras berör omgivande 

vägnät vid olika tidsskeden. 

En viktig förutsättning är att Arlandastad Holding planerar för en sammanlagd årlig 

utbyggnad på maximalt 25 000 m2 BTA inom de olika stadsdelarna. Det innebär att det 

kommer att ta ca 40 år innan byggrätterna inom Stadsdel 1, 4, 5 och 6 är utbyggda. 

  

(1) 

(3) 

(2) 
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Scenario 1 – 2030  

Fram mot 2030 årligen 25 000 m2 BTA med följande fördelning: 

• Stadsdel 1 har bebyggts med ytterligare 50 000 m2 och är fullt utbyggd. Denna 

trafik belastar dock inte den norra anslutningen. 

• Stadsdel 4 har under perioden bebyggts med 75 000 m2 

• Stadsdel 5 har under perioden bebyggts med 75 000 m2 

• Stadsdel 6 har under perioden bebyggts med 50 000 m2 (inflyttning från 2024) 

Kapaciteten i korsningarna under eftermiddagens maxtimme med förutsättningen som 
beskrivits i scenario 1 har kontrollerats. Trafiken på Halmsjövägen är angiven som 
årsdygnstrafik (ÅDT) men är mer att betrakta som medelvardagsdygnstrafik, då 
aktiviteten i området kan förutses vara lägre på helgerna. 
  

- Halmsjövägen/väg 893 (1) 
Korsningen är en trevägskorsning med väjning för trafiken som kommer på 
Halmsjövägen. Tillkommande fastigheter inom de tre stadsdelarna kommer att 
alstra ca 3 200 fordonsrörelser och tillsammans med trafik till Benstocken blir 
trafikmängden på Halmsjövägen ca 3 600 fordon per dygn mot korsningen. 
En kapacitetsberäkning visar på låg beläggningsgrad i korsningen. Den mest 
belastade tillfarten får belastningsgrad 0.25. Belastningsgrader under 0.6 
brukar anses vara god standard i en korsning och värden över 0.8 är låg 
standard. Vid belastningsgraden 1.0 och mer är korsningen överbelastad. 

 
 

- Väg 893/905 (2) 
Korsningen är en fyrvägskorsning med stopplikt för trafik från väg 905. 
Korsningen får god tillgänglighet, den mest belastade tillfarten får 
belastningsgraden 0.32. 
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- Väg 905/273 (3) 

Korsningen är utformad som en dubbelfältig cirkulationsplats, där östra till- och 
frånfarter på väg 905 är enkelfältiga. Korsningen får ett relativt lågt 
kapacitetsutnyttjande, där högsta belastning blir 0.43. 
 

 
 
 

Scenario 2 – 2040  
 

Mellan 2030 och 2040 byggs ytterligare 250 000 m2 BTA ut med följande fördelning: 

• Stadsdel 4 har under perioden bebyggts med 50 000 m2 och är fullt utbyggd. 

• Stadsdel 5 har under perioden bebyggts med 100 000 m2. 

• Stadsdel 6 har under perioden bebyggts med 100 000 m2 

Kapaciteten i korsningarna med förutsättningen som beskrivits i scenario 1 har 
kontrollerats. 
  

- Halmsjövägen/väg 893 (1) 
Samma utformning av korsningen som vid scenario 1 men trafiken på 
Halmsjövägen har ökat med ytterligare ca 3 000 fordon per dygn. Detta 
påverkar kapaciteten i korsningen och tillfarten från Halmsjövägen får nu 0.5 i 
belastningsgrad. Korsningen är mer belastad men får fortfarande anses ha god 
standard avseende tillgänglighet. 
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- Väg 893/905 (2) 
Ökad trafik från Halmsjövägen påverkar kapaciteten i korsningen. Tillfarten 
från väg 905 får belastningsgraden 0.65. Detta är mindre god standard men 
fördröjningarna får ändå anses fullt rimliga. 
 

 
 
 

- Väg 905/273 (3) 
Korsningen har en väl utbyggd kapacitet och klarar tillskottet av trafik mot 
2040 utan ombyggnad. Den mest belastade tillfarten blir väg 905 som är 
enkelfältig, där blir belastningsgraden 0.64. Detta är mindre god standard men 
på samma sätt som för korsningen vid väg 893/903 blir fördröjningarna ändå 
fullt rimliga. 
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Scenario 3 – 2060  

Mellan år 2040 och 2060 byggs ytterligare 350 000 m2 BTA och alla byggrätter är 

därmed utnyttjade. Följande fördelning gäller: 

• Stadsdel 5 har under perioden bebyggts med 175 000 m2. 

• Stadsdel 6 har under perioden bebyggts med 350 000 m2 

 
Kapaciteten i korsningarna med förutsättningen som beskrivits i scenario 1 har 
kontrollerats. 
  

- Halmsjövägen/väg 893 (1) 
Under dessa år färdigställs kvarvarande byggrätter inom den femte och sjätte 
stadsdelen. Dessa tillkommande ytor alstrar stora trafikmängder som kommer 
att påverka det omgivande trafiknätet. Med tillkommande trafik i enlighet med 
scenario 3 blir korsningen överbelastad och kräver ombyggnad till 
cirkulationsplats. 

 
 

- Väg 893/905 (2) 
Se ovan – korsningen blir överbelastad och kräver ombyggnad till 
cirkulationsplats. 

 
- Väg 905/273 (3) 

Korsningen får stora trafikmängder i alla tillfarter till cirkulationen. Till- och 
frånfarter för väg 905 på östra sidan behöver göras dubbelfältiga för att 
kapaciteten ska klaras i korsningen. Belastningsgraden kommer att med denna 
åtgärd bli 0.93 i den mest belastade tillfarten, vilket är låg standard. 
Belastningsgraden innebär högt kapacitetsutnyttjande och köbildning kommer 
uppstå under maxtimmen, men cirkulationen blir inte överbelastad. 
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Vår bedömning är att planens genomförande och planerad utbyggnadstakt inte kräver 

några ombyggnader av befintliga väg- och brosystem i den norra anslutningen på 

medellång sikt mot 2040. Det innebär att ovan angivna scenario 1 och 2 kan klaras 

inom ramen för befintlig anslutande infrastruktur. 

Korsningen mellan Halmsjövägen och väg 893 klarar ungefär 10 000 fordon på 

Halmsjövägen innan den behöver förstärkas. Med antagen utbyggnadshastighet 

kommer detta att ske ca 2040. En rimlig åtgärd är då att utföra korsningen som en 

cirkulationsplats för att jämna ut belastningarna mellan de olika ingående vägarna. 

 

Figur 13: Möjlig ombyggnad av korsningen vid Halmsjövägen/väg 893 

Befintlig vägbro över Arlandabanan har bärighet och livslängd för att tillsammans med 

nuvarande anslutning mot väg 893 och 905 nyttjas för att trafikförsörja den Sjätte 

stadsdelen. 

Befintlig vägbro har dock inte tillräckligt breddmått för att tillåta separat plats för gång- 

och cykeltrafik och passager över bron får ske i blandtrafik. Anspråken att cykla över 

bron bedöms som begränsade eftersom det inte finns något anslutande cykelvägnät på 

den östra sidan av Arlandabanan utmed väg 893. 

Vid fullt utbyggda byggrätter för hela Arlandastadområdet i enlighet med scenario 3, 

krävs efter 2040 ombyggnad även korsningarna 2 och 3 i den norra delen (figur 12). 

Tänkbara lösningar för detta är ombyggnad av korsning 2 till cirkulationsplats och 

korsning 3 kompletteras med dubbla till- och frånfarter för att öka kapaciteten. 


