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Allmänt 
Detta PM är en utredning tillhörande detaljplanen för Sky City Syd, flygplatsstaden. 

Omfattning  
Detta PM behandlar den södra delen av flygplatsstaden. Planområdet föreslås bebyggas med kontor, 

hotell och andra lokaler samt ett parkeringshus för det parkeringsbehov som bebyggelsen alstrar och 

för kongressanläggningens besökare. I gatuplanet finns bussuppställningsplatser. Den nya 

bebyggelsen utgörs av 63 538 m² BTA kontor, 35 348 m² BTA hotell samt ett garage för 1125 platser. 

En utbyggnad i enlighet med planförslaget kan ske med mindre tillägg till nuvarande vägnät men för 

en förbättrad vägstruktur för flygplatsstaden som helhet föreslås en omläggning av in- och 

utfartsvägar till terminalerna. Detta kommer att beskrivas i detta PM. 

 

 

Figur 1 Omfattning av Sky City Syd. 
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Befintlig trafiksituation och planerade utbyggnader till år 2023. 
Utgångsläget för terminalutvecklingen i Draft Masterplan är dagens terminaler samt 

Utvecklingsprogrammet för Arlanda (UPA). UPA avser att utveckla flygplatsen och öka kapaciteten 

genom ett antal utbyggnader mellan 2014 – 2023. 

 

 

 

Figur 2 1Stockholm Arlanda Airports Draft Masterplan, 
befintliga förhållanden. 

 

 

Figur 3 Nuvarande färdmedelsfördelning till och från Arlanda  

Arlanda genomför kvartalsvis en resvaneundersökning (RVU) genom intervjuer med avresande 

resenärer. Från RVU fås bla information om vilket färdsätt som resenärerna valt för att ta sig till 

 
1 DRAFT MASTERPLAN  STOCKHOLM ARLANDA 
AIRPORT Fastställd 2017-02-22 
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flygplatsen. I Swedavias utvecklingsplan för Landside 2030 redovisas resultatet av 

resvaneundersökningarna, se figur 3. Utvecklingen de senaste åren visar på en sjunkande andel för 

bil och tåg medan buss och taxi ökar sina andelar liksom gruppen övrigt som innefattar bl.a.   

hotellövernattningar. Fördelningen mellan biltrafik och kollektivtrafik är ungefär 50/50 vilket legat 

relativt stabilt under en längre tid 

För att belysa den framtida trafikutvecklingen på landside har ett PM ”Trafikalstring och 

bilplatsbehov 2015, 2020, 2030, 2040 och 2050” daterat 2015-06-10 tagits fram på uppdrag av 

Swedavia.  I detta dokument redovisas nuläget för år 2015 för de olika trafikslagen till och från 

Arlanda flygplats samt en prognos på utvecklingen fram till 2050. Det finns också förslag på åtgärder 

för att klara framkomligheten i vägnätet under perioden 2020 fram till 2050.     

I dokumentet finns resandet år 2015 uppdelat på flygpassagerare och anställda. Fördelningen skiljer 

sig något genom att det är fler anställda som åker bil jämfört med flygresenärerna som åker mer tåg.   

För år 2015 beräknades antalet resor med tåg till och från flygplatsen uppgå till nära 21 000/dygn, 

antalet resor med buss ca 16 000/dygn och med bil till ca 43 000/dygn (inkl taxi). Totalt blir antalet 

resor till och från Arlanda flygplats ca 80 000 per dygn.  

Biltrafik  

Den totala biltrafiken till och från Arlanda uppgick år 20152 till ca 40 000 f/vmd. Av dessa var ca 

23 000 f/d till och från flyget och ca 18 000 f/d anställdas och övriga besöks och tjänsteresor.   Därtill 

skall läggas tung trafik motsvarande ca 4 800 f/d (ca 10 %).   

Bilplatsbehov  

Antalet tillgängliga parkeringsplatser inom flygplatsen inklusive perifera privata parkeringar var år 

2015 2 ca 20 400 platser. Av dessa utnyttjades ca 15 000 platser för flygresenärer och 3 800 platser 

för anställda. Resterande platser används till andra ändamål.  

  

 
2 Trafikalstring och bilplatsbehov 2015, 2020, 2030, 2040 och 2050. 2015-06-10 
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Utbyggnadsplaner 

Utveckling av Arlanda flygplats  
1)Stockholm Arlanda Airports funktion och kapacitet är central för Sveriges tillgänglighet inom och 

utom landet. Draft Masterplan är framtagen i syfte att visa på vilka möjligheter flygplatsen har att 

växa i takt med den långsiktiga ökning av flygtrafik som förväntas.   

Draft Masterplan tar som utgångspunkt att Utvecklingsprogram Arlanda (UPA) byggs enligt befintlig 

plan, vilket möjliggör en kapacitetsökning till ca. 35 miljoner passagerare.  Draft Masterplan föreslår 

preliminär lokalisering för Bana 4 och Bana 5 samt två huvudalternativ för utveckling av 

terminalstrukturen.  

De två huvudalternativen kan kort sammanfattas som ett val mellan att fortsätta utvecklingen av 

befintlig terminalstruktur (Alternativ Central), eller att etablera ett nytt terminalområde (Alternativ 

Norr).   

Alternativ Central innebär en fortsatt utbyggnad av befintligt terminalområde, som omsluts av 

befintligt taxibanesystem.  

Alternativ Norr innebär en ny, successiv terminaletablering norr om nuvarande Bana 2. Alternativen 

kan också kombineras med varandra vilket planen visar exempel på.  

Vidare belyser Draft Masterplan vikten av att, oavsett alternativ, hålla samman terminalstruktur och 

fastighetsutveckling. Båda alternativen erfordrar också betydande förstärkningar för angöring och 

anslutningar via väg och järnväg.  

Sammanfattningsvis konstaterar Draft Masterplan att Stockholm Arlanda Airport sannolikt klarar att 

expandera till en framtida kapacitet om minst 70 miljoner passagerare, förutsatt att erforderliga 

miljötillstånd erhålles.  

I det fortsatta Masterplanarbetet kommer de föreslagna alternativen att analyseras vidare och 

genomförbarheten prövas.   
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Planförslaget 
 

 

Figur 4 Utbyggnad av Sky City området 

Utbyggnadsförslag av Sky City området 
Området är delvis detaljplanelagt och fullt utbyggt bedöms det inrymma över 450 000 m2 lokalyta. 

Utvecklingen av området sker etappvis i takt med marknadens efterfrågan. Swedavia Real Estate har 

bedömt en utvecklingstakt på ca. 10 000 – 20 000 m2 lokalyta vartannat år från och med år 2016 / 

2017.  

Uppförandet pågår av kontorshuset Sky City Office One i den första etappen. Planeringen av 

ytterligare hotell i området är långt framskriden.   

Det södra planområdet innehåller 63 538 m2 BTA kontor, 35 348 m2 BTA Hotell, och ett 

parkeringsgarage för 1 125 parkeringsplatser och med bussangöringsplatser i gatuplanet. 
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Figur 5 Flygplatsstaden, Arland Sky City Syd.  

 

Trafikinfrastruktur 
1) Utvecklingen de senaste tio åren visar att biltrafikens andel sjunkit till dagens nivå på 52% och den 

bedöms minska ytterligare till 50% år 2030. Kollektivtrafikens andel (både för flygpassagerare, 

anställda och flygplatsstadens besökare) kommer därmed att öka. Men bilen kommer även i 

framtiden att vara ett viktigt transportsätt. Dess miljöbelastning väntas minska kraftigt och övergå 

mer till ett trängselproblem.  
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Gång-och cykeltrafik 
 

 

Översiktskarta över huvudcykelvägnät och övrigt cykelvägnät Sigtuna Kommun 2013 

Nuvarande förhållanden 

Flygplatsen förbinds i dag med en gång- och cykelväg västerut mot Märsta. 

Inom terminalområdet finns gång- och cykelvägar, men dessa har ofta ofullständiga kopplingar till 

målpunkter i området. Gång-och cykelvägen mellan flygplatsen och Märsta håller en god standard, är 

separerad från övrig trafik, belyst och underhålls under alla årstider. Stråket används främst av 

personal inom flygplatsen.  

Cyklister som färdas mot Rosersberg via väg 893 måste dock färdas i blandtrafik på en väg med 

bristande belysning. 

I dag är det brist på cykelparkering inom flygplatsen. Detta hindrar exempelvis kombinationsresor 

som görs mellan kollektivtrafik och cykel. Swedavia arbetar för att det ska finnas tillgång till 

lånecyklar på flygplatsen. Detta skulle underlätta tillgängligheten på flygplatsområdet. 

Sigtuna Kommun bedömer i sin Cykelplan (2014) att potentialen för ökat cyklande i kommunen är 

god, då det är relativt korta avstånd mellan t ex Märsta, arbetsplatsområdet Arlandastad och 

flygplatsen. Vidare påtalar Sigtuna kommun vikten av ett huvudnät för cykeltrafik som binder 

samman bostadsområden med kommunens övriga delar, däribland Stockholm Arlanda Airport. 

Kommunens vision är att cykeln ska vara lätt att använda och ge en god framkomlighet och hög 

säkerhet. 

Utveckling 

Gång- och cykel är ett bra alternativ till andra transportslag, men för flygresenärer är det ofta inte ett 

alternativ med tanke på reslängd, bagage och klimatet i Skandinavien. 

Avståndet till Märsta är dock sådant att det är lämpligt för cykelpendling, och då främst för de som 

arbetar i och kring flygplatsen. I och med Arlandas utveckling som flygplatsstad kommer antalet 

gång- och cyklister att öka kring Sky City- området. En förbättring av gång-och cykelvägnätet inom 

området förstärker också intresset av att cykla.  
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Figur 6 Gång-och cykeltrafik 

Swedavia har tagit fram ett arbetsmaterial för utvecklingen av gång- och cykeltrafiken Stockholm 

Arlanda Airport som beskrivs nedan.  

Ny bro över Väg E4/65 föreslås mellan cykelvägen från Märsta, i höjd med Cargoområdet, till väg 

273. Denna förbindelse underlättar möjligheten att passera väg E4/65 för cykeltrafiken från Märsta 

och som ska till de östra delarna av Arlanda och parkeringsanläggningarna. På sikt kan det också 

komma en satelitterminal i anslutning till bana 3 vid nuvarande parkeringsanläggningar. 

Generella åtgärder för gång- och cykeltrafik till/från och på flygplatsen summeras nedan: 

• Anlägga cykelparkeringar lokaliserade vid bytespunkter till kollektivtrafik och i nära 
anslutning till arbetsplatser 

• God vägvisning för cyklister och gångtrafikanter som anger avståndsangivelser 

• Cykelparkeringar som är säkra, tillgängliga och utrustade med väderskydd 

• Hög framkomlighet ska skapas vid passager för korsande trafik samt vid busshållplatser 

• Gång- och cykelvägar ska vara separerade från varandra och från motortrafik  

• God sikt för att öka trafiksäkerheten 

• Upplysta gång- och cykelvägar för att underlätta året runt-användning 

• Genom dialog undersöka möjligheten för tågresenärer att genomföra kombinationsresor 
med kollektiva färdmedel genom att tillåta att cykel alltid tillåts ombord på tåg 

 

 

 

 

 



7 
 

A&C-konsulter AB Carl Chytraeus carl@ackonsulter.se 
559083-9188 070-635 60 03 www.ackonsulter.se 
  

 

Figur 7 Befintlig och föreslagen cykeltrafik 

Från Märsta och områdena söder om flygplatsstaden nås terminalerna i första hand via en 

förlängning av befintlig cykelväg. Denna förlängning löper längs terminal 2,3,4, Sky City och bort till 

terminal 5.  

Från öster (väg 273) nås terminal 5 via en ny cykelväg som passerar Swedaviahuset och som går 

vidare via flygledartornet fram till terminal 5. Via denna förbindelse nås också de norra delarna av 

Flygplatsstaden.  

Mellan Kongressanläggningen och cykelförbindelsen mot Märsta löper en cykelförbindelse genom 

planområdet. Förbindelsen går i en tunnel under gatunätet vid Kongressanläggningen och vidare till 

planområdet via befintlig förbindelse under infartsvägen till terminal 4. Genom planområdet sker 

cykling i blandtrafik. En förlängning av cykelnätet sker också mot terminal 4 via det nya hotellet inom 

planområdet.     

 

 

Figur 8 Exempel på gatusektion  

Gatorna i planområdet har en gatubredd på 7 meter med angöring/parkering på 2 meter på ena eller 

bägge sidor. Trafikflödena är begränsade varför det är acceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt att låta 

cykeltrafiken gå i blandtrafik på några gator under förutsättning att hastigheten på dessa gator inte 

överstiger 30 km/h.   

  



8 
 

A&C-konsulter AB Carl Chytraeus carl@ackonsulter.se 
559083-9188 070-635 60 03 www.ackonsulter.se 
  

 

Kollektivtrafik 
 

Tågtrafik 
1)Ett betydligt större antal resenärer med tåg i framtiden betyder att ökad spårkapacitet är nödvändig 

för att kunna köra fler tåg, och tågens kapacitet måste öka kraftigt. Kapaciteten på 

järnvägsstationerna måste också öka i framtiden. Tillkommande stationer kan bli aktuellt beroende 

på spår- och terminalutbyggnader.  

Kapaciteten på Ostkustbanan och Arlandabanan, både söder om flygplatsen och i norr mot Uppsala 

väntas byggas ut. Färre byten på Stockholm C kopplar östra Mellansverige ännu tydligare till Arlanda.  

Behov finns även i framtiden av en dedikerad airport shuttle som i likhet med Arlanda Express ger 

snabb access från huvudstaden till flygplatsen och terminalsystemet.  

Roslagsbanan ansluts från öster och kopplar Arlanda till nordost; spårtrafik etableras också inom den 

regionala kärnan Märsta-Arlanda.  

Busstrafik 
1)Buss kommer att ha en viktig roll även i framtiden, speciellt för anställda och resenärer som inte bor 

i närheten av en tågstation. Bussen kommer att bli ännu miljövänligare, men elbussar kommer att 

kräva kraftfull laddningsinfrastruktur.  

Busshållplatser bör prioriteras nära terminalingång, och få en tydligare koppling till knutpunkt(er) 

som anordnas med spårbunden trafik. Antal busshållplatser på flygplatsen förväntas öka och 

möjligen tredubblas. Resenärer kommer att kräva tydlighet och en smidig reseupplevelse med 

detaljerad reseinformation och bekvämlighet (t.ex. möjlighet att vänta inomhus).  

Det kommer också att vara behov av större yta för bussuppställning i väntan på framkörning till 

terminaler. Detta kan sannolikt samordnas med taxiremote, dvs. med faciliteter för taxiparkering i ett 

läge längre bort från flygplatsens centrala delar 
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Biltrafik 
 

 

Figur 9 Infartslogistik för biltrafiken 

 

Figur 10 Principiell skyltning för infartstrafiken 
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För trafikanterna in mot Sky City området och terminalerna skall det vara enkelt och lättförståeligt 

att hitta till de olika funktionerna. Huvudprincipen är som i dag att det ena körfältet (det högra) leder 

mot terminal 5 och det vänstra till övriga terminaler. För den övriga trafiken till Sky City och övriga 

områden finns flera möjliga vägar att nå områdena. Ett problem i dag är hur de olika områdena skall 

benämnas för att det skall gå lätt att hitta i området. I dagsläget är detta inte klart. Men det finns ett 

förslag till hur den övergripande skyltningen skall utformas. Se figur 10. 

Från E4/65 går det att nå Brovägen över infarten till terminalerna via en ny ramp. Brovägen har också 

koppling till Väg 263 och Benstocken. Härifrån nås de olika lokala områdena. Det går också att nå 

områdena från tillfartsvägarna till terminalerna. Brovägen utgör också ett nav i redundanstrafiken, 

dvs den trafik som kör fel eller av annan anledning har behov av att röra sig mellan lokalvägnätet och 

terminalerna. Från utfartsvägarna från terminalerna finns ramper som förbinder dessa till Brovägen.  

Väggeometri 

Huvudprincipen är att ramperna till och från terminalerna ligger i ett undre plan och det lokala 

gatusystemet ligger i ett övre plan. Dock passerar ramperna till terminalerna ett antal drifttunnlar 

som trycker upp ramperna och försämrar vertikalgeometrin mer än önskvärt. Minsta vertikalradie 

(konvex radie) är 600 m. Det innebär att hastigheten för biltrafiken behöver minskas till högst 50 

km/h efter att ramperna passerat under Brovägen. Det motsvarar dagens förhållanden.    

 

Parkering  
Inom planområde finns parkeringsanläggningarna P45 och P46 ca 1000 parkeringsplatser och en 

taxiremote. Av dessa kommer ca 400 platser att bli kvar i anslutning till nuvarande utfartsväg från 

terminal 4. De övriga 600 platserna kommer att försvinna vid utbyggnad av detaljplaneområde syd, 

och flyttas till parkeringsanläggningen BETA samt till nya parkeringsanläggningar i anslutning till 

terminalerna.   

Tillkommer inom området 63 538 m2 BTA kontor och hotell (Airwolf) med 35 348 m2 BTA och 65 

parkeringsplatser samt ett parkeringsgarage för 1 125 parkeringsplatser.  

 

Parkeringsbehovet för de ny kontoren är 63 538 X 12/100 = 760 platser samt 25 platser för hotellet 

vilket totalt innebär ett behov av 785 platser.  

 

Inom planområdet planeras för följande nya parkeringsplatser.   

Nytt P-hus                                                     1 125 platser. 

Nytt hotell                                                          65 platser 

Planområdets behov av parkering               785 platser 

Överskott av platser inom planområdet     405 platser 

 

De flygplatsrelaterade parkeringsplatserna kommer succesivt att flyttas ut längre från terminalerna. 

Samtidigt kommer också en förstärkning av de terminalnära parkeringshusen att ske.  

Två nya anläggningar planeras som skall ersätta de befintliga. Det ena framför terminal 5 och den 

andra vid terminal 2 och 3. Parkeringshusen kommer att ha områden som effektivt hanterar hämta 

och lämna-funktion. Detta gör att det kommer att bli attraktivt att utnyttja dessa anläggningar i 

förhållande till att stanna på andra ställen inom flygplatsstaden.  



11 
 

A&C-konsulter AB Carl Chytraeus carl@ackonsulter.se 
559083-9188 070-635 60 03 www.ackonsulter.se 
  

 

Figur 11 Nu tillgängliga parkeringsplatser. 

 

Trafikflöden och kapacitet 

Nuvarande trafikflöden 
Trafikmätningar finns tillgängliga från Swedavia på det närliggande vägnätet från 2009 till 2014 samt 

från Trafikverket som har mätpunkter på det statliga vägnätet. 

Trafikmängderna på det omgivande vägnätet har räknats vid olika tillfällen. Av detta skäl har en 

uppskrivning till 2018 års nivå gjort avseende de senaste gjorda trafikräkningarna för respektive väg. 

Uppräkningen har gjorts baserat på historiska värden under de senaste 10 till 15 åren. 

Trafikökningen för E4 har varit i storleken 2% per år. Nedanstående diagram visar på 

trafikförändringen på E4.  

 

Figur 12 Trafikflöde (ÅDT) på E4 norr om Måby trafikplats. (Trafikökning 2,2%/år mellan 2002 och 2015) 
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Figur 13 Trafikflöde (ÅDT) på E4 mellan Märsta  om Arlanda trafikplatser. (Trafikökning 1,85%/år mellan 2002 och 2015) 

Trafikökningen på E4 har legat på i genomsnitt 2,2% norr om Måby trafikplats mellan år 2002 och 

2015 samt på 2,0% söder om Märsta trafikplats mellan åren 2006 och 2015. Mellan Märsta och 

Arlanda trafikplats har ökningen varit något lägre, 1.8% mellan åren 2002 och 2015. 

E4/65 har haft en mycket lägre ökningstakt enligt trafikverkets mätningar. Den har legat på ca 0,7% 

per år norr om Nybyggets trafikplats och ca 1,1% söder om Nybyggets trafikplats. Swedavia har en 

mätpunkt mellan Nybyggets trafikplats och flygplatsen som redovisar en trafikökning på 3,% per år 

mellan 2003 och 2016. Detta stämmer bättre med flygets totala utveckling på Arlanda än ökningen i 

Trafikverkets mätningar. Varför denna differens mellan Trafikverkets och Swedavias mätningarna är 

så stor är okänt. 

 

Figur 14 Antal passagerare per år Arlanda. En ökningstakt på ca 4% år.  

 

Man skulle kunna förvänta sig att väg 905 mellan Måby- och Nybyggets trafikplats ökade mera än 

E4/65.  Men Trafikverkets mätningar visar inte på någon ökning på väg 905 mellan Måby- och 

Nybyggets trafikplats, medan trafikmängderna på bron över E4/65 har fördubblats på 10 år mellan 

2007 och 2017.   

Trafiken på väg 273 norr om korsningen med väg 905 och fram till Halmsjön har varit förhållandevis 

konstant mellan är 2005 och 2013. 
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Swedavias mätningar 

 

Figur 15 Swedavias mätningar av infartstrafiken för år 2016 (mätt i en riktning) 
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Figur 16 Swedavias mätpunkter på infartsvägarna till Arlanda under perioden 29 sep – 26 okt 2014 

 

 

Figur 17 Trafikutveckling i Swedavias mätpunkter summerade. 
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Sammantaget visar Swedavias infartsmätningar på en ökningstakt på 2,8% per år från år 2003 till 

2016. Trafikflödet har dock inte ökat under perioden 2007 till 2014 men en uppgång har skett mellan 

åren 2015 till 2016 

 

Figur 18 Trafikverkets trafikräkningar för 2012- 2018 uppräknade till år 2018 med 2% per år på in och utfartsramperna till 
Arlanda (svarta) fordon per dygn (ÅDT) samt på Brovägen (Swedavias mätning 2016, lila) 

 



16 
 

A&C-konsulter AB Carl Chytraeus carl@ackonsulter.se 
559083-9188 070-635 60 03 www.ackonsulter.se 
  

 

Figur 19 Trafikmängder 2018 fordon per dygn, ÅDT. 

 

 

Figur 20 Trafikmängder 2018 fordon per dygn, ÅDT. 
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Figur 21 Trafikmängder 2018 fordon per dygn, ÅDT. 

 

Trafikflöden från planområde syd 
 

 

Figur 22 Trafikflöden genererade från Sky City Syd etapp 1 
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Figur 23 Trafikflöden genererade från Sky City Syd  etapp 3 

Inom planområde syd planeras för 63 538 m2 BTA kontor och 35 348 m2 BTA hotell med 65 

parkeringsplatser samt ett parkeringsgarage för 1 125 parkeringsplatser.  

 

Antalet anställda har bedömts vara 2 500 som genererar 2 220 f/d inklusive besökande.  

Till detta kommer ca 100 f/d till hotellet och 290 f/d till de 405 parkeringsplatser som kan nyttjas för 

flygplatsresenärer mm. Total blir trafikalstringen planområde syd ca 2 610 f/d.  

 

Inom planområdet planeras för följande nya parkeringsplatser.   

Nytt P-hus                                                     1 125 platser. 

Nytt hotell                                                          65 platser 

Planområdets behov av parkering               785 platser 

Överskott av platser inom planområdet     405 platser 

 

Överskott av platser inom planområdet 405 platser motsvarande 290 f/d 
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Figur 24 bedömning av nuvarande trafikflöden till parkeringarna. 

 

På området är det i dag ca 1 000 parkeringsplatser för terminalnära parkering och taxiremote. Det 

nya området innebär att antalet parkeringsplatser minskar med 830.  

Trafikalstringen från och till de parkeringsplatserna som försvinner är ca 600 f/d.  

Trafikökningen från området blir efter exploateringen, 2 610 f/d – 600 f/d = 2 010 f/d.  

Genom att infarten till Sky City byggs om kommer trafikflödena att förändras. Trafikflödet till 

planområde syd kommer till största delen att komma från den nya cirkulationsplatsen. I figur 20 har 

antagits att 80% av trafiken till området kommer från cirkulationsplatsen och 20% från bron mot 

Kongressanläggningen. Trafiken ut från området går via cirkulationsplatsen. 

Trafikökningen på 2 010  f/d kommer att belasta E4/65 och väg 273. Antag att 8% väljer väg 273 och 

92% E4/65. Detta ger en ökning på väg 273 på 160 f/d och E4/65 på 1850 f/d   
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Figur 25 Trafikförändringar med en utbyggnad av Sky City Syd.. 

Utflyttningen av 830 p-platser till BETA ger en trafikökning från BETA på ca 353 f/d. Trafikflödet var 

från parkeringsplatserna var ursprungligen 598 f/d vilket ger en minskning på 245 f/d. Att det blir 

lägre trafikflöden från samma antal p-platser när de flyttas till BETA beror på att där parkerar fler 

långtidsparkerare.  Det blir därmed ett underskott på resor 245 f/d som kommer att täcks upp av fler 

buss, taxi och tågresor. Om det finns terminalnära parkering kommer också en del att välja 

närliggande parkeringar.  Nettoökningen på 2 014 f/d kan därmed bli något högre.      

 

 

Figur 26 Trafikökning med planområde syd och BETA 
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Totalt leder exploateringen av planområde syd till en trafikökning från Arlanda inklusive BETA på 

2010 + 350 = 2360 f/d. 

 

 

Figur 27 Trafikökning med planområde syd och BETA 

 

 

Figur 28 Trafikökning med planområde syd och BETA 
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Taxi 

I dag sker 52 000 flygresor/dygn varav ca 20% sker med taxi vilket motsvarar 10 400 taxiresor/dag 

I snitt är det 1,2 resenärer per fordon vilket innebär ca 8 700 taxifordon/dygn. 

Det motsvarar 4 350 taxibilar till Arlanda och 4 350 fordon från Arlanda. 

 

 

Figur 29 Bedömt trafikflöde kring remoten, f/d  

 

En utflyttning av taxiremoten innebär längre körvägar för de fordon som skall till och från remoten. 

Då är det främst väg E4/65 som kommer att belastas.  

Det är svårt att göra en bedömning över vilken ökad belastning av taxibilar det blir på E4/65 efter en 

utflyttning av remoten. I dag måste alla taxibilar som hämtar vid terminalerna passera remoten. Det 

pågår ett arbete att se över detta och möjligheten att i stället köra direkt till hämta om det råder 

underskott på taxifordon där. 

Taxifordon som kommer till Arlanda går antingen direkt till terminalerna eller passerar först remoten. 

Dessa bilar ger inget ytterligare tillskott på E4/65. De taxibilar som lämnat av vid terminal har två val, 

att antingen köra tillbaks E4/65 eller till remoten. I framtiden kan vi också räkna med att en del 

taxibilar åker direkt till hämta utan att passera remoten. De fordon som åker till remoten från 

terminalerna kommer att belasta E4/65 två gånger. Dessutom ökar andelen delningstjänster för resor 

till och från Arlanda vilket göra att antalet ”vanliga” taxibilar troligtvis på sikt kommer att minska och 

därmed behovet av remoten minska.. Antag att 30% av taxifordonen åker tillbaka mot Stockholm och 

30% direkt till hämta. Det skulle innebära att 40% av taxibilarna åker tillbaks till remoten dvs ca 1 740 

f/d går till och 1 740 fordon från remoten. En utflyttning av remoten skulle då innebära en ökning på 

E4/65 med 3 500 f/d med 2018 års resande. 
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Figur 30 Bedömda trafikflöden till och från en utflyttad taxiremot med 2018 års trafik. 

På sikt kommer antalet resor med taxifordon att öka från dagens ca 10 400 till ca 14 800 år 2040.  

Detta motsvarar 6 200 taxifordon till Arlanda och 6 200 fordon från Arlanda. 

Behovet av remoten bedöms minska och på sikt kanske 25% av fordon har behov av den. Det skulle 

innebära ca 1 600 taxifordon till remoten och 1 600 från remoten, dvs som dagens flöde med en 

utflyttad remote.   

 

Påverkan på det övergripande vägnätet  
Utbyggnaden av planområde syd ingår i utvecklingen av hela flygplatsstaden och har räknats in i de 

trafikmängder som redovisats i ”Trafikalstring och bilplatsbehov 2015, 2020, 2030, 2040, 2050”  

Trafikkonsult AB Lars Halling 2015-06-10 samt i  ”Åtgärdsvalsstudie  E4 Häggvik - Arlanda ” 

(Ärendenummer: TRV 2016/53391) i  känslighetsanalys med +35 000 arbetsplatser. 

Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en ny övergripande trafikanalys för ett större 

område som begränsas av Flygplatsen, Märsta och Rosersberg.  
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Figur 31 Trafikmängder 2018 och 2040 fordon per dygn (ÅDT) 

   

 

 

Figur 32 Trafikmängder 2018 och 2040 fordon per dygn (ÅDT) 
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Figur 33 Trafikmängder 2018 och 2040 fordon per dygn (ÅDT) 

 

I figur 31-33 redovisas trafikmängderna 2018 och 2040. De gröna värdena redovisar trafikmängderna 
beräknade i  ”Trafikalstring och bilplatsbehov 2015, 2020, 2030, 2040, 2050” Trafikkonsult AB Lars 
Halling 2015-06-10. 
De röda och lila är från ”Åtgärdsvalsstudie  E4 Häggvik - Arlanda ” De lila utgör känslighetsanalys med 
totalt 55 000 arbetsplatser i Arlanda eller 35 000 arbetsplatser utöver det som finns i Trafikverkets 
grundprognos som är 15 000 arbetsplatser. Grundprognosen redovisas med röda siffror. 

En jämförelse av trafikflödena på E4 för 2040 visar att prognosen som är utförd i ”Trafikalstring och 
bilplatsbehov” hamnar mellan värden för ÅVS:ens basprognos och känslighetsanalysen med +35 000 
arbetsplatser i Arlanda. De trafikmängder som redovisa på E4/65 (figur 21 och 22) motsvarar ganska 
väl ÅVS:ens trafikmängdsberäkningar. Trafikmängderna för känslighetsanalysen +35 000 
arbetsplatser är ca 10% högre norr om Märsta trafikplats än prognosen i ”Trafikalstring och 
bilplatsbehov”.  

Kapacitet i vägsystemet 2040 med och utan detaljplan syd 

För att kunna bedöma effekten av trafiken från planområde syd har använts trafikmängderna 

beräknade av Lars Halling (gröna siffror) för år 2040 med och utan trafikmängderna från planområde 

syd. Trafikmängderna i Lars Hallings utredning ligger mellan Åtgärdsvalsstudiens ursprungliga 

trafikmängder (röda siffror) och trafikmängderna i känslighetsanalysen (lila siffror).  

Tillskottet av trafik från planområde syd illustreras med gula siffror, samt andelen av den totala 

trafiken som denna del representerar. 
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Figur 34 Trafikmängder 2040 med och utan tillskottet från Dp Syd 

 

 

Figur 35 Trafikmängder 2040 med och utan tillskottet från planområde syd 
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Figur 36 Trafikmängder 2040 med och utan tillskottet från Dp Syd 

 

Den effekt som trafiken från planområde syd har i trafiksystemet har studerats på E4/65 samt på E4 

mellan trafikplats Arlanda och trafikplats Bredden samt på väg 905 mellan trafikplats Nybygget och 

trafikplats Måby. Effekten har studerats på sträckorna. Någon detaljerad studie av effekterna i 

respektive trafikplatserna har inte gjorts.  

 

Figur 37 Delsträckor som beräknats 

 

Figur 38 Tabell som beskriver hastighetskillnaderna och 
antalet fordonstimmar per år som trafikflödena från Dp syd 
ger upphov till på de studerade sträckorna. 

 

 

Väg E4/65 E4/65 E4 E4 905

Vägdel
Arlanda-

Nybygget

Nybygget- 

Arlanda tpl

Arlanda tpl-

Märsta tpl

Märsta tpl- 

Bredden

Nybygget-

Måby tpl

Trafikfölde 2040 med Dp syd 52000 55000 83100 107000 21000

Trafikfölde 2040 utan Dp syd 50150 53510 81860 105760 20420

Vägsträcka längd 1,82 1,86 1,3 13 1,07

Skyltad hastighet 100 100 110 110 70

Nuvarande antal körfält MV 4 MV 4 MV 4 Mv 4 2 Kf

Antal körfält som beräkningen 

är gjord på
MV 4 MV 4 MV 6 MV 6 2 Kf

Hastighet 2040 med Dp syd

Pb 100,37 99,76 98,25 73,34 68,44

LBn 87,71 87,17 85,86 70,59 67,88

LPS 82,38 81,88 80,67 69,44 67,07

Hastighet 2040 utan Dp syd

Pb 100,74 100,06 98,47 75,21 68,52

LBn 88,04 87,44 86,05 71,70 67,94

LPS 82,38 82,13 80,84 70,24 67,11

Hastighetskillnad  km/h

Pb 0,38 0,30 0,22 1,87 0,07

LBn 0,33 0,26 0,19 1,12 0,06

LPS 0,00 0,25 0,17 0,80 0,03

Skillnad i timmar/år 4302 3794 2929 367986 128



28 
 

A&C-konsulter AB Carl Chytraeus carl@ackonsulter.se 
559083-9188 070-635 60 03 www.ackonsulter.se 
  

Beräkningarna har utförts med hjälp av TRV 2013:64343, TRVMB Kapacitet och 

framkomlighetseffekter. 

Trafiksystem 

Beräkningarna har genomförts på dagens trafiksystem kompletterat med trafikplats Måby, samt med 

6 körfält på E4 fram till trafikplats Arlanda.  

Antalet körfält på E4 söder om trafikplats Märsta behöver ökas till 6 körfält oavsett trafikflödet från 

planområde syd.  Med 4 körfält passeras brytpunkt 4 och framkomligheten blir väldigt låg med en 

hastighet understigande 10 km/h. Med 6 körfält hamnar framkomligheten mellan brytpunkt 2 och 3, 

dvs viss köbildning och reduktion av hastigheten ned till 70 km/h. (se figur 40 hastighet- 

flödessamband). 

Delen mellan Märsta trafikplats och Arlanda trafikplats ligger med 4 körfält mellan brytpunkt 2 och 3, 

dvs hastighetsreduktion ned till 70 km/h. Vid beräkningarna har dock även denna del ansetts 

ombyggd till 6 körfält. 

 

 

Figur 39 Behov av antalet körfält på E4 

 

Figur 40 Exempel på hastighet-flödesamband för 4 körfält och med brytpunkter för MV 110 km/h.  

 

 

Brytpunkter

Tpl Arlanda-tpl Märsta 4 Kf 6 kf

2040 med Dp syd    2 < 3    1 < 2

2040 utan Dp syd    2 < 3    1 < 2

Trp Märsta - Tpl Bredden

2040 med Dp syd > 4 3

2040 utan Dp syd >4    2 < 3
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Resultat 

Trafikflödet från planområde syd andel av det övergripande trafikflöden är som högst 3.6 % på delen 

mellan trafikplats Nybygget och Arlanda. Därefter minskar trafikens andel på det övergripande 

vägnätet och ligger på 1,2 % söder om trafikplats Märsta. 

 

Störst påverka har trafiken på de delar där det är kapacitetsbrist, dvs på E4 söder om trafikplats 

Märsta. Hastighetskillnaden med och utan trafiken från planområde syd är ca 2 km/h på denna 

sträcka. Med trafiken från planområde syd, hamnar kapaciteten på brytpunkt 3 med 6 körfält. Utan 

trafiken från planområde syd förbättras hastigheten med 2 km/h, vilket innebär mellan brytpunkt 2 

och 3. Detta är dock ingen större skillnad. 

 

På övriga studerade sträckor är skillnaden i hastighet med och utan trafiken från planområde syd 

mindre än 0,4 km/h.  

 

Trafikmängderna från planområde syd påverkar inte någon sträcka i det övergripande trafiknätet så 

att den behöver byggas om av detta skäl, utan det är beroende på den allmänna trafikökningen.  

Fördröjning i vägsystemet 

Fördröjningen på de olika sträckorna har beräknats i timmar per år. Detta har gjorts genom att 

fordonens fördröjning under maxtimmen har multiplicerats med dygnstrafiken x 365. 

Någon kompensation för att tidsskillnaden är mindre under icke högtrafiktid har inte gjorts. 

Den totala fördröjningstiden är därmed något i överkant.   

 

Figur 41 Fördröjning i timmar per år och delsträcka respektive totalt 

Fördröjningen blir störst på delen söder om Märsta trafikplats. Detta beror på att 

hastighetsdifferensen är störst på denna sträcka samt att sträckan är lång, 13 km.  

Övriga sträckor utgör därmed enbart ett marginellt tillskott till den totala fördröjningen som trafiken 

från planområde syd leder till. 

 

Sammanfattning 
Planområdet föreslås bebyggas med kontor, hotell och andra lokaler samt ett parkeringshus för det 

parkeringsbehov som bebyggelsen alstrar samt för kongressanläggningen. Den nya bebyggelsen i Sky 

City Syd, planeras för 63 538 m² BTA kontor, 35 348 m2 hotell samt ett garage för 1 125 

parkeringsplatser och bussuppställningsplatser för ca 15 bussar i gatunivån. En utbyggnad i enlighet 

med planförslaget kan ske med mindre tillägg till nuvarande vägnät, men för att skapa en förbättrad 

vägstruktur för hela flygplatsstaden föreslås en omläggning av in- och utfartsvägar till terminalerna.  

Fördröjning Timmar/år Andel

E4/65 Arlanda - tpl Nybygget 4302 0,011

E4/65  tpl Nybygget-tpl Arlanda 3794 0,010

E4 Tpl Arlanda-tpl Märsta 2929 0,008

E4 Tpl Märsta-tpl Bredden 367986 0,971

905 Tpl Nybygget - tpl Måby 128 0,000

Summa 379138
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Biltrafikalstringen från Sky City Syd har beräknats till 2 610 f/d. Samtidigt flyttas befintlig 

markparkering och taxiremote ut till mer perifert liggande områden. Det innebär att nettoeffekten 

blir en ökning på 2 010 f/d på de angränsande väganslutningarna.    

I förslaget ingår en ny ramp från E4/65 upp till Brovägen för att därifrån nå de nya områdena inom 

Flygplatsstaden. Det går också att nå områdena och Sky City via ramperna som leder fram till 

terminalerna.  

I tidigare förslag har trafiken till flygplatsstaden varit tvungna att ta av från E4/65 vid Nybyggets 

trafikplats och färdas väg 273 och därefter Brovägen för att nå Flygplatsstaden. Denna väg innebär en 

ökad belastning på Nybyggets trafikplats och väg 273 som i och med det nya förslaget avlastas denna 

trafik.  

Trafikökningen från Sky City Syd ger i sig inget behov av andra förstärkningsåtgärder i det omgivande  

regionala/nationella vägnätet än de redan planerade åtgärderna på 6 körfält på väg E4. 

Trafikmängderna från Sky City Syd ingår i de övergripande prognoserna som tidigare tagits fram i      

”Trafikalstring och bilplatsbehov 2015, 2020, 2030, 2040 och 2050” och det som redovisas i 

”Åtgärdsvalsstudien för E4”. I dessa dokument finns redovisat belastningsgrader för olika år (2040 i 

ÅVS:en) och förslag till åtgärder.  Utbyggnaden av Sky City Syd föranleder inget behov av justering av 

slutsatserna i dessa dokument. 

Det är viktigt att framhålla att en utbyggnad av vägkapaciteten måste till för att klara den framtida 

ökningen av flygtrafiken, men ännu viktigare är att bygga ut kollektivtrafiken, gång-och cykeltrafiken 

samt att finna smarta och energieffektiva transporter internt mellan terminaler och mer perifert 

placerade parkeringsanläggningar. 

Avstånden från bostadsområdena vid Märsta och Rosersberg lämpar sig för cykelpendling till 

Arlanda. Swedavia har därför tagit fram ett arbetsmaterial för utvecklingen av gång- och 

cykeltrafiken kring Arlanda flygplats med kopplingar till det regionala cykelnätet. Med koppling mot 

Märsta löper en cykelbana längs terminalerna fram till terminal 5. Till terminal 5 ansluter även ett 

nytt cykelstråk österifrån /väg 273 via Swedaviahuset 

I Sky City Syd planeras för cykling i blandtrafik genom planområdet.  

En viktig del för att begränsa biltrafiken till flygplatsen är att förbättra de kollektiva förbindelserna. 

Swedavia arbetar tillsammans med Trafikverket, Stockholm läns landsting, A-train och övriga 

intressenter med att förbättra kapacitet och resemiljön för spår och busstrafiken.  Genom en 

utbyggnad av ostkustbanan med fyra spår till Uppsala förbättras möjligheten till tätare tågtrafik. En 

ombyggnad av terminalytorna framför terminalerna med fler busshållplatser och bättre 

resenärsmiljöer ger möjlighet till tätare och fler busslinjer.      

Inom flygplatsstaden reserveras plats för ett framtida hållplatsläge för en förlängd Roslagsbana.        

 


