Åtgärdsvalsstudie E4 Häggvik - Arlanda

PM - Kapacitet E4
Ärendenummer: TRV 2016/53391

Dokumenttitel: PM Kapacitet E4
Skapat av: Arvid Gentele
Dokumentdatum: 2017-04-15
Dokumenttyp: PM
Ärendenummer: TRV 2016/53391
Version: 1
Dokumentdatum: 2017-07-04
Publikationsnummer: 2017:136
ISBN: 978-91-7725-132-3
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Cecilia Mårtensson
Uppdragsansvarig: Carina Jönhill Nord
Distributör: Trafikverket, 172 90 Sundbyberg, telefon: 0771-921 921

2

Innehåll
Sammanfattning .................................................................................................... 4
1 Inledning ............................................................................................................. 5
2 Problembeskrivning ............................................................................................ 6
3 Trafikmängder .................................................................................................. 10
4 Markanvändning - känslighetsanalys ............................................................... 12
5 Kapacitetsanalyser JA ....................................................................................... 14
6 Kapacitetsanalyser UA ...................................................................................... 14
7 UA - Plus ”Sträckan mellan Tpl Glädjen och Tpl Häggvik” .............................. 22
8 Rekommenderad utbyggnadsordning .............................................................. 25

3

Sammanfattning
I detta PM redovisas trafikprognoser och kapacitetsstudier som tagits fram i samband
med åtgärdsvalsstudie (ÅVS) E4 Häggvik - Arlanda.
Väg E4 har en viktig roll ur ett europeiskt, nationellt och regionalt perspektiv och att
framkomligheten hålls god även i framtiden är av riksintresse. En stor regional
utveckling samt öppnandet av Förbifart Stockholm 2026 gör att trafiken kommer att öka
markant. I ett snitt strax norr om Glädjens trafikplats förväntas trafiken växa till
103 000 fordon/dygn år 2040 från dagens 72 000 fordon/dygn.
Framkomligheten är tidvis låg idag och analyser visar att en väg med dagens utformning
(JA, Jämförelsealternativet), 2+2 körfält norr om Tpl Glädjen, långt ifrån tillgodoser
efterfrågan för år 2040. Utan förstärkningar kommer framkomligheten på E4 försämras
avsevärt på sträckan Glädjen – Arlanda 2040 och problemen kommer att sprida sig till
Förbifart Stockholm men även till det kommunala vägnäten.
I utredningsalternativet (UA) antas sträckan Glädjen – Arlanda vara breddad till 3+3
körfält. Beräkningar av kapacitet på ramper, sträckor och på växlingssträckor pekar på
att stora problem kvarstår, nu på delsträckan söder om Tpl Rotebro och på
växlingssträckor norr om Tpl Glädjen.
För att förstå vad som krävs av vägsystemet för att klara en god framkomlighet med den
prognostiserade trafiken år 2040 utreds även ett UA-plus. Här antas hela sträckan från
Häggvik till Arlanda vara breddad med ett körfält per riktning. Beräkningarna tyder på
att trafiken klaras med en utformning enligt UA-plus år 2040. Problem med
växlingssträckor kvarstår men dessa kommer att utredas i ett parallellt projekt (våren
2017).
Översiktliga utrymmesstudier har utförts på hela sträckan mellan trafikplatserna
Häggvik – Arlanda för att se om det går att ”trimma in” ytterligare ett körfält per
riktning enligt UA-plus. Med trimning avses åtgärderna som klaras inom vägområdet.
Vissa avsteg kan krävas med avseende på god standard när det gäller t ex körfältsbredd
och vägrenar. Studierna tyder på att det finns goda möjligheter att klara åtgärderna som
trimningar inom vägområdet.
I sista kapitlet redovisas en ordningsföljd för när de olika delsträckorna bör åtgärdas
utifrån problemens storlek och öppnandet av Förbifart Stockholm år 2026:
1 Tpl Glädjen - Tpl Arlanda 2021
2 Tpl Häggvik - Tpl Rotebro år 2026
3 Tpl Rotebro – Tpl Glädjen år 2026 - 2040
I den prognosmodell som använts i projektet (basprognos 2014 och 2040) skiljer sig
markanvändning mot den som Swedavia och Upplands Väsby planerar för. Swedavia
planerar för 35 000 arbetsplatser och Upplands Väsby för ca 8 700 invånare utöver det
som finns i basprognosen. Detta skulle enligt uppskattningar innebära ca 16 000

fordon/dygn utöver trafiken i basprognos 2040 på väg E4. Huruvida en utformning
enligt UA-plus även klarar denna tillkommande trafik är i nuläget inte utrett.

1 Inledning
Väg E4 sträcker sig från Haparanda i norr till Helsingborg i söder och tillhör en av
landets viktigaste transportlänkar. Vägen tillhör det nationella stamvägnätet och är av
riksintresse. Väg E4 ingår även i det av EU utpekade Trans European Transport
Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse.
I stråket Stockholm – Uppsala utgör E4 den enda större pulsådern för biltrafik i
nordsydlig riktning i regionen vilket gör den hårt belastad. För regionen är vägen en
viktig kommunikationslänk för arbetspendling och godstransporter, i detta
sammanhang är kopplingen till Arlanda en viktig del. Kapacitetsproblemen i
kombination med trafiksäkerhetsproblem gör vägen sårbar. Nationell godstrafik trängs
med regionala arbetspendlare, samhällstransporter och fritidsresenärer. Lokal trafik
blandas med regional och nationell trafik.
Sträckan mellan Häggvik och Arlanda på E4 brister i dagsläget gällande kapacitet.
Köbildning uppstår dagligen och allvarliga olyckor har inträffat på vägen. Sträckan ligger
i en expansiv del av Stockholmsregionen och förväntas få en högre belastning i
framtiden enligt Trafikverkets basprognos för 2040. Den prognostiserade
trafikökningen på sträckan beror främst på kommunala utvecklingsplaner, en ökning av
resenärer på Arlanda flygplats samt Förbifart Stockholms öppnande år 2026.
Om inga åtgärder vidtas förväntas trafikökningen på E4 medföra att kapaciteten och
trafiksäkerheten mellan Häggvik och Arlanda försämras i framtiden. Det riskerar i sin
tur att hämma regionens utveckling.

Målet med ÅVS E4
Målet med denna åtgärdsvalsstudie är att ta fram förslag på en kombination av åtgärder
som bidrar till förbättrad kapacitet på E4 Häggvik – Arlanda dels till år 2025 och dels till
år 2050. Projektet tittar brett på lösningar enligt fyrstegsprincipen.


Steg 1 kan t ex vara mobility-management-åtgärder som trängselavgifter,
förändrade parkeringsmöjligheter eller åtgärder som ger överflyttning till mer
hållbara trafikslag än bil, t ex express- och pendeltåg.



Steg 2 kan vara ett ändrat nyttjande av befintligt system, samåkningskörfält,
kollektivtrafikkörfält, MSC-system och påfartsregleringar.



Steg 3 innebär fysiska åtgärder och förändringar av befintligt system, t ex en
breddning av väg E4.



Steg 4 omfattar nya objekt, t ex helt nya vägar som avlastar det befintliga
systemet.
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Syftet med detta PM
I samband med ÅVS:en har det pågått en utredning där möjligheterna att bredda E4:an
mellan trafikplats Glädjen och Arlanda studerats. Resultaten, framförallt kostnaden, har
behövts då objekt ska föreslås för den nationella planen. De två utredningarna
tillsammans har haft ett behov av detaljerade prognos- och kapacitetsstudier varför ”steg
3–åtgärder” enligt fyrstegsprincipen utretts betydligt djupare än övriga åtgärder. I
ÅVS:ens huvudrapport sammanfattas beräkningarna kort men i detta PM beskrivs
metodik och resultat i sin helhet. I PM:et beskrivs bland annat:


Biltrafikprognoser för år 2040 utifrån dagens utformning, 2+2 körfält, samt
med en breddad E4 på sträckan Tpl Glädjen till Tpl Arlanda



Kapacitetsstudier på alla sträckor, påfarter och eventuella växlingssträckor med
hjälp av Trafikverkets handbok för kapacitetsberäkningar för UA (3+3 körfält på
sträckan Glädjen - Arlanda) samt ett alternativ UA-plus där även sträckan
Häggvik – Glädjen breddas till 4+4 körfält från dagens 3+3 körfält.



En tidsaxel som beskriver när de olika delsträckorna bör åtgärdas.

2 Problembeskrivning
Framkomligheten idag
I kapitlet bakgrund ovan beskrivs E4:ans roll och att en god framkomlighet är viktig ur
ett europeiskt, nationellt och regionalt perspektiv. På den aktuella sträckan längs E4
finns idag vissa problem med framkomligheten på grund av trängsel med resulterande
köbildning. Problemen är dock i dagsläget mindre allvarliga för den genomgående
trafiken i jämförelse med andra vägsträckor i stockholmsregionen. På delar av E4:an
närmare Stockholm sjunker medelhastigheten kraftigt under rusningsperioder.
Trafikmängderna börjar dock i vissa snitt tangera kapacitetstaket. Till exempel är
trafiken 3300 fordon/tim per riktning norr om Tpl Glädjen under rusningsperioderna
(på två körfält). Den övre gränsen för motorvägar med 2+2 körfält är ca 3600
fordon/timme per riktning. I figur 1 visas hur hastigheten sjunker på eftermiddagen då
trafiken närmar sig kapacitetstaket i ett snitt norr om Tpl Glädjen.
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Figur 1. Trafikmätning norr om Tpl Glädjen riktning norrut.

De största problemen utmed sträckan idag ligger i anslutning till trafikplatserna,
framför allt Glädjen och Rosersberg. En videofilmning som utfördes av Tpl Glädjen 2016
visade att köbildning på avfartsrampen söderifrån växer ner mot E4:an.

Figur 2. Foto på norrgående avfartsramp Tpl Glädjen, eftermiddag 2016.

7

Framkomligheten i framtiden
Även om framkomligheten på den aktuella sträckan idag inte kan pekas ut bland de
värsta i Stockholmsregionen finns en överhängande risk för att läget i framtiden kan
förändras. Redan nu tangeras kapaciteten och när den överskrids blir framkomligheten
snabbt försämrad.
Det finns mycket som tyder på att trafiken kommer att växa avsevärt norr om Tpl
Häggvik. Dels på grund av planerad exploateringar i Sigtuna kommun, Upplands-Väsby
kommun, Sollentuna kommun samt en kraftigt utökad verksamhet i Arlandaområdet
och den expanderande flygplatsstaden Airport City Stockholm.
En annan faktor som kommer att öka trycket på E4 norr om Tpl Häggvik är Förbifart
Stockholm som är planerad att öppna år 2026. Nuvarande E4 och Förbifart Stockholm
har 15 körfält planerade söder om Häggvik. Norr om Häggvik har dagens E4 och
Norrortsleden endast 8 körfält att ta emot trafiken. Prognoser pekar på att trafiken
kommer att dubbleras i ett vägavsnitt söder om Häggvik till år 2040.
Om kapaciteten inte kan uppehållas på sträckan norr om Häggvik riskerar köbildning att
försämra framkomligheten på E4. Detta gäller även på sträckor som ligger utanför det
område som denna ÅVS täcker.
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Trafiksäkerhet
I Nationella vägdatabasen (NVDB) finns en trafiksäkerhetsklassning för vägsträckor där
E4 mellan Häggvik och Arlanda är generellt klassad som God eller Mycket god. Denna
klassning utgår från separering, väggeometri och sidoområden.
Andra viktiga faktorer för antalet olyckor är trafikmängder och hastigheter. Med en stor
trafikmängd uppstår ett stort antal olyckor. Trängsel kan i sig vara farligt. Speciellt på
motorvägar då plötsliga kösvansar i samband med höga hastigheter ger risk för
upphinnandeolyckor med svåra skadeföljder.
En analys av olycksstatistiken från STRADA-databasen har genomförts för både polisoch sjukhusrapporterad data för perioden 1 januari 2009 – 31 december 2015. Under
perioden har det skett totalt 491 olyckor Dessa olyckor resulterade i ca 600
personskador. Två stycken dödsolyckor har inträffat under perioden, en 2012 och en
2015. Den ena var en upphinnande olycka där en lastbil kört in i en personbil och den
andra en mötesolycka där två personbilar har krockat på okänt sätt, även en lastbil har
varit inblandad i den olyckan. Under perioden har 53 olyckor lett till antigen allvarliga
eller måttliga personskador.
Det är två olyckstyper som sticker ut och är överrepresenterade i statistiken, de är
upphinnande- och singelolyckor. Det är även i samband med upphinnande- eller
singelolyckor som de flesta allvarliga och måttliga personskadorna har inträffat.
Dödsolyckan var klassificerad som en upphinnandeolycka.
Att upphinnandeolyckor är överrepresenterade på den aktuella sträckan kan bero på
köbildning på E4:n. Genom att säkerställa kapacitet på sträckan även i framtiden i
kombination med andra system som MCS (system som kan varna för incidenter, stänga
körfält eller sänka hastigheten under rusningstrafik) kan en god trafiksäkerhet klaras i
framtiden.
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3 Trafikmängder
Dagens trafikmängder
I figur 3 redovisas uppmätt dygnstrafik längs sträckan. Mätningarna kommer från
Trafikverkets webbkarta och mätningarna är utförda under 2015. Bredvid
trafikmängderna visas antalet körfält dubbelriktat, 8 körfält söder om Häggvik och 4
körfält norr om Arlanda. (Mellan trafikplatserna Bredden och Glädjen saknas
mätningar.)

Figur 3. Uppmätt trafik 2015
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Trafikprognoser
För att kunna bedöma framkomlighet på E4:an i framtiden har trafikprognoser använts.
Prognoserna utgår från Trafikverkets basprognos 2014 och 2040 (version 2016-04-01).
Prognoserna förutsätter ett likartat beteende som dagens avseende bilanvändande och
att ingen hänsyn tas till framtida teknikutveckling och styrmedel. Två scenarier har
studerats för år 2040:


JA (Jämförelsealternativet): Sträckan mellan trafikplatserna Glädjen och Arlanda
har dagens utformning med två körfält i varje riktning.



UA (Utredningsalternativet): Sträckan mellan trafikplatserna Glädjen och
Arlanda har breddats till tre körfält i varje riktning.

Figur 4

I figur 4 redovisas uppmätt trafik år 2015 samt prognostiserad trafik år 2040 för JA och
UA. En stor förändring i vägnätet år 2040 jämfört med nuläget är att Förbifart
Stockholm har öppnat. Övriga förändringar på sträckan är en ny sträckning av väg
mellan Vallentuna och Upplands Väsby (väg 268) som ansluter till en ny trafikplats
(Hammarby) på E4:an. Väg 268 anslutning mot den planerade trafikplats Hammarby
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skiljer sig i basprognosen jämfört med nuvarande planer. I basprognosen ansluter väg
268 från öster till trafikplats Hammarby via en ny nordlig dragning av väg 268. Enligt
nuvarande planer ansluts väg 268 till trafikplats Hammarby från Stockholmsvägen i
söder. Nuvarande planer för väg 268 medför troligen att trafiken från väg 268 till
trafikplats Hammarby blir mindre jämfört med anslutning enligt basprognosens
förutsättningar.
Dessa förändringar gäller för både JA och UA. Det enda som är alternativskiljande
mellan JA och UA är att E4 breddats till 3+3 körfält mellan trafikplatserna Glädjen och
Arlanda.
Då Förbifart Stockholm öppnar ökar trafiken i nord-sydlig riktning i modellen. I ett snitt
strax söder om Tpl Häggvik mer än fördubblas trafiken, dagens 104 000 f/d mot
prognosens 103 000 fordon/dygn + 113 000 fordon/dygn år 2040.
De gröna staplarna i figur 4 visar kollektivtrafiken i stråket för JA och UA (resande per
dygn). I ett snitt strax norr om Tpl Glädjen utgör kollektivtrafiken drygt 45 % i stråket år
2040. Kollektivtrafiken innefattar både spårbunden trafik och bussar. Det finns inga bra
mätningar av dagens kollektivtrafik längs stråket att tillgå varför det är svårt att bedöma
rimligheter med avseende på kollektivtrafiken i stråket. Kollektivtrafiken behandlas ej
vidare i detta PM.

Överkapacitet i prognosverktyget Emme
Trafikprognoserna framtagna med Emme beskriver en efterfrågan att färdas med bil,
snarare än den trafik som faktiskt kommer fram i ett vägsystem. I ett verkligt vägnät är
kapaciteten lägre och begränsad i korsningar, på påfarter mm.
I detta projekt avviker modellen mot verkliga förutsättningar tydligt på E4:an i JA 2040.
Modellen för JA visar till exempel på ett flöde kring 103 000 fordon/dygn i ett snitt norr
om Tpl Glädjen med 2+2 körfält. Denna sträcka uppvisar låg framkomlighet redan idag
med 72 000 fordon/dygn.

4 Markanvändning - känslighetsanalys
Under arbetsmöten (hösten 2016) med kommunerna och Swedavia har diskussioner
förts huruvida Trafikverkets prognosmodeller har en låg markanvändning för 2040
jämfört med kommunernas och Swedavias planer.
Markanvändningen i Trafikverkets basprognos 2040 skiljer sig från den som anges i
kommunala och regionala visioner. Modellen har till exempel 15 000 arbetsplatser i
Arlanda (idag är antalet 20 000). Ägarna i bolaget Airport City Stockholm planerar för
50 000 arbetsplatser. Modellen ligger även lågt i antalet boende jämfört med Upplands
Väsbys planer för 2040. För att ta reda på hur detta eventuella underskott påverkar
trafiken på E4 har är manuella uppskattningar utförda, vilka redovisas i figur 5.
De ytterligare 35 000 arbetsplatser som ägarna i bolaget Airport t City Stockholm
planerar för förväntas generera 13 700 fordon/dygn på E4:an.
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Uppland Väsby planerar för 8 700 fler invånare än vad som ligger i Trafikverkets modell
vilket uppskattas ge ett tillskott på ca 2 400 fordon/dygn norrut och 4 900 fordon/dygn
söderut på E4. (De gröna siffrorna -300 är justering för dubbelräkning.)
Om utvecklingen sker enligt bolaget Airport City Stockholm och Upplands Väsbys planer
ökar trafiken med ca 16 000 fordon/dygn utöver den stora ökning som redan ligger i
prognosen för 2040.
Framtida markanvändning är en osäker variabel men det finns flera variabler som
påverkar en trafikprognos, exempelvis ekonomisk tillväxt, bilinnehav, bensinpris,
kommande trängselavgifter och andra regleringar av bilåkande som kan krävas för att
uppnå miljömål. Dessutom finns en teknikutveckling (självkörande bilar) som gör att
det i framtiden eventuellt ryms fler fordon i systemet. Alla dessa okända variabler gör
det mycket svårt att med stor noggrannhet prognostisera framtida trafikmängder för
2040.
I och med att vägobjektet, mellan Häggvik och Arlanda, ska vara jämförbart med andra
objekt i den nationella planen görs inga fler analyser av den maximerade
markanvändningen i Upplands Väsby och Arlanda och hur E4 i så fall påverkas.

Figur 5.
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5 Kapacitetsanalyser JA
Inga egentliga kapacitetsberäkningar har utförts för JA 2040. Prognosen visar på
103 000 fordon/dygn i ett snitt norr om Tpl Glädjen vilket är helt orealistiskt med tanke
på att kapaciteten redan idag tangeras med ca 72 000 fordon/dygn. Det finns därför
ingen anledning att beräkna belstastingsgrader på sträckor och ramper då trafiken aldrig
kommer att ”komma dit” i de mängder prognosen anger. Trafiken kommer istället fastna
i första ”flaskhalsen” uppströms i systemet.
Flaskhalsen norrut kommer främst bestå av 2+2 sektionen strax norr om Tpl Glädjen.
Köer kommer att sprida sig söderut och drabba Förbifart Stockholm och nuvarande E4.
Flaskhalsen söderut består av 2+2 sektionen strax söder om trafikplats Arlanda. Köer
kommer att sprida sig norrut och drabba trafikanter från Arlanda och Uppsala som ska
mot Stockholm.
Med en utformning enligt JA kommer även trafikanter i det angränsande vägnätet att få
mycket försämrad framkomlighet. Köer från påfartsramper kommer snabbt sprida sig
bakåt och in i det kommunala nätet under rusningsperioder.

6 Kapacitetsanalyser UA
Beräkningsmetodik
För att beskriva framkomligheten på E4:an år 2040 har ett antal kapacitetsberäkningar
utförts. Beräkningsmetodiken är Trafikverkets och finns dokumenterad i
TVR2013/643434 och anger bland annat metoder för beräkning av kapaciteten på
sträckor, påfarter och växlingssträckor. Beräkningarna redovisas som belastningsgrader
där > 1 innebär överbelastning. Beräkningar utförs endast för UA (breddning från Tpl
Glädjen och norrut). Belastningsgrader mellan 0,9 – 1, redovisas som orange, > 1
redovisas som rött.

Belastningsgrader på sträckorna - UA 2040 - FM
I figur 6 redovisas förmiddagstrafiken (fordon/timme) för UA inom parentes. Den
vänstra stapeln visar sydgående riktning och den högra visar norrgående riktning.
Under morgonrusningen klaras inte sydgående trafik in mot Stockholm. Den värsta
flaskhalsen uppstår strax söder om Tpl Rotebro. Norrut mot Arlanda klaras trafiken på
sträckorna under morgonen. På sträckan som breddats i UA, mellan trafikplats Glädjen
och Arlanda, klaras trafiken i båda riktningarna.
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Figur 6. Trafik (fordon/tim) och belastningsgrader på sträckor FM UA.
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Belastningsgrader på sträckorna - UA 2040 – EM
Under eftermiddagen är det norrgående riktning som får störst problem. Flaskhalsen
uppstår där Förbifart Stockholm och nuvarande E4 väver samman norr Tpl Häggvik.

Figur 7. Trafik (fordon/tim) och belastningsgrader på sträckor FM UA.
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Belastningsgrader genom trafikplatserna - UA 2040
I UA breddas E4 med ett körfält per riktning mellan trafikplatserna Glädjen och
Arlanda. Breddningen kan dock utföras som additionskörfält (påfarten från en
trafikplats förlängs till avfarten vid nästa trafikplats, figur 8) eller som en genomgående
breddning (enligt figur 9).

Tabell 1 och Figur 8

Tabell 2 och Figur 9

Belastningsgraderna som redovisas i tabell 1 -2 tyder på att trafikplatserna Glädjen,
Hammarby och Rosersberg kommer att behöva tre genomgående körfält år 2040.
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Belastningsgrader vid påfartsramperna - UA 2040
Då trafik från ramper väver in på en huvudväg uppstår friktion och kapaciteten sjunker.
I figur 10 och 11 redovisas kapaciteten på samtliga påfarter längs E4 mellan
trafikplatserna Häggvik och Arlanda. När belastningsgraden överstiger 1 är det främst
den lokala trafiken som drabbas, dvs trafikanter som försöker ta sig ut på E4. Även den
genomgående trafiken på E4 får försämrad framkomlighet då trafikanterna måste
bromsa in för att ”släppa in” ramptrafiken.
På förmiddagen år 2040 blir södergående ramper från trafikplatserna Glädjen, Bredden
och Rotebro överbelastade. På eftermiddagen uppstår problemen på norrgående ramper
vid trafikplatserna Häggvik och Rotebro.

Figur 10

Figur 11
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Belastningsgrader på växlingssträckor - UA 2040
Då trafik från en påfartsramp växlar med trafik som ska av nästa trafikplats uppstår en
slags turbulens som är kapacitetssänkande. Om sträckan mellan trafikplatserna är
kortare än 1250 meter utförs kapacitetsberäkningar. Tpl Hammarby är än så länge i ett
planeringsskede men förväntas ligga mellan 650 och 850 meter norr om Tpl Glädjen.
Sträckan mellan Bredden och Glädjen är ca 1300 meter men beräknas här ändå.

Figur 12

Glädjen – Hammarby FM
Belastningsgrad söderut
Belastningsgrad norrut
Glädjen – Hammarby EM
Belastningsgrad söderut
Belastningsgrad norrut
Bredden – Glädjen FM
Belastningsgrad söderut
Belastningsgrad norrut
Bredden – Glädjen EM
Belastningsgrad söderut
Belastningsgrad norrut

Figur 13

1,27 – 1,37
0,89 – 0,95
0,97 – 1,04
1,22 – 1,31
1,14
0,77
0,85
1,06

Tabell 3
Trafikverkets metodik för beräkning av växlingssträckor är förenklad men ger en tydlig
indikation på att sträckan mellan trafikplats Glädjen och Hammarby kan bli ett problem
år 2040.
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Köutbredning - UA 2040
I tidigare stycken diskuteras flaskhalsar på sträckor, påfarter och växlingssträckor. I
figur 14 och 15 visas förväntad köbildning år 2040 med en E4 enligt UA, dvs breddning
från Tpl Glädjen till Tpl Arlanda.
På förmiddagen är problemen koncentrerade till sydgående trafik. Den värsta
flaskhalsen är växlingssträckan mellan Tpl Hammarby och Glädjen som kommer ge kö
norrut mot Arlanda. Den näst största flaskhalsen utgör sträckan söder om Tpl Rotebro.
Här är det sektionen med endast tre södergående körfält som är problemet. Slutligen
medför de överbelastade påfartsramperna att köer sprider sig in i det lokala vägnätet
kring trafikplatserna Glädjen, Bredden och Rotebro.

Figur 14
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På eftermiddagen är det den norrgående trafiken som får problem. Även här utgör
växlingssträckan mellan Glädjen och Hammarby den största flaskhalsen och kön
kommer att växa söderut. Sektionen norr om Tpl Häggvik klarar inte trafiken från
Förbifart Stockholm och nuvarande E4. Denna kö riskerar att sprida sig till Förbifart
Stockholm.

Figur 15
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7 UA - Plus ”Sträckan mellan Tpl Glädjen och
Tpl Häggvik”
JA som innebär att dagens 2+2 körfält mellan trafikplatserna Glädjen och Arlanda på E4
består, har inte utretts i detalj med avseende på kapacitet och belastning då de
trafikmängder som prognosen visar efter att Förbifart Stockholm öppnar omöjligen
klaras år 2040. I UA antas de värsta problemen vara åtgärdade genom att E4 breddats
från 2+2 körfält till 3+3 körfält mellan Tpl Glädjen och Tpl Arlanda. Beräkningar visar
att det fortfarande kvarstår ett stort kapacitetsunderskott, nu söder om Glädjen.
Utrymmesstudier har utförts (vintern 2017) för att se om sträckan Tpl Glädjen – Tpl
Häggvik kan breddas från dagens 3+3 till 4+4 körfält och redovisas i detalj i (PM
trimning E4 2017-02-24). Sammanfattningsvis kan sträckan trimmas till 4+4 körfält
med en acceptabel standard med avseende på körfältsbredd och vägrenar. I kommande
stycken redovisas beräkningar enligt tidigare metodik men nu för UA-plus, dvs 3+3
körfält på sträckan Tpl Arlanda - Tpl Glädjen och 4+4 körfält på sträckan Tpl Glädjen –
Tpl Häggvik.

Belastningsgrader på sträckorna – UA-plus 2040 - FM
I figur 16 redovisas förmiddagstrafiken (fordon/timme) för UA-plus inom parentes. Den
vänstra stapeln visar sydgående riktning och den högra visar nordgående riktning. På
alla sträckor klaras nu belastningsgraden 1 i båda riktningarna.

Figur 16
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Belastningsgrader på sträckorna – UA-plus 2040 – FM
Även under eftermiddagen klaras trafiken i UA-plus på sträckorna

Figur 17
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Belastningsgrader vid påfartsramperna – UA-Plus 2040
I figur 18 och 19 redovisas kapaciteten på samtliga påfarter längs E4 mellan
trafikplatserna Häggvik och Arlanda. Samtliga ramper klaras på för- och eftermiddagen.

Figur 18

Figur 19
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8 Rekommenderad utbyggnadsordning
Kapacitetsproblemen utmed E4 på den aktuella sträckan är av olika storlek och somliga
åtgärder kommer att behövas relativt omgående och andra på sikt. För att beskriva
tidpunkter för när åtgärderna kommer att krävas har E4 mellan Arlanda och Häggvik
delats in tre delsträckor:
1 Tpl Glädjen - Tpl Arlanda 2021
Detta är den delsträcka som har störst behov av förstärkningar. Kapacitetstaket tangeras
redan idag under rusningstrafiken. Trafikverket har planer på att trimma sträckan från
dagens 2+2 körfält till 3+3 körfält. (Med trimning avses att åtgärder görs inom
vägområdet. Ibland krävs avsteg från god standard på t ex vägrenar.) Markarbeten kan
påbörjas 2019 och sträckan kan öppna för trafik år 2021.
2 Tpl Häggvik - Tpl Rotebro år 2026
Analyserna i denna ÅVS tyder på att även denna sträcka har ett stort behov av
förstärkningar. Trafikmängderna förväntas göra att öka Förbifart Stockholm öppnar för
trafik. Arbeten med att bredda E4 till 4+4 på sträckan Tpl Häggvik – Tpl Rotebro bör
var klara till att förbifarten öppnar för trafik år 2026. Översiktliga utrymmesstudier har
utförts på delsträcka 2 och breddningar ser ut att klaras som trimningar, dvs. rymmas
inom befintligt vägområde.
3 Tpl Rotebro – Tpl Glädjen år 2026 - 2040
Prognoserna pekar på en viss överbelastning år 2040 (belastningsgrad 1,06).
Delsträckan kan behöva ett kapacitetstillskott men förmodligen först efter att Förbifart
Stockholm har öppnat.

25

Trafikverket, 172 90 Sundbyberg. Besöksadress: Solna strandväg 98,171 54 Solna
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

26

