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Sammanfattning 

Bristande framkomlighet skapar idag problem längs väg E4 på sträckan Häggvik – Arlanda. 

Trafikmängderna på E4:an är i nuläget nära att tangera kapacitetstaket vilket periodvis resulterar i 

trängsel och köbildning. Sträckan ligger i en expansiv del av Stockholmsregionen och förväntas 

erhålla en betydligt högre belastning i framtiden. Den förväntade trafikökningen på sträckan beror 

främst på kommunala utvecklingsplaner, en ökning av resenärer och arbetspendlare vid Arlanda 

flygplats samt öppnandet av E4 Förbifart Stockholm år 2026. Om inga åtgärder vidtas förväntas 

trafikökningen medföra att kapaciteten mellan Häggvik och Arlanda försämras ytterligare. Detta 

riskerar i sin tur att hämma regionens utveckling. 

Trafikverket beslutade våren 2016 att genomföra en åtgärdsvalsstudie för sträckan, 

Åtgärdsvalsstudie E4 Häggvik - Arlanda. Studien har genomförts i samarbete med Sigtuna 

kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och Swedavia. Målsättningen med studien 

är att presentera möjliga lösningar för att på lång sikt skapa förutsättningar för förutsägbara restider 

för trafik på E4 sträckan Häggvik – Arlanda och samtidigt minska sårbarheten i stråket för 

trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Studien syftar även till att öka andelen hållbara resor i stråket. För 

åtgärdsvalsstudien har fem projektmål formulerats.  

Baserat på studiens målsättning har en åtgärdsgenerering genomförts i samverkan med kommunerna 

och Swedavia. Målsättningen har varit att föreslå åtgärder med flera olika ansvariga aktörer, 

varierande tidshorisont samt åtgärder inom flera olika steg inom fyrstegsprincipen för ett effektivt 

resursnyttjande. Åtgärdsgenereringen resulterade i sammanlagt 53 stycken identifierade åtgärder. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien föreslås 23 av dessa åtgärder för genomförande. De åtgärder som 

rekommenderas är: 

Stärkt infrastruktur och hållbara resor inom Arlanda området 

 Gång- och cykelstråk inom Arlandaområdet 

 Förbättrad kollektivtrafik inom Arlandaområdet 

 Trafiksystem Arlanda – hantera framtida trafikökning 

 Förbättrad bussangöring vid Arlanda 

 Aktörssamarbete för smarta resval för arbetspendling 

Stärkt kollektivtrafik och cykel 

• Stärkt kollektivtrafik Märsta – Arlanda 

• Cykelstråk från Rosersberg till Arlanda  
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 Cykelstråk sträckan Odensala – Märsta  

Lånecykelsystem vid bytesnoder  

Reducering av barriäreffekt hos väg E4 för oskyddade trafikanter 

Trimning av befintlig bro för Stockholmsvägens passage över väg E4 för gång-och cykel  

Ny bro för gång- och cykeltrafik över väg E4 vid Älvsundadalen  

Ny bro för gång-, cykel- och kollektivtrafik över väg E4 strax norr om trafikplats Glädjen  

Ny bro för gång- och cykeltrafik över väg 265 vid Häggvik trafikplats  

Breddning av väg E4 

 Breddning till 3 + 3 körfält sträckan trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda  

 Breddning till 4 + 4 körfält sträckan trafikplats Häggvik – trafikplats Rotebro  

 Breddning till 4 + 4 körfält sträckan Trafikplats Rotebro – Trafikplats Glädjen  

 ITS/MCS-utrustning på E4  

 Dynamiska körfält  

 Påfartsreglering  

 Fullständig trafikplats Måby 

 Utformning trafikplatserna Hammarby och Glädjen  

Övriga åtgärder 

 Säkerställd redundans 

 Vattenskydd 

De rekommenderade åtgärderna bedöms sammantaget bidra till att på lång sikt skapa 

förutsättningar för förutsägbara restider för trafik på E4 sträckan Häggvik – Arlanda och samtidigt 

minska sårbarheten i stråket för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det finns ingen separat åtgärd som 

enskilt klarar att uppfylla studiens samtliga projektmål. Det krävs kombinationer av flera åtgärder 

och åtgärdsområden för att åstadkomma en lösning på den problembild som åtgärdsvalsstudien 

presenterar. Det är också viktigt att planerade projekt inom stråket genomförs för att bidra till att 

avlasta E4, t.ex. åtgärder på Ostkustbanan och utvecklade bytespunkter.  
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel beskrivs åtgärdsvalsstudiens bakgrund och motiven för studiens 

genomförande. Processen för hur åtgärdsvalsstudien bedrivits återges översiktligt. Redogörelser 

finns även för tidigare planeringsarbete som berör stråket samt planerade och pågående 

infrastruktursatsningar. Här ingår förutom Trafikverkets planer även kommunernas och Swedavias1 

planer framgent. 

1.1. Bakgrund och syfte med åtgärdsvalsstudien 

Väg E4 utgör en av landets viktigaste transportlänkar. Vägen är en del av det primära vägnätet, det 

nationella stamvägnätet och är av riksintresse. I stråket Stockholm – Uppsala utgör E4 den enda 

större pulsådern för motortrafik i nordsydlig riktning och vägen har därmed även en stor regional 

betydelse.  

På sträckan Häggvik – Arlanda finns i nuläget brister gällande kapacitet vilket medför att köbildning 

uppstår. Köbildningen medför även att risken för upphinnandeolyckor ökar. Sträckan ligger i en 

expansiv del av Stockholmsregionen och förväntas erhålla en betydligt högre belastning i framtiden. 

Den förväntade trafikökningen på sträckan beror främst på kommunala utvecklingsplaner, en ökning 

av resenärer och arbetspendlare vid Arlanda flygplats samt öppnandet av E4 Förbifart Stockholm år 

2026. Om inga åtgärder vidtas förväntas trafikökningen på E4:an medföra att kapaciteten mellan 

Häggvik och Arlanda försämras ytterligare i framtiden samtidigt som trafiksäkerhetsriskerna 

förväntas öka. Detta riskerar i sin tur att hämma regionens utveckling. 

Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att presentera möjliga lösningar för att på lång sikt skapa 

förutsättningar för förutsägbara restider för trafik på E4 sträckan Häggvik – Arlanda och samtidigt 

minska sårbarheten i stråket för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Studien syftar även till att öka 

andelen hållbara resor i stråket. Studien har genomförts i samarbete med Sigtuna kommun, 

Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och Swedavia. 

1.2. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Bristande framkomlighet skapar idag problem längs väg E4 på sträckan Häggvik – Arlanda. 

Trafikmängderna på E4:an är i nuläget nära att tangera kapacitetstaket. Detta resulterar periodvis i 

trängsel och köbildning. Köbildningen leder även till att risken för upphinnandeolyckor ökar.  

Trafiken förväntas öka betydligt norr om trafikplats Häggvik som en konsekvens av en expansiv 

regional utveckling. Var och en av de närliggande kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands 

Väsby förväntas till år 2040 öka sina invånarantal med mellan cirka 18 till 36 procent. Swedavia 

                                                           
1 Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser. 
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förutspår en kraftig utveckling av Arlanda till år 2040, både med avseende på flyg och övriga 

verksamheter i Arlandaområdet, och utvecklingen i flygplatsstaden Airport City. Förbifart 

Stockholms öppnande år 2026 kommer generellt att medföra en ökad trafik på sträckan. 

Trafikprognoserna visar sammantaget att dagens transportsystem långt ifrån tillgodoser efterfrågan 

vid prognosåret 2040. Förmodligen kan efterfrågan inte heller tillgodoses i samband med att 

Förbifart Stockholm öppnat för trafik. 

Utöver att framkomligheten på E4:an är ett nationellt intresse utgör vägen även en viktig regional 

transportlänk för intilliggande kommuner och utgör även en betydelsefull länk för både resenärer och 

arbetstagare vid Arlanda. Utöver E4 finns flertalet spårbundna förbindelser i nord-sydlig riktning i 

stråket Stockholm – Arlanda, däribland pendeltåg, regionaltåg och Arlanda Express. Även dessa 

förbindelser är i dagsläget hårt belastade. 

Utan åtgärder kommer framkomligheten på E4:an att försämras avsevärt till år 2040. Problemen 

kommer troligen att sprida sig söderut till Förbifart Stockholm och norrut längs E4:an mot Uppsala, 

samt även till de kommunala vägnäten. Problemen kommer troligen kvarstå även om E4:an breddas 

eller om tågets marknadsandel ökas. För att lösa kapacitetsproblematiken och minska 

trafiksäkerhetsriskerna på lång sikt krävs därför en kombination av flertalet olika åtgärdstyper. 

1.3. Arbetsprocessen  

Planeringen av en väg eller järnväg är en följd av att en brist eller ett behov i transportsystemet 

identifierats. För att undersöka hur detta kan åtgärdas, initieras alltid en åtgärdsvalsstudie. I denna 

analyseras åtgärder och kombinationer av åtgärder för att lösa problemet på det mest effektiva sättet. 

Åtgärdsvalsstudien har som fokus att skapa ett gemensamt planeringsarbete mellan de inblandade 

aktörerna i området. 

Tillämpningen av metodiken utgår från fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt 

som beskriver hur ett transportsystem kan analyseras och utformas för att möta efterfrågan med 

minsta möjliga omvärldspåverkan och resursförbrukning. De fyra stegen i fyrstegsprincipen är 1) 

tänk om: åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt, 2) optimera: 

åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon, 3) bygg om: begränsade 

ombyggnadsåtgärder, samt 4) bygg nytt: nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 

Arbetet med denna studie har följt metodiken för åtgärdsvalsstudier. Enligt denna metodik delas 

arbetet in i fyra faser: 1) initiera, 2) förstå situationen, 3) pröva tänkbara lösningar, samt 4) forma 

inriktning och rekommendera åtgärder. Metoden grundar sig på genomgående dialog mellan de 

aktörer som berörs av studien. Resultatet av metoden är förslag på åtgärder som övergripande 

effektbedömts och där ansvarig part är beredd att genomföra dem. Figur 1 nedan visar 

arbetsprocessen. 
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Figur 1. Figuren visar den principiella metodiken för åtgärdsval.  

Målsättningen är att åtgärdsvalsstudien ska ske i en kreativ och värdeskapande process tillsammans 

med berörda parter. En sådan process bedöms ge positiva effekter på utfallet. För att åstadkomma 

detta måste utgångspunkten vara att arbetet med åtgärdsvalsstudien bygger på de deltagande 

organisationernas samlade förutsättningar och gemensamma insikt om problematiken och vilja att 

lösa den.   

Nedan följer en kort redogörelse för tillvägagångssättet inom respektive fas för den här 

åtgärdsvalsstudien. 

Initiera 

Trafikverket beslutade våren 2016 att genomföra en åtgärdsvalsstudie benämnd Åtgärdsvalsstudie 

E4 Häggvik - Arlanda. Beslutet grundar sig på att E4:an mellan trafikplatserna Häggvik och Arlanda 

idag brister gällande kapacitet vilket medför att köbildning dagligen uppstår.  Köbildningen utgör 

även en orsak till att upphinnandeolyckor inträffar på vägen. Problematiken förväntas att förvärras 

ytterligare i framtiden på grund av den prognostiserade trafikökningen. 

Trafikverket genomförde inledningsvis en intressentanalys och identifierade de parter som skulle 

ingå i de olika grupperna för projektet. Det tecknades en överenskommelse om att genomföra 

åtgärdsvalsstudien med representanter för Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Sollentuna 

kommun, Swedavia och Trafikverket, dessa parter utgör styrgruppen såväl som arbetsgruppen.  

Arbetsgruppen har varit aktiv och träffats vid ett tiotal tillfällen under hela arbetsprocessen. 

Därutöver finns en bredare referensgrupp där ytterligare ett antal berörda organisationer bjudits in 

till de workshops som har hållits vid tre tillfällen. 

Förstå situationen  

En första workshop hölls med referensgruppen i juni 2016. Vid workshop 1 preciserades nuvarande 

brister och problem i stråket samt framtida önskvärda funktioner och synen på prioritering av trafik. 

Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun och Swedavia presenterade sina 

respektive utvecklingsplaner. Med utgångspunkt i workshop 1 startade ett utredningsarbete under 

hösten 2016 med syfte att fördjupa behovs- och problembeskrivningen. En trafiksäkerhetsanalys, 

trafikprognos samt kapacitetsanalys togs fram under hösten. Dessa utredningar har sammanfattats i 

ett PM Prognos och kapacitet E4. 
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Ett antal möten med arbetsgruppen hölls under hösten 2016 där Trafikverkets basprognos2 för 2040 

kopplat till kommunernas och Swedavias utvecklingsplaner diskuterades. Resultatet av 

diskussionerna blev bland annat att en kompletterande känslighetsanalys togs fram. 

Känslighetsanalysen redovisas i kapitel 4.4 i denna rapport. Den geografiska avgränsningen ändrades 

också till att även omfatta trafikplats Måby.  

Pröva tänkbara lösningar 

En andra workshop med brett deltagande i referensgruppen genomfördes i oktober 2016 med fokus 

på målformulering och framtagande av åtgärdsförslag. Åtgärdsgenereringen kopplade an till 

fyrstegsprincipen, föreslagna mål samt tidsperspektiv. Detta resulterade i en bruttolista på åtgärder. 

Bruttolistan på åtgärder bearbetades och diskuterades med arbetsgruppen samt vid workshop tre 

med referensgruppen.  

Resultatet av kapacitetsanalysen innebar att ett åtgärdsförslag om breddning av E4:an på sträckan 

trafikplats Glädjen - trafikplats Arlanda förankrades tidigt i processen. Denna åtgärd föreslogs även 

ingå i ”Nationell plan för transportinfrastruktur 2018–2028” och därför genomfördes en samlad 

effektbedömning inklusive klimatkalkyl och grov kostnadskalkyl för denna åtgärd i särskild ordning 

enligt Trafikverkets krav. 

En tredje workshop hölls i januari 2017 med syftet att fördjupa diskussionerna om tänkbara åtgärder 

kopplat till föregående arbete. Workshopen resulterade i en åtgärdslista där åtgärderna paketerats 

utifrån åtgärdstyp, tidsperspektiv och ansvarig part för genomförande. Listan bearbetades vidare vid 

kommande möten med arbetsgruppen. Åtgärder inom paket för kollektivtrafik stämdes av med 

Trafikförvaltningen i separata möten. Därutöver har försök gjorts att få liknande process för 

godstransporter i det aktuella stråket via de bolag som verkar vid intilliggande Stockholm Nord 

logistikcenter vid Rosersberg. Försöken har inte lyckats och projektet har därför fått stå för 

framtagande av den nulägesbild och förväntade behov av kapacitet som redovisas vad gäller 

godstrafiken. 

Under våren 2017 genomfördes konsekvensbedömningar av kvarvarande åtgärder. Bedömningarna 

baserades på de målformuleringar som slagits fast tidigare i arbetsprocessen. 

Under våren 2017 har även en separat utredning gällande miljörisker för yt- och grundvatten 

genomförts. Trafikolyckor kan innebära miljörisker för det yt- och grundvatten som E4 korsar eller 

tangerar. Som en del av åtgärdsvalsstudien togs därför en riskanalys för olika vägavsnitt som korsar 

                                                           
2 Trafikverket har regeringens uppdrag att tillhandahålla trafikprognoser för alla trafikslag inom persontrafik- 
och godstransportsektorn. Syftet med dessa så kallade Basprognoser är att utgöra underlag för 
samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet. De utgör även grunden för de 
Nationella och Regionala transportplanerna och används på regional och lokal nivå för kapacitetsanalyser och 
dimensionering av infrastrukturprojekt. 
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eller tangerar yt- och grundvattenförekomster fram. Riskanalysen presenteras i ett separat PM 

Vattenriskplan E4 Häggvik – Arlanda (bilaga 2). 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Sista steget i processen har arbetats fram av Trafikverket och förankrats i arbetsgruppen och 

presenteras i kapitel fem som resultat av hela denna åtgärdsvals-process. 

1.4. Tidigare planeringsarbete 

Väg E4 från Häggvik till Arlandaområdet utgör en viktig och väl nyttjad sträcka med kopplingar till 

flera intressenter, funktionsområden, kommuner och näringsliv. De senaste åren har flertalet 

utredningar, rapporter och analyser genomförts som på olika sätt är sammanbundna med 

sträckningen. Nedan följer en kort beskrivning av tidigare planeringsarbeten. 

Mer flyg och bostäder. Regeringskansliet 2016. Den statliga samordnaren för flygkapacitet 

och bostäder i Stockholmsområdet, Anders Sundström, betonar i utredningen om 

flygplatskapaciteten i Stockholmsområdet, Arlandas vikt och behov av utveckling. Utredningen berör 

huruvida Stockholms stad kan utnyttja Bromma flygplats och områdena runt flygplatsen för 

stadsutveckling vid en nedläggning av flygverksamheten i Bromma. I utredningen konstateras att en 

omfattande utbyggnad av Arlanda och dess anslutningar krävs. Utredningen pekar också på behov av 

kapacitetsförstärkning i både väg- och järnvägssystemet.   

Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040. Trafikverket 2015. 

Prognos för de av Swedavia AB ägda flygplatserna Stockholm Arlanda Airport och Bromma 

Stockholm Airport med tidshorisont 2040. I utredningen lyfts att en nedläggning av Bromma 

flygplats är trolig och att det i så fall skulle innebära att en omfattande utbyggnad av Arlanda samt 

anslutningar till flygplatsen behövs. Trafikverket bedömer att högst tre fjärdedelar av Brommas 

prognosticerade passagerarantal väljer att i stället flyga till/från Arlanda vid en nedläggning. 

Trafikverkets prognosbedömning indikerar en ökning av antalet resande från Arlanda på 2.2 procent 

per år fram till år 2040. Antalet resande skulle därmed öka från 22,4 miljoner år 2014 till 36.1 

miljoner år 2040. 

Hållbar kollektivtrafik i den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda. Sigtuna kommun 

2013. Utredningen fokuseras på hur en attraktiv och centralt placerad kollektivtrafik genom det 

expanderande arbetsplatsområdet kring Arlanda flygplats och i den regionala stadskärnan Arlanda-

Märsta skulle kunna utformas för att vara så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt. Fokus 

ligger på området mellan Märsta station och Arlanda flygplats med tidshorisont år 2030. Parallellt 

med detta har det också för Airport City Stockholm tagits fram en särskild kollektivtrafikstrategi för 

hur den framtida kollektivtrafikförsörjningen i flygplatsstaden ska utvecklas i en integrerad trafik- 

och bebyggelseplanering. 
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Utveckling av Arlandas kapacitet – preliminära bedömningar om förutsättningar på 

väg och järnväg inom ramen för uppdrag enligt regeringsbeslut S2014/8973/PBB 

(2014-12-18). Utredningen redovisar Trafikverkets preliminära och översiktliga bedömningar 

avseende behov av förbättringar för väg- och järnväg. Trafikverket konstaterar att en ökning av 

antalet flygresenärer samt att Arlanda stad ska utvecklas som kommersiellt centrum innebär en ökad 

belastning på väg och järnväg till Arlanda, särskilt sträckan Stockholm-Arlanda. I utredningen 

konstateras även att restiderna längs E4 kommer öka mest norr om Häggvik på grund av 

tillkommande trafik från Förbifart Stockholm. 

Satsa – Åtgärdsvalsstudie Stärkt kollektivtrafik i korridoren Stockholm-Arlanda-

Uppsala. Trafikverket 2011. Åtgärdsvalsstudie med syfte att stärka kollektivtrafiken till och från 

Arlanda. Inom ramen för studien skrev inblandade aktörer på en avsiktsförklaring om att verka för 

ett fortsatt arbete för att stärka kollektivtrafiken i stråket Stockholm – Arlanda/Märsta – Uppsala. 

Åtgärdsvalsstudie Stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena. Trafikverket 2013. 

Åtgärdsvalsstudien fokuserar på lösningar som bland annat kan öka trafiksäkerheten och 

kollektivtrafikens konkurrenskraft utmed väg 263. 

Systemanalys Östvästliga förbindelser i Mälardalen norr om Mälaren. Region Örebro 

län, länsstyrelsen i Västmanland, Regionförbundet Uppsala län, 2015. 

Åtgärder och rekommendationer för fortsatt inriktning innebär i korthet att på kort sikt och 

medellång sikt förstärka de funktionella sambanden i relationerna Västerås-Uppsala samt Västerås-

Arlanda genom åtgärder på befintlig järnvägskoppling via Sala, det vill säga Västerås-Uppsala-

Arlanda. Sträckningen kräver också åtgärder på Ostkustbanan, dels i form av trimnings- och 

kapacitetshöjande åtgärder och dels med nya spår.  

1.5. Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet 

E4:an ingår i det nationella stamvägnätet, vilket omfattar sådana vägar som uppfyller en utpräglad 

mångsidig funktion för landets ekonomi och välfärd. På stamvägnätet går huvuddelen av alla 

långväga transporter. Trafikverket har pekat ut befintlig E4:a, samt kommande E4 Förbifart 

Stockholm, som kommunikationsanläggningar av riksintresse. Enligt miljöbalken 3 kap 8 § innebär 

detta att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen. 

E4:an ingår även i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som 

ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från 

Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods som personer. 

1.6. Anknytande planering 

I detta kapitel redovisas pågående utredningar och beslutade infrastruktursatsningar i med 

kopplingar till åtgärdsvalsstudien. Flertalet av dessa är viktiga för att de också kommer bidra till att 
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väg E4 avlastas och bidrar således till åtgärdsvalsstudiens målbild. Satsningar tas däremot inte upp 

som föreslagna åtgärder inom åtgärdsvalsstudien eftersom projekten är pågående, beslutade eller 

planeras inom andra processer. Åtgärder som är av särskild betydelse för avlastning av E4 är 

exempelvis Ostkustbanans utveckling, Märsta station och Häggvik sydlig entré.  

Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025, Trafikverket 

I den nationella planen listas Trafikverkets planerade infrastrukturåtgärder för hela landet. Planen 

innehåller namngivna objekt och åtgärdsområden. Planen är trafikslagsövergripande och åtgärder 

har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen.  

Länsplan för regionaltransportinfrastruktur i Stockholms län (2014-2025) 

Här listas de planerade infrastrukturåtgärderna för länet. Länsplanen innehåller både namngivna 

objekt och paket av åtgärder. Åtgärdspaket som är specifikt relaterade till denna studie är bland 

annat; åtgärdspaket kollektivtrafik, åtgärdspaket miljö, samt åtgärdspaket trafiksäkerhet.  

Regional cykelplan för Stockholm län – Trafikverket 

Trafikverket har tillsammans med andra myndigheter och organisationer tagit fram en gemensam 

regional cykelplan för att skapa ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling. 

Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till år 2030 från 5 procent till 20 

procent av resorna. Detta ska ske genom bland annat en ut- och ombyggnad av cirka 850 kilometer 

regionala cykelstråk för arbetspendling längs kommunala gator och statliga vägar. 

Trafikverkets angränsande projekt som planeras Nedan listas ett urval av pågående 

utredningar och beslutade statliga infrastruktursatsningar med kopplingar till den här 

åtgärdsvalsstudien: 

Beslutade projekt  

• Väg 267 Rotebroleden - Vägen breddas till två körfält i vardera riktningen. Trafikplats 

Rotebro på E4:an byggs om. Projektet innehåller även byggande av ett nytt regionalt 

cykelstråk i motsvararande sträckning som vägen. Planen är att öppna för trafik år 2018. 

• E4 Förbifart Stockholm - Ny sträckning för E4:an väster om Stockholm från Häggvik till 

Kungens kurva inklusive en ny trafikplats vid Häggvik på E4:an. Planen är att öppna för 

trafik år 2026. 

• Nedfräsning av vägbanan av trafikplats Glädjen - Underhållsåtgärd för att 

säkerställa tillräcklig fri höjd för E4:an under trafikplatsen. Denna innebär bättre 

framkomlighet för tung trafik vilket kommer att minska risken för köbildning på vägen. 

Arbetet beräknas genomföras under 2017. 
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Planerade projekt 

• Lokaliseringsutredning för Arlandabanan - Samrådshandling för val av lokalisering 

av två kompletterande spår på sträckan Skavstaby – Arlanda. Ställningstagande om val av 

lokalisering planeras i närtid. 

• Lokaliseringsutredning för Väg 268 sträckan E4 – Grana - Samrådshandling för val 

av lokalisering av ny väg 268 inklusive en ny trafikplats Hammarby på E4:an. 

Ställningstagande om val av lokalisering enligt alternativet ”Korridor befintlig väg” togs av 

Trafikverket i mars 2017. Alternativet inkluderar även en gång- och cykelväg på sträckan. 

Projektet har möjlig byggstart år 2021. 

• Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket - Åtgärdsvalsstudie för mer effektiva resor på väg och 

järnväg för sträckan Uppsala – Arlanda/Skavsta by. 

• Strategi för Ostkustbanan - En strategi för Ostkustbanan tas förnärvarande fram inom 

Trafikverket. Strategin innehåller en blandning av åtgärder som skapar möjligheter för mer 

tågtrafik. Det möjliggör en mer robust och pålitlig tågtrafik i framtiden. 

Ostkustbanestrategin föreslår namngivna objekt till ny nationell plan. Den innehåller också 

beskrivningar av brister som behöver utredas vidare. Bristerna handlar både om 

stationsfrågor och korsningspunkter. 

• Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda flygplats - Arlanda flygplats blev 

delvis preciserad som riksintresse 2008. Trafikverket har för avsikt att komplettera och 

uppdatera materialet. 

• Åtgärdsvalsstudie Märsta station – Ombyggnation av Märsta station och bangård för 

förbättrad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet på stationen. Ombyggnaden är också en 

kapacitetstärkande åtgärd (utöver bytespunkten) som innebär förbättrad kapacitet på 

järnvägen för pendel och regionaltåg. En avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Sigtuna 

kommun och Trafikförvaltningen finns. Objektet är föreslaget att ingå i nationell plan. Nästa 

skede blir järnvägsplan. 

• Innovationsupphandling för byggande av demonstrationsanläggning för elväg, 

Rosersberg – Arlanda - Inom ramen för ett innovations- och utvecklingsprojekt i en 

förkommersiell upphandling, under ledning av Trafikverket, bedriver ett särskilt konsortium 

”eRoad Arlanda” arbete med demonstration och kunskapsunderlag avseende elväg för tung 

trafik på en parallell vägsträcka (väg 898) till väg E4 mellan Rosersberg och Arlanda. 

Projektet planeras starta sommaren 2017. Testprojektet avslutas under 2018. 

 

Kommunala översiktsplaner  

För området som berörs av åtgärdsvalsstudien finns två översiktsplaner, en fördjupad översiktsplan 

och en strategisk kommunplan. Nedan följer en kort redovisning av dessa planer. 
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”Hållbarhet i en växande kommun” - Sigtuna Kommun översiktsplan - I översiktsplanen 

poängteras målet att utveckla Arlanda - Märsta till regional stadskärna med ett utvecklat näringsliv, 

bra kommunikationer och boendemöjligheter. En god kollektivtrafikförsörjning inom tätorten till 

Sigtuna stad, Arlanda flygplats och andra delar av kommunen lyfts som väsentligt för kommunens 

utveckling. Vidare belyses hur sambanden mellan Arlanda/Märsta och Rosersbergs logistikområde 

ska utvecklas. Översiktsplanen sträcker från 2014 till år 2030. 

Översiktsplan - Sollentuna kommun - Kommunen vill utveckla en flerkärnig och tät region. Det 

framhålls att den täta bebyggelsen som växer fram i Sollentuna kommer att generera ytterligare 

trafik. Häggviks trafikplats kommer utvecklas i och med att Förbifart Stockholm ansluts. Trafikplats 

Häggvik måste ses över för att anpassas till utbyggnaden av Södra Häggvik och Förbifart Stockholm. 

Planen sträcker sig från 2012 till år 2030. 

Samråd för ny översiktsplan - Upplands Väsby kommun - Ett samråd för ny översiktsplan 

startade hösten 2016 och planen väntas kunna tas kring årsskiftet 2017/2018. Planen syftar till att 

förtäta bebyggelsen i de centrala delarna i kommunen. Syftet är bland annat att bygga stadsmässigt 

och gynna ett hållbart resande. Planen sträcker sig fram till år 2040. 

Fördjupad översiktsplan för Arlandaområdet Sigtuna kommun - Planen syftar bland annat 

till att förtydliga planeringsförutsättningarna för områdets utveckling och hur riksintresset Arlanda 

flygplats ska avvägas. Syftet är även att knyta samman planområdets olika huvuddelar med Märsta 

tätort samt integrera flygplatsen i det kommunala plansystemet. Utgångspunkt är de kommunikativa 

fördelarna med flyg, tåg och motorväg som området erbjuder och det strategiska läget mellan 

Stockholm och Uppsala när det gäller förutsättningar att utveckla området. Planen togs fram år 

2006. 

Övriga kommunala och regionala planer  

Inom området för åtgärdsvalsstudien pågår arbete med ett flertal planprogram och detaljplaner. 

Nedan följer en kort beskrivning av pågående utredningar, antagna planer och pågående projekt: 

• Detaljplan del av Häggvik 2:1, brandstation - Sollentuna kommun - Detaljplan 

under framtagande för en ny brandstation nära E4. Samråd genomfördes i januari 2017. 

Granskning av planen genomförs under perioden mars till maj 2017. 

• Sydlig entré vid Häggvik station – Sollentuna kommun – En ny sydlig entré till 

pendeltågsstationen utreds av Sollentuna kommun i samarbete med Trafikverket. En 

avsiktsförklaring är under framtagande och objektet är föreslaget att ingå i Trafikverkets 

kommande nationella plan. 

• Nytt gång- och cykelstråk från Sollentuna till Upplands Väsby – Sollentuna 

kommun – nytt stråk parallellt med E4 som möjliggör ett sammanhållet stråk från 

Stockholm till Arlanda i framtiden. Produktion pågår 2017. 
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• Vision Rotebro – Sollentuna kommun 

Visionen är ett underlag för det fortsatta arbetet med stadsdelens utveckling. Rotebro 

förtätas kring pendeltågsstationen och bebyggelsen får möta Norrvikensjön. Stadsdelen 

växer med 120 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta, 4 000 nya bostäder och 12 000 nya 

invånare. 

• Detaljplan för Väsby Entré - Upplands Väsby kommun – Detaljplan under 

framtagande för ny stadsdel samt utveckling av befintlig station. 

• Planprogram Vilundaparken - Upplands Väsby kommun - Programmet anger att 

Vilundaparken ska utvecklas till en idrotts-, kultur- och arrangemangsarena. Området är 

anslutet till väg E4 via Glädjens trafikplats. Programmet antogs i december år 2008. 

• Planprogram Åsens och Glädjens arbetsområde - Upplands Väsby kommun - 

Planprogram för området öster om E4:an mellan Glädjens trafikplats till Stockholmsvägens 

korsning över E4:an. I programmet föreslås en utveckling av småindustri och handel samt 

en långsiktig utveckling mot kontor och hotellverksamhet. Programmet antogs 2012. 

• Detaljplaneprogram för Älvsundadalen - Upplands Väsby kommun - Programmet 

syftar till att utveckla Älvsundadalen till en levande del av Upplands Väsby och 

Stockholmsregionen. Fokus placeras på hur området ska uppfattas attraktivt med en 

blandning av bostäder, handel och verksamheter samt att strukturen ska vara långsiktigt 

hållbar.  

• Detaljplaner för Arlanda stadsdel 4, 5 och 6 – Sigtuna kommun. Detaljplan 

stadsdel 4 har vunnit laga kraft, detaljplan för stadsdel 5 är utställd för granskning mars – 

april 2017. Detaljplan för stadsdel 6 är under upprättande. 

• Tvärbanans utbyggnad till Helenelund – Trafikförvaltningen – Tvärbanan 

förlängs från befintlig station vid Johannesfred i Bromma till Kista och Helenelund. 

Byggstart planeras till år 2017 

 

Swedavias planer för Arlanda flygplats 

Swedavia har flertalet pågående och beslutade planer för utveckling av Arlanda avseende både flyg 

och övriga verksamheter i Arlandaområdet. Nedan beskrivs ett urval av dessa planer. 

• Långsiktig utvecklingsplan - Plan med inriktning att göra Stockholm Arlanda Airport till 

Skandinaviens ledande flygplats. Enligt planen ska flygplatsen år 2035 klara av att hantera 

40 miljoner passagerare om året, en tillväxt motsvarande 70 procent jämfört med 2015. 

Satsningar görs även på fastighetsutveckling. Parallellt har ett fördjupat arbete inletts för att 

säkerställa flygplatsens utvecklingsmöjligheter bortom nuvarande planeringshorisont. 

• Flytt av driftområde - Befintligt driftområdet flyttas till lokaler som tidigare tillhörde 

flygbolaget SAS tekniska bas. Fastigheterna byggs om, miljöanpassas och miljöcertifieras.  
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• Ny pir vid Terminal 5 för ökad kapacitet - En ny pir planeras för att öka kapaciteten, 

transfermöjligheterna samt möjliggöra att flygplatsen effektivt kan ta emot fler, nya och 

större flygplanstyper. Planer finns även på utökad kapacitet vid Terminal 2. 

• Nya kontorsfastigheter och hotell - 2016 påbörjades byggnationen av en ny 

kontorsfastighet i terminalnära läge. Beslut fattades även om byggnation av nytt hotell i 

terminalnära läge. 
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2. Avgränsningar 

Denna åtgärdsvalsstudie var inledningsvis snäv i avgränsningen till E4an för att öka kapaciteten där 

och att finna åtgärder direkt för att möta den ökande trafiken dels utifrån årlig förmodad ökning och 

dels i och med Förbifart Stockholms öppnande.  Efter hand har studien breddats till en vidare 

funktionell avgränsning där flera slags åtgärder också utanför vägområdet har tagits fram och 

bedömts för att möta projektmålen på ett bredare sätt. Också tidsperspektiven för problembilden och 

åtgärderna har justerats under arbetets gång vilket förklaras i 2.3 nedan. 

2.1. Geografisk- och funktionell avgränsning 

Geografisk avgränsning 

Studien är geografiskt avgränsad till väg E4 mellan trafikplats Häggvik i söder och trafikplats Måby i 

norr, samt anslutande trafiksystem. Se figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Figuren visar den geografiska avgränsningen för studien mellan trafikplats Häggvik och trafikplats 

Måby 
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Funktionell avgränsning 

Den funktionella avgränsningen för studien innebär ett bredare fokus än det geografiska 

studieområdet. Detta eftersom det finns flera viktiga intressenter och funktioner som nyttjar den 

aktuella sträckan, men som nödvändigtvis inte ligger inom det geografiska området. Funktionella 

samband har identifierats under arbetets gång och återfinns i de målformuleringar som finns för 

projektet, se kapitel 3. I relation till dessa har åtgärdsförslag sökts utanför E4:an och i enlighet med 

fyrstegsprincipen. 

För att bedöma framtida utveckling på sträckan har information inhämtats om framtida 

trafikutveckling för väg, järnväg och flyg, bland annat i form av arbetspendlingskartan, se Figur 3 

nedan. Informationen omfattar arbetspendling, sällanresenärer, godstransporter samt 

marktransporter. Påverkan av trafik från Förbifart Stockholm har en central del i projektet i det 

kortare tidsperspektivet i samband med öppnandet av den leden. På längre sikt och i det bredare 

perspektivet är bedömningen att en framtida ökning av kapacitet på järnväg kommer att påverka 

utvecklingen av trafik på vägen och det totala resmönstret. 

 

 

Figur 3. Figuren visar arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen.3 (AB=Stockholms län) 

 

 

 

 

                                                           
3 ÅF Infraplan (2014) Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen 2012. 
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2.2. Avgränsning av innehåll och omfattning 

Studien avgränsas i övrigt utifrån de målformuleringar som togs fram av berörda parter under 

processens gång. Dessa består av fem relativt övergripande formulerade mål, se kapitel 3.4. Målen 

omfattar att hitta lösningar inom alla trafikslag samt inom alla de system som påverkas av trafikanter 

och transportörer i området, det vill säga, nationell-, regional- och lokal trafik och lösningar. 

2.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande 

Inledningsvis var projektet indelat i två tydliga tidshorisonter, år 2025 och år 2050. Under 

processens gång har detta justerats och kommit att bli ett ”före Förbifart Stockholms öppnande” och 

efter den tidpunkten. Detta för att analyserna så tydligt visat på den kraftiga påverkan just den 

händelsen kommer att ha på kapaciteten och på området som berörs av denna studie. De åtgärder 

som tagits fram i processen har sorterats efter dessa två tidskategorier. År 2050 har dock utgjort 

slutlig planeringshorisont för studien och det är också i det perspektivet som en större bredd av 

åtgärder tagits fram där flera aktörer tar sig an ansvar att hitta lösningar som uppfyller de långsiktiga 

målen. 
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3. Mål 

Detta kapitel avser att beskriva hur studiens mål är formulerade och sammankopplade av mål och 

ställningstagande på nationell-, regional- och lokal nivå. Kapitlet beskriver vilka mål denna studie har 

och hur de har formats. I kapitlet beskrivs hur studien på nationell nivå är sammankopplad med de 

nationella transportpolitiska målen och de nationella miljökvalitetsmålen. I slutet av detta kapitel 

redogörs för åtgärdsvalsstudiens specifika mål. 

3.1. De nationella transportpolitiska målen 

För samtliga åtgärder inom transportområdet krävs att avstamp tas i de nationella transportpolitiska 

målen som Sveriges regering och riksdag antagit. Transportsystemet ska även bidra till att de 

nationella miljökvalitetsmålen uppfylls och Trafikverket har ett ansvar för att inom sitt 

verksamhetsområde arbeta för att miljökvalitetsmålen nås, se vidare i kapitel 3.2.  

Det övergripande nationella transportpolitiska målet har som fokus på att ”säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet”4. Under detta övergripande mål finns ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 

Funktionsmålet kretsar kring aspekten tillgänglighet till resor och transporter där transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska verka för att ge alla en grundläggande tillgänglighet. 

Hänsynsmålet kretsar kring aspekterna säkerhet, miljö och hälsa där transportsystemet ska utformas 

så att ingen dödas eller skadas allvarligt i systemet. Innebörden av de nationella transportpolitiska 

målen görs tydligt i figur 4 nedan.  

                                                           
4 Regeringens proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.  
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Figur 4. Figuren visar de nationella transportpolitiska målen. 

För att uppfylla funktions- och hänsynsmålet har regeringen formulerat ett antal preciseringar. För 

funktionsmålet finns sju preciseringar och för hänsynsmålet finns fem preciseringar.5  

Funktionsmålet 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften.  

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och övriga länder.  

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 
jämställt samhälle.  

 Transportsystemet utvecklas så att det är använd-bart för personer med 
funktionsnedsättning  

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt an-vända transportsystemet, och vistas i 
trafikmiljöer, ökar.  

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Hänsynsmålet 

                                                           
5 Målformuleringarna och preciseringarna är hämtade från propositionen (2008/09:93), Mål för framtidens 
resor och transporter. Hänsynsmålets lydelse samt den sista preciseringen av hänsynsmålet justerades i 
samband med att budgetpropositionen (2012/13:1) antogs av riksdagen. Justeringen gjordes som en 
anpassning till de förändrade begreppen inom målstrukturen för miljöpolitiken. 
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 Antalet omkomna inom vägtransportområdet halv-eras och antalet allvarligt skadade 

minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  

 Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 

antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.  

 Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och 

luftfartsområdet minskar fortlöpande.  

 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en 

stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. 

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen.  

 Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga 

miljökvalitets-mål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där 

transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. 

 

3.2. Nationella miljökvalitetsmål  

De nationella ”miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås”6. Utifrån 

den svenska regeringens övergripande miljöpolitiska mål är syftet att till nästa generation överlämna 

ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. För att möjliggöra detta ska till år 2020 

de 16 formulerade miljökvalitetsmålen vara uppnådda. För denna studie bedöms nedanstående 

miljömål vara särskilt relevanta. 

Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan innebär att ”halten av växthusgaser i atmosfären ska, i 

enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att 

människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig”7. Det finns 14 indikatorer för uppföljning av 

miljömålet, bland annat klimatpåverkande utsläpp, körsträcka med bil, resor med kollektivtrafik 

samt kollektivtrafik – omfattning.  

God bebyggd miljö 

Detta miljökvalitetsmål fokuserar på hur ”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 

och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö”8. Målet fokuserar på hur 

vi idag påverkar miljön genom hur vi bor och lever. Kopplingen till denna studie ligger i att 

”byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”9. Åtgärder för att främja 

målet handlar bland annat om ökad miljöhänsyn när vägar planeras och byggs. Fokus placeras även 

                                                           
6 Naturvårdsverket (2016) http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljokvalitetsmalen/ (Besökt: 2017-02-08) 
7 Miljömål (2016) http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/ (Besökt: 2017-02-08) 
8 Miljömål (2016) http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/ (Besökt: 2017-02-28) 
9 Ibid. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
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på att ställa om till hållbara transportmedel. Det finns 27 indikatorer för detta miljömål där bland 

annat körsträcka med bil, planering transporter samt besvär av trafikbuller anses vara särskilt 

intressanta för denna studie.  

Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet frisk luft innebär att ”luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur, 

växter och kulturvärden inte skadas”10. Specifikt utgör vägtrafiken en stor källa till luftföroreningar. 

Positivt är att utvecklingen för bättre avgasrening går framåt. Dock ökar mängden trafik parallellt 

med effektiviseringen av motorer vilket motverkar den positiva utvecklingen. Det finns 16 indikatorer 

för frisk luft. För denna studie uppfattas indikatorerna; besvär av bilavgaser, kväveoxidutsläpp samt 

resor med kollektivtrafik vara särskilt aktuella.  

Grundvatten av god kvalitet 

Miljömålet grundvatten av god kvalitet innebär att ” grundvattnet ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." 

Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet t.ex. natriumklorid från vägar som saltas på 

vintern. Det finns 10 indikatorer för miljömålet där klorid i grundvattnet, nedfall av kväve och 

vägsaltanvändning har störst betydelse i detta sammanhang.  

3.3. Regionala och lokala mål 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Under april–september 2016 pågick samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050. I samrådsförslaget listas fyra mål som har kopplingar till denna 

studie; en tillgänglig region med god livsmiljö; en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region; 

en ledande tillväxt- och kunskapsregion, samt; en resurseffektiv och resilient region.  

Trafikverkets framkomlighetsprogram för Stockholmsregionen 

Trafikverket har tagit fram ett framkomlighetsprogram med fyra övergripande förhållningssätt som på 

sikt ska ge bättre framkomlighet över hela regionen. Trafikverkets huvudsakliga prioritering är att 

hålla trafiken rullande, skapa effektiv användning av det vägnät som redan finns och att hålla samman 

regionen. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 

Programmet avser kollektivtrafik i länet och tas fram av Trafikförvaltningen, vid Stockholms läns 

landsting, som är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län. Visionen, och tillhörande mål, 

för det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholm län förklaras bäst utifrån programmets 

egen modell. Se Figur 5 nedan. 

                                                           
10 Miljömål (2016) http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/ (Besökt: 2017-02-28) 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/
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Figur 5. Figuren visar hur visionen för kollektivtrafiken i Stockholms län bryts ned utifrån mål, övergripande 

mål och nedbrutna mål.   

Trafikpolicy för Sollentuna kommun 

Utgångspunkter i Sollentunas trafikplanering är att alla – oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning 

eller ekonomisk ställning etc. – ska kunna tillgodose sig sina behov i transportsystemet. Att exploatera 

ny bebyggelse i befintliga goda kommunikationslägen ska alltid eftersträvas framför andra lägen. I 

Sollentuna ska trafikens miljöpåverkan ständigt minska. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska utvecklas 

och bli mer attraktiva jämfört med biltrafik. 

 

Översiktsplaner för berörda kommuner 

Den aktuella sträckan för denna studie sträcker sig igenom tre kommuner, Sigtuna, Upplands Väsby 

och Sollentuna. De mål som är sammankopplade med studiens sträckning är av intresse och har 

tagits i beaktande. Kommuner som inte geografiskt påverkas av sträckningen uppmärksammas i 

mindre utsträckning. Översiktliga beskrivningar av översiktsplanerna återfinns i delkapitel 1.6 ovan. 

3.4. Mål för åtgärder  

Projektmål 

För åtgärdsvalsstudien har fem projektmål formulerats. Projektmålen för studien är: 

 

 Minskad sårbarhet i stråket för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 

 Ökad andel hållbara resor/transporter i stråket nationellt, regionalt och lokalt. 

 Förutsägbara restider för persontrafik i stråket med alla trafikslag. 

 Förutsägbara transporttider för godstrafik i stråket. 
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 Resor/transporter med lokal funktion ska tillgodoses utanför det primära 

vägnätet. 

Projektmålen har direkt koppling till de tidigare nämnda nationella transportpolitiska målen. 

Relationen till de nationella transportpolitiska målen görs tydligt i Figur 6 nedan. 

 

Figur 6. Figuren visar hur studiens projektmål är sammankopplade med de nationella transportpolitiska 

målen. 

För åtgärdsvalsstudien har även fem miljömål formulerats. Dessa mål fungerar som genomgående 

stöd till studiens projektmål och avser att genomsyra hela arbetet. Studiens miljömål är:  

 Minimera koldioxidutsläpp och energiförbrukning i trafikerings-, bygg- och 

driftskedet. 

 Minimera negativ miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken. 

 Minska negativ påverkan och risk för negativ påverkan på yt- och 

grundvattenförekomster. 

 Minska E4:ans barriäreffekter för natur och friluftsliv. 

 Minimera intrång i utpekade natur- och kulturvärden.  
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4. Förutsättningar  

I detta kapitel beskrivs åtgärdsvalsstudiens förutsättningar och problembild. I kapitlet redogörs även 

för dagens trafiksituation i stråket Häggvik – Arlanda, kommunala förhållanden, Swedavias planer 

samt Förbifart Stockholms påverkan på trafiksituationen. I kapitlet beskrivs också ett 

referensalternativ för studien. I referensalternativet skildras situationen år 2040 om inga åtgärder 

vidtas. 

4.1. Problembeskrivning 

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. E4:an 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 fordonstrafik 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 trafiksäkerhetsrisker till följd av köbildning gör vägen 

sårbar. Nationell godstrafik trängs med regionala arbetspendlare, samhällstransporter och 

fritidsresenärer. Lokal trafik blandas med regional- och nationell trafik.  

På sträckan mellan Häggvik och Arlanda på E4:an finns i dagsläget brister gällande kapacitet vilket 

medför att köbildning dagligen uppstår. Köbildningen leder i sin tur till att risken för 

upphinnandeolyckor ökar. 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 

och arbetspendlare till och från Arlanda flygplats samt Förbifart Stockholms öppnande år 2026.  

I stråket finns flertalet betydande kollektivtrafikförbindelser i nord-sydlig riktning i form av både 

fjärrtåg och pendeltåg. Även dessa förbindelser är hårt belastade. Inom stråket Häggvik – Arlanda 

finns även flertalet busslinjer med lokala och regionala funktioner. 

Om inga åtgärder vidtas förväntas trafikökningen på E4:an medföra att kapaciteten mellan Häggvik 

och Arlanda försämras ytterligare i framtiden samtidigt som trafiksäkerhetsriskerna förväntas öka. 

Detta riskerar i sin tur att hämma regionens utveckling. 
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4.2. Befintliga förhållanden och utveckling 

Kommunerna 

Den totala befolkningsmängden för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner uppgick år 

2016 till cirka 161 000, varav ungefär hälften är förvärvsarbetande. Se nedan för de enskilda 

kommunernas invånarantal år 2016: 

 Upplands Väsby kommun – 43 639 invånare 

 Sigtuna kommun – 45 962 invånare 

 Sollentuna kommun – 70 899 invånare 

Samtliga tre kommuner planerar för en kraftig utveckling i invånarantal till 2030-2040. 

Utvecklingsplaner finns även i andra kommuner i nära anslutning.  

Enligt Trafikverkets basprognos förväntas Sollentuna kommun öka sin befolkning med 12 000 

invånare till år 2040. Upplands Väsby förväntas öka med 13 000 invånare, medan Sigtuna förväntas 

öka sitt invånarantal med 15 000 personer. Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har det framförts 

att Trafikverkets prognos ligger för lågt gällande framtida markanvändning. Mer om detta går att läsa 

nedan i kapitel 4.4 markanvändning - känslighetsanalys. 

Arlanda flygplatsområde 

År 2016 växte trafiken vid Stockholm Arlanda Airport med över 1,2 miljoner passagerare, till totalt 

24,7 miljoner. Utvecklingen har gjort att flygplatsen närmar sig sitt kapacitetstak avseende 

uppställningsplatser för flygplan samt terminalkapacitet. Den flygplatsrelaterade verksamheten och 

övriga verksamheter inom Arlanda flygplatsområde utgör även en betydande arbetsmarknad. Idag 

bedöms cirka 20 000 personer arbeta vid Arlanda. 

Swedavia och Sigtuna kommun med flera har en långsiktig vision om ett fullt utvecklat 

arbetsplatsområde mellan E4:an och Arlandaterminalerna. Det finns gällande detaljplaner för 

området och projektering har påbörjats, till exempel för ett detaljplanelagt område intill trafikplats 

Märsta. Swedavia förutspår en kraftig utveckling av Arlanda till år 2040 med avseende på flyg och 

övriga verksamheter i Arlandaområdet, det framtida så kallade Airport City. Den växande flygplatsen 

kräver inte bara utbyggd infrastruktur, utan också att det finns attraktiva boendemiljöer inom 

pendlingsavstånd. Samarbete sker därför mellan Swedavia och med kommunerna Sigtuna, Upplands 

Väsby, Vallentuna och Knivsta i Arlandaregionen inom en delregional samverkan. En gemensam 

delregional utvecklingsplan för infrastruktur, trafik, bostadsbyggande och näringslivsutveckling i 

Arlandaregionen har antagits av varje part i detta samarbete under 2016. 

Enligt Swedavias prognos kommer antalet passagerare för Arlanda att nästan fördubblas till cirka 40 

miljoner resenärer år 2040 jämfört med idag. Samtidigt förutspås det totala antalet anställda, inom 
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flygplatsrelaterad och övrig verksamhet (till exempel det planerade Airport City) att uppgå till cirka 

50 000 personer. Trafikverkets prognos för flyget pekar också på en kraftig ökning som dock inte är 

lika kraftig som Swedavias. En av orsakerna är att Swedavias prognos också är ett resultat av deras 

egna ambitioner. Mer om detta går att läsa nedan i kapitel 4.4 markanvändning - känslighetsanalys.  

E4 Förbifart Stockholm 

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Idag utgör 

Essingeleden (E4) den enda större vägen för resenärer som ska passera Stockholm eller ta sig mellan 

stadens norra och södra delar. Transportsystemet i regionen är sårbart på grund av att det bara finns 

en nord-sydlig förbindelse. Förbifart Stockholm ska binda samman de norra och södra länsdelarna, 

avlasta Essingeleden och Stockholms innerstad samt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. 

Förbifarten sträcker sig från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr och utformas huvudsakligen 

med tre körfält i vardera riktningen. Anläggningen beräknas att öppna för trafik 2026. 

Framkomlighet  

E4:an har på sträckan trafikplats Häggvik – trafikplats Glädjen tre körfält i vardera riktningen. På 

sträckan trafikplats Glädjen – Arlanda finns två körfält i vardera riktningen. Idag finns problem med 

framkomligheten på grund av trängsel med resulterande köbildning. Problemen är dock i dagsläget 

inte så allvarliga för den genomgående trafiken i jämförelse med andra vägsträckor i 

Stockholmsregionen. På sydliga delar av väg E4 sträckan Arlanda – Häggvik sjunker 

medelhastigheten under rusningsperioder. Trafikmängderna börjar i vissa sträckor tangera 

kapacitetstaket. Till exempel är trafiken 3 300 fordon/timme per riktning norr om trafikplats Glädjen 

(på två körfält). Den övre gränsen för motorvägar med 2+2 körfält är cirka 3 600 fordon/timme per 

riktning. I figur 7 nedan visas hur hastigheten sjunker på eftermiddagen då trafiken närmar sig 

kapacitetstaket på en sträcka norr om trafikplats Glädjen.  

 
Figur 7. Figuren visar trafikmätning norr om trafikplats Glädjen, riktning norrut. Röd linje visar uppmätt 

medelhastighet. Medelhastigheten på E4 sjunker när trafiken ökar på eftermiddagen. 
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I Figur 8 nedan redovisas uppmätt dygnstrafik längs sträckan. Mätningarna kommer från 

Trafikverkets webbkarta och är utförda under 2015. Bredvid trafikmängderna visas antalet körfält 

(kf) dubbelriktat, åtta körfält söder om Häggvik och fyra körfält norr om Arlanda. Mellan 

trafikplatserna Bredden och Glädjen saknas mätningar. 

 
Figur 8. Figuren visar uppmätt trafik mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Måby under 2015 

Även om problemen med framkomligheten på den aktuella sträckan idag inte kan pekas ut bland de 

värsta i Stockholmsregionen, finns en överhängande risk för att läget i framtiden förändras. Redan 
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idag tangeras kapaciteten och när den överskrids blir framkomligheten snabbt försämrad. 

Situationen som illustreras i figur 7 ovan förväntas förvärras. 

Det finns mycket som tyder på att trafiken kommer att växa avsevärt norr om trafikplats Häggvik. 

Detta dels på grund av planerade exploateringar i Sigtuna kommun, Upplands-Väsby kommun, 

Sollentuna kommun, samt dels på grund av en kraftigt utökad verksamhet i Arlanda. En annan faktor 

som kommer att öka trycket på E4:an norr om trafikplats Häggvik är Förbifart Stockholm som är 

planerad att öppna år 2026. Nuvarande E4 och Förbifart Stockholm kommer tillsammans att ha 

femton körfält söder om Häggvik. Norr om Häggvik har dagens E4 och Norrortsleden åtta körfält 

som tar emot trafiken.  

Om kapaciteten inte kan uppehållas på sträckan norr om Häggvik riskerar köbildning att försämra 

framkomligheten på E4:an. Detta gäller även på sträckor som ligger utanför det område som denna 

åtgärdsvalsstudie täcker. 

Trafiksäkerhet 

I Nationella vägdatabasen (NVDB) finns en trafiksäkerhetsklassning för vägsträckor. Sträckan väg E4 

mellan Häggvik och Arlanda är generellt klassad som God eller Mycket god. Klassningen utgår från 

separering, väggeometri och sidoområden.     

Andra viktiga faktorer för säkerheten är trafikmängder och hastigheter. Trängsel kan i sig vara farligt 

på motorvägar då plötsliga kösvansar i samband med höga hastigheter ger risk för 

upphinnandeolyckor med svåra skadeföljder. Kapacitetsbrister på motorvägar kan därmed medföra 

trafiksäkerhetsrisker.        

En analys av olycksstatistiken från STRADA-databasen har genomförts för både polis- och 

sjukhusrapporterad data för perioden 1: a januari 2009 – 31: a 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 var inblandad i den olyckan. Under perioden har 53 olyckor lett till antigen 

allvarliga eller måttliga personskador. 

Majoriteten av olyckorna är registrerade som upphinnande- och singelolyckor. Det är även i samband 

med dessa typer av olyckor som de flesta allvarliga och måttliga personskadorna har inträffat. 

Därefter är omkörningsolyckor den vanligaste olyckstypen för motorfordon. Olyckorna har skett 

utspritt längs hela sträckan, med en viss koncentration i anslutning till trafikplatser. 

En bidragande orsak till att upphinnandeolyckor utgör en stor del av det totala antalet olyckor kan 

vara att det idag periodvis uppstår köbildning på E4:an. Vid köbildning är det lätt att det blir plötsliga 
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hastighetsändringar när bakomvarande fordon kommer ifatt kön. För höga hastigheter och för korta 

avstånd kan också vara en bidragande orsak till att denna trafiksäkerhetsrisk uppstår. 

De trafiksäkerhetsrisker som idag uppstår på grund av köbildning kan förvärras i framtiden om inga 

åtgärder vidtas. Detta beroende på den förväntade trafikökningen på sträckan. 

Kollektivtrafik 

Flertalet kollektivtrafikförbindelser i nordsydlig riktning trafikerar sträckan mellan Arlanda flygplats 

och Stockholmsregionen. Arlanda Express trafikerar sträckan Stockholm Central – Arlanda flygplats 

med en restid på 20 minuter. SJ och Tågkompaniet trafikerar sträckan med fjärrtåg med uppehåll vid 

Arlanda flygplats. SL:s pendeltåg trafikerar sträckan mellan Älvsjö och Uppsala med uppehåll vid 

Arlanda central. Mellan Stockholms C och Arlanda C stannar pendeltåg linje 38 från och med 

sommaren 2017 vid Odenplan, Solna, Ulriksdal, Helenelund, Sollentuna, Häggvik, Norrviken, 

Rotebro och Upplands Väsby. Linje 36 trafikerar likadant fram till Upplands Väsby för att sedan 

fortsätta till Sigtuna kommun där den stannar vid Rosersberg innan den når Märsta. 

Arlanda Express ägs av A-Train AB. A-train AB byggde järnvägen förbi Arlanda och har avtal med 

staten om exklusiv rätt att köra tågtrafiken på Arlandabanan fram till år 2040. De låter idag andra 

operatörer trafikera sträckan mot en avgift och därför betalar resenärer med t ex SJ och SL en avgift, 

för närvarande 120 kronor, för att stiga av och på tåget vid Arlanda. 

Utöver tågtrafik har Flygbussarna tre busslinjer mellan Stockholm och Arlanda flygplats med start 

från Liljeholmen, Stockholms central samt Kista/Sundbyberg/Bromma. Restiderna varierar 

beroende på startpunkt. Även SL har busslinjer som trafikerar inom stråket Häggvik - Arlanda. 

Linjerna innehar funktioner för lokaltrafik, tvärförbindelser och mellankommunala resor.  

Gods och logistik 

Området Arlanda-Rosersberg utgör ett funktionellt sammanhållet logistikområde med flera 

terminaler samt omfattande och transportintensiv verksamhet.  

Vid Arlanda flygplats finns flygfraktterminalen Cargo City. Norr om flygplatsen finns en större 

produktionsanläggning för asfalt. Ett stort antal företag finns lokaliserade i anslutning till flygplatsen 

och genererar tung trafik. Även passagerarterminalen genererar tunga transporter. Arlanda flygplats 

hanterar även högvärdigt gods samt leveranser av varor. Inom flygplatsområdet hanteras även 

transporter av avfall. 

Arlanda stad, lokaliserad mellan Märsta och E4:an innehåller ett stort antal företag i olika branscher, 

bland annat externhandel. I Brista finns flera anläggningar som genererar omfattande 

godstransporter. Bland annat finns ett kraftvärmeverk samt terminaler för hantering av bergmaterial. 

I Brista omlastas även flygfotogen som importeras via Gävle hamn och transporteras med tåg till 

Brista. Från Brista till Arlandas depåer används sedan en pipeline. 
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I Rosersberg finns en väl etablerad logistikverksamhet. Omlastning och avlastning sker mellan både 

tåg och lastbilar. En ny kombiterminal för omlastning av gods mellan väg- och järnvägstrafik 

färdigställdes under år 2016. PostNord har också etablerat sin nya postterminal i området som 

ersättning för terminalerna i Tomteboda och Uppsala. Placeringen av terminalanläggningarna är 

väster om Ostkustbanan och i södra delen av Rosersbergs industriområde.  

Norr om Märsta har planarbete bedrivits i Odensala med anledning av att Trafikförvaltningen har 

utpekat ett läge i detta område i anslutning till Ostkustbanan som en möjlig plats för lokaliseringen 

av en ny tågdepå. 

Miljö 

Stockholmsåsen löper i nordsydlig riktning längs med stora delar av sträckningen och tre 

grundvattentäkter berörs. I söder återfinns Rotsunda reservvattentäkt, i de centrala delarna ligger 

Hammarby reservvattentäkt och Ströms reservvattentäkt återfinns i den norra delen. Havs- och 

vattenmyndigheten beslutade i september 2016 att Norrvattens reservvattenverk ska vara 

riksintresse för vattenförsörjning.  Huvuddelen av sträckningen innefattas i Oxundaåns 

avrinningsområde och vatten från avrinningsområdet rinner ut i Mälaren, vilken är dricksvattentäkt 

för stora delar av Stockholmsområdet. Ytvattenrecipienter som finns i direkt anslutning till eller nära 

vägen är bland annat Märstaån, Verkaån, Oxundasjön, Fysingen och Norrviken. För grundvatten och 

ytvatten finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) med bestämmelser om vattenkvalitén. 

Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalkens 5 kap och myndigheter och kommuner ansvarar för att 

miljökvalitetsnormer följs. En fördjupad vattenriskanalys görs för sträckningen med syfte att bland 

annat utreda vilka landskapsavsnitt som är särskilt känsliga för påverkan. 

Trafiken på E4:an utsätter omgivningen för stor bullerpåverkan. Bullret från vägen sprider sig bitvis 

långväga och påverkar omgivningen genom ett bullerregn. Många bostadsområden är utsatta för 

buller som överstiger riktvärdena, speciellt i Upplands Väsby och Sollentuna kommun. Effekten av 

befintliga bullerskydd kan bli mindre om fler körfält, och därmed mer trafik, tillkommer på vägen.  

Utmed E4:an i både Upplands Väsby och Sollentuna kommun överskrids enligt beräkningar MKN för 

partiklar, PM10. Höga halter av partiklar (PM10) kommer framförallt från användningen av 

dubbdäck, men också från till exempel slitage av däck, vägbeläggning och uppvirvlad sand. Enbart i 

Sollentuna kommun är det cirka 300 boenden som berörs av förhöjda partikelhalter. På vissa platser 

längs E4:an, exempelvis vid Helenelund, överskrids även MKN för kvävedioxid. När det gäller 

Sigtuna kommun är risken för ett framtida överskridande av MKN för kvävedioxid främst kopplat till 

infartsleden till Arlanda. Detta med tanke på den ökande markbundna trafiken till och inom 

flygplatsområdet.  

Östra Järvafältets naturreservat, vilket är ett av länets största naturreservat, ligger precis intill E4:an 

på södra delen av sträckan.  Järvafältet är en del av Järvakilen som sträcker sig från de centrala 

delarna av Stockholms innerstad, norrut genom Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommun. 
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E4:an berör Järvakilen framförallt i höjd med sjön Fysingen i Upplands Väsby kommun, se Figur 9 

nedan. Rösjökilen och Järvakilen möts i denna del invid E4:an och på den östra sidan passerar vägen 

en grön värdekärna (de högsta rekreations-, natur- och kulturvärdena i kilen) i Rösjökilen. Rösjökilen 

sträcker sig i nordsydlig riktning från de centrala delarna av Stockholms innerstad och vidare norrut 

genom Sollentuna och Upplands Väsby samt Sigtuna kommun. Området där kilarna möts 

sammanfaller också med en viktig spridningslänk, i östvästlig riktning, för flera habitatnätverk bland 

annat pollinatörer och löv-, barr- och tallskogsgynnade arter. Där finns även ett i RUFS utpekat så 

kallat ”grönt svagt samband” och det behövs åtgärder för att stärka rekreationsstråket samt 

upprätthålla ekologiska spridningssamband. Naturreservatet Fysingen ligger nära inpå E4:an på den 

norra delen av sträckan. Sjön Fysingen är en av länets viktigaste fågelsjöar och har stor betydelse för 

rastande och häckande fåglar. Kring sjön finns många höga naturvärden till exempel hagmarker, 

ädellövskogar, värdefulla våtmarker såsom strandängar, nyckelbiotoper samt många rödlistade och 

fridlysta arter. Hela sjön, samt området runt omkring, är föreslaget som blivande statligt 

naturreservat. Sjön är tillsammans med anslutande vattendrag såsom Verkaån utpekat som ESKO 

område (Ekologisk särskilt känsligt). I Verkaån finns både utter och asp och en utterpassage är 

anlagd under E4:an. 
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Figur 9. Kartan visar natur-och rekreationsvärden samt grönt svagt samband för delar av 

sträckan genom Upplands Väsby och Sigtuna kommun. 

 

E4:an utgör i dag en mycket stor barriär för olika djurarter. Tillsammans med Ostkustbanan, samt 

andra regionala- och lokala vägar exempelvis Stockholmsvägen, utgör dessa kraftiga barriärer i 

landskapet.  Samtliga har en nordsydlig sträckning och begränsar därmed spridning i östvästlig 

riktning. Spridningen i östvästlig riktning är av betydelse för kopplingen mellan de gröna kilarna. I 

landskapet runt omkring vägen, speciellt i höjd med sjön Fysingen, finns höga naturvärden och 
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förekomst av många rödlistade och skyddade arter. Där finns, som nämnts ovan, viktiga 

spridningslänkar och samband som behöver stärkas. De arter som upprätthåller sig i landskapet kan 

vara alltifrån högre klövvilt såsom rådjur och älg, till rödlistade och ovanliga skalbaggar såsom 

reliktbock och olika fjärilar, fladdermöss och fåglar. För många av dessa djurgrupper utgör E4:an en 

mycket stor barriäreffekt. Hur stor barriäreffekten är varierar mellan olika djurgrupper. Om E4:an 

får fler körfält i kombination med att fler järnvägsspår anläggs i samband med Arlandabanan, 

kommer barriäreffekten i landskapet att bli än större. E4:an innebär även en total barriär för 

rekreation och friluftsliv och möjligheten att passera över vägen är kopplad till platser där det finns 

planskilda korsningar. I höjd med sjön Fysingen går kilarna ihop vid E4:an och där finns, som 

nämnts ovan, ett grönt svagt samband där åtgärder för att stärka rekreationsstråket mellan kilarna 

behövs.  

Längs med E4:an finns rikligt med fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. E4:an löper 

rakt igenom skyddsområdet som hör till byggnadsminnet Stora Wäsby slott. Norr om Upplands 

Väsby tätort går E4:an genom riksintresse för kulturmiljö Skålhamravägen. Riksintresset utgörs av 

ett herrgårdslandskap med många järnålderslämningar i form av bland annat äldre vägsträckningar, 

runstenar, stensträngssystem och gravfält i anslutning till byar och gårdar.  

Det finns två landskapsbildskydd längs sträckningen, dels det kring Norrsunda kyrka och dels kring 

Sollentuna kyrka.  

4.3. Referensalternativ 

Referensalternativet utgör ett jämförelsealternativ som de studerade åtgärdsförslagen jämförs mot i 

konsekvensbedömningen. Referensalternativet i denna utredning utgörs av att nuvarande E4 

bibehålls till prognosåret 2040 med sedvanligt underhåll utan investeringsåtgärder. 

Referensalternativet förutsätter att en rad andra planerade infrastrukturprojekt i länet genomförs 

och på så sätt påverkar trafiksituationen i hela regionen år 2040. En stor förändring i vägnätet år 

2040 jämfört med nuläget är att E4 Förbifart Stockholm har öppnat för trafik. En mindre förändring 

är att väg 268 från Vallentuna till Upplands Väsby byggts om och anslutit till E4:an med den nya 

trafikplatsen Hammarby, strax norr om befintlig trafikplats Glädjen.  

För att kunna bedöma framkomlighet på E4:an för referensalternativet har en trafikprognos tagits 

fram. Prognosen utgår från Trafikverkets basprognos 2014 och 204011 (version 2016-04-01). I Figur 

10 nedan redovisas uppmätt trafik år 2015 (nuläget) tillsammans med prognostiserad trafik år 2040 

                                                           
11 Väg 268 anslutning mot den planerade trafikplats Hammarby 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. 
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(referensalternativet). Den gröna stapeln visar resande per dygn med kollektivtrafik på sträckan 

Glädjen - Rosersberg. På denna sträcka utgör kollektivtrafiken drygt 45 procent av det totala antalet 

persontransporter. Kollektivtrafiken innefattar både spårbunden trafik och bussar. Siffran är dock 

baserad på antaganden i prognosmodellen och därför behäftad med osäkerheter. 

 

Figur 10. Figuren visar uppmätt- och prognostiserad trafik samt referensalternativ år 2040. Vita siffror i grå 

och rosa rutor redovisar antal fordon, grön ruta redovisar antal resenärer inom kollektivtrafiken 

När Förbifart Stockholm öppnar ökar trafiken i nord-sydlig riktning i modellen. I ett snitt strax söder 

om trafikplats Häggvik mer än fördubblas trafiken, från dagens 104 000 fordon/dygn till prognosens 

103 000 fordon/dygn plus 113 000 fordon/dygn år 2040.  
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Prognosen visar att referensalternativet långt ifrån tillgodoser efterfrågan för år 2040. Enligt 

prognosen efterfrågas 103 000 fordon/dygn i ett snitt norr om trafikplats Glädjen vilket är 

orealistiskt med tanke på att kapacitetstaket redan idag tangeras med ca 72 000 fordon/dygn. Utan 

förstärkningar kommer framkomligheten på E4:an att försämras avsevärt på sträckan Glädjen – 

Arlanda år 2040. Problemen kommer att sprida sig till Förbifart Stockholm och förvärra den 

framkomlighetsproblematik som E4 redan idag ger upphov till på de anslutande kommunala 

vägnäten. 

Flaskhalsen norrut kommer främst bestå av delsträckan strax norr om trafikplats Glädjen där E4:an 

går från tre körfält i vardera riktning till två körfält i vardera riktning. Köer kommer att sprida sig 

söderut och drabba E4 Förbifart Stockholm och nuvarande E4. Flaskhalsen söderut består av 

delsträckan strax söder om trafikplats Arlanda där E4:an har två körfält i vardera riktning. Köer 

kommer att sprida sig norrut och drabba trafikanter från Arlanda och Uppsala som ska söderut mot 

Stockholm.  

Med en utformning enligt referensalternativet kommer trafikanter i det angränsande vägnätet att få 

mycket försämrad framkomlighet. Köer från påfartsramper kommer snabbt sprida sig bakåt in i det 

kommunala vägnätet under rusningsperioder. 

4.4. Markanvändning - känslighetsanalys 

Vid arbetsmöten under hösten 2016 med kommunerna och Swedavia har diskussioner förts huruvida 

Trafikverkets prognosmodeller har en lägre markanvändning för år 2040 jämfört med kommunernas 

och Swedavias planer. 

Markanvändningen i Trafikverkets basprognos 2040 skiljer sig från de som anges i kommunala och 

regionala visioner. Trafikverkets modell redovisar exempelvis 15 000 arbetsplatser i Arlanda medan 

Swedavia planerar för 50 000. Trafikverkets modell ligger även lågt i antalet boende jämfört med 

exempelvis Upplands Väsbys planer för 2040. För att ta reda på hur detta eventuella underskott 

påverkar trafiken på E4:an har manuella uppskattningar utförts. Om utvecklingen sker enligt 

Swedavias och Upplands Väsbys planer ökar trafiken med cirka 16 000 fordon per dygn. Detta är 

utöver den stora ökning som redan ligger i prognosen för 2040. Om planerna realiseras förvärras 

kapacitetsproblematiken för väg E4 ytterligare jämfört med referensalternativet.  

I figur 11 nedan redovisas uppmätt trafik år 2015 tillsammans med prognostiserad trafik år 2040 för 

känslighetsanalysen år 2040: 
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Figur 11, figuren visar uppmätt trafik samt trafik enligt känslighetsanalysen år 2040 

Vid planering av utveckling av vägnätet generellt behöver samtliga utredda objekt vara jämförbara 

med varandra. Trafikverkets basprognos används därför för samtliga vägobjekt. I denna 

åtgärdsvalsstudie ingår således inte den högre markanvändningen ovan beskriven i 

referensalternativet. Referensalternativet baseras på Trafikverkets basprognos. 
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5. Studerade åtgärder 

I detta kapitel presenteras de åtgärder som inom ramen för åtgärdsvalsstudien identifierats, 

konsekvensbedömts och rekommenderats för genomförande i närtid. Målsättningen har varit att 

identifiera åtgärder inom fyrstegsprincipens samtliga steg, genomförbara på kort och lång sikt, samt 

att därefter baserat på en konsekvensbedömning rekommendera åtgärder med hög genomförbarhet 

och måluppfyllnad. En utblick görs även mot åtgärder som kräver vidare utredning men som kan 

vara lämpliga för genomförande på längre sikt med mål-år 2050. 

5.1. Identifierade åtgärder 

I detta delkapitel beskrivs samtliga 53 stycken åtgärder som identifierats under arbetet med 

åtgärdsvalsstudien. Åtgärdsgenereringen har genomförts tillsammans med referensgrupp och 

arbetsgrupp med syfte att hitta åtgärder som uppfyller studiens projektmål och miljömål. Arbetet har 

bedrivits utifrån fyrstegsprincipen med intentionen att hitta flera olika typer av åtgärder. Fokus har 

även legat på tidpunkt för genomförande där målet varit att hitta åtgärder som går att genomföra 

både innan och efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik. Åtgärderna har sorterats in i följande 

åtgärdsområden: 

• Arlanda område 

• Avgifter 

• Breddning av väg E4 

• Reducering av barriäreffekt hos väg E4 för oskyddade trafikanter 

• Bytesnoder 

• Cykel 

• ITS/MCS12 

• Järnväg 

• Busstrafik 

• Trafikplatser 

• Övriga åtgärder 

För var och en av åtgärderna presenteras även ansvarig aktör. 

 

 

 

                                                           
12 ITS = intelligenta transportsystem, MCS = Motor Control System 
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Arlanda område 

Åtgärd: Gång- och cykelstråk inom 

Arlandaområdet 

Aktör: Swedavia 

Utbyggnad av gång- och cykelstråk inom Arlandaområdet i syfte att underlätta och 

främja dessa transportslag både för arbetande och flygresenärer. Målsättningen är att 

minska behovet av bil inom området.  

Åtgärd: Förbättra kollektivtrafiken 

inom Arlandaområdet 

Aktör: Swedavia, Regionala 

kollektivtrafikmyndigheter (UL13, 

TF14), Sigtuna kommun 

Nybyggnation och ombyggnation av hållplatser inom Arlanda flygplatsområde. 

Åtgärden syftar till att förenkla för busstrafik inom området och därmed underlätta för 

arbetspendlare och flygresenärer att åka med buss samt för att byta mellan olika typer 

av bussar.  

Åtgärd: Trafiksystem Arlanda – 

hantera framtida trafikökning 

Aktör: Swedavia 

Nybyggnation av gatunät inom Arlanda flygplatsområde. Målsättningen är att separera 

trafikantgrupperna för att därigenom åstadkomma god tillgänglighet. Gatunätet ska 

omhänderta både resor för både flygresenärer och arbetspendlare. 

Åtgärd: Förbättrad bussangöring 

vid Arlanda 

Aktör: Swedavia 

Förbättrad resenärsinformation vid hållplatser inom Arlanda flygplatsområde samt 

dynamisk tilldelning av plats för buss vid hållplatser. Målsättningen är att underlätta för 

dem som reser med buss.  

 

Avgifter 

Åtgärd: Infrastrukturavgifter eller 

ekonomiska styrmedel 

Aktör: Trafikverket 

Åtgärden omfattar införande av avgift för biltrafik till/från Arlanda flygplatsområde. Om 

det uppstår en trängsel på E4 till Arlanda eller inom området kan det vara motiverat att 

införa ekonomiska styrmedel.  

Åtgärd: Förändrad modell för 

avstigningsavgift för tåg på Arlanda 

Aktör: 

Regeringen/Arlandaområdet 

För de som stiger på och av vid Arlanda C finns en stationsavgift som tas ut av 

resenärer med regionaltåg och pendeltåg, enligt statens avtal för Arlandabanan med 

A-Train AB. En förändrad prissättning bedöms kunna ge ett mer effektivt nyttjande av 

befintlig kapacitet och göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Frågan är dock 

avtalsmässigt komplicerad och kräver vidare utredning för att ge en tydligare bild av 

vilka möjligheter som finns.  

 

Breddning av väg E4 

Åtgärd: Breddning till 3 + 3 körfält 

sträckan trafikplats 

Glädjen – trafikplats Arlanda 

Aktör: Trafikverket 

Breddning av väg E4 med ett körfält i vardera riktningen på sträckan trafikplats 

Glädjen – trafikplats Arlanda för att öka kapaciteten på vägen. I åtgärden ingår 

anpassning av samtliga berörda av- och påfartsramper på sträckan, åtgärder för 

berörda byggnadsverk samt utrymmen för kontrollplatser för övervakning.  

Åtgärd: Breddning till 4 + 4 körfält 

sträckan trafikplats Häggvik – 

trafikplats Rotebro 

Aktör: Trafikverket 

Breddning av väg E4 med ett körfält i vardera riktningen på sträckan trafikplats 

Häggvik – trafikplats Rotebro för att öka kapaciteten på vägen. I åtgärden ingår 

anpassning av samtliga berörda av- och påfartsramper på sträckan, åtgärder för 

berörda byggnadsverk samt utrymmen för kontrollplatser för övervakning. 

Åtgärd: Breddning till 4 + 4 körfält 

sträckan Trafikplats Rotebro – 

Trafikplats Glädjen 

Aktör: Trafikverket 

Breddning av väg E4 med ett körfält i vardera riktningen på sträckan trafikplats 

Rotebro – trafikplats Glädjen för att öka kapaciteten på vägen. I åtgärden ingår 

anpassning av samtliga berörda av- och påfartsramper på sträckan, åtgärder för 

berörda byggnadsverk samt utrymmen för kontrollplatser för övervakning. 

                                                           
13 Kollektivtrafikförvaltningen UL i Region Uppsala 
14 Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting 
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Reducering av barriäreffekt hos väg E4 för oskyddade trafikanter 

Åtgärd: Passage över väg E4 för 

gång-och cykel, trimning av 

befintlig bro för Stockholmsvägen.  

Aktör: Upplands Väsby kommun 

Stockholmsvägen i Upplands Väsby kommun passerar idag E4 på bro som saknar 

gång- och cykelbana. Åtgärden innebär att bron trimmas genom att körfält för 

fordonstrafik reduceras till förmån för ny gång- och cykelbana. Åtgärden är finns med i 

samrådsversionen av Upplands Väsby kommuns nya översiktsplan som tar sikte på år 

2040. 

Åtgärd: Ny bro för gång- och 

cykeltrafik över väg E4 vid 

Älvsundadalen. 

Aktör: Upplands Väsby kommun 

En ny bro över E4 avsedd endast för gång- och cykeltrafik föreslås strax söder om 

Stockholmsvägens passage över E4. Åtgärden är upptagen i samrådsversionen av 

Upplands Väsby kommuns nya översiktsplan som tar sikte på år 2040. 

Åtgärd: Ny bro för gång-, cykel- 

och kollektivtrafik över väg E4 strax 

norr om trafikplats Glädjen. 

Aktör: Upplands Väsby kommun 

En ny bro över E4 avsedd för gång- och cykel- samt kollektivtrafik (bussar) föreslås 

strax norr om trafikplats Glädjen i höjd med väg 268 anslutning till Stockholmsvägen. 

Bron ansluts till Stockholmsvägen i öster. Osäkerhet finns kring brons påverkan 

grundvattenförhållanden väster om E4. Om denna påverkan blir för omfattande kan 

bron eventuellt utformas endast för gång- och cykeltrafik. Åtgärden föreslås i 

samrådsversionen av Upplands Väsby kommuns nya översiktsplan som tar sikte på år 

2040. 

Åtgärd: Ny bro för gång- och 

cykeltrafik över väg 265 

Norrortsleden vid Häggvik 

trafikplats 

Aktör: Sollentuna kommun 

Ny bro för gång- och cykeltrafik föreslås över väg 265, parallellt med väg E4, vid 

Häggvik trafikplats. Anläggandet av bron är aktuellt efter att E4 Förbifart Stockholm 

byggts. 

 

Bytesnoder15 

Åtgärd: Utveckling av bytespunkt 

Rosersberg 

Aktör: Sigtuna kommun, 

Trafikförvaltningen, Trafikverket 

Åtgärden innebär utveckling av busstrafik till och från Rosersberg, exempelvis via 

utbyggnad av hållplatslägen och nya busslinjer. Åtgärden innebär även en utveckling 

av befintliga infartsparkeringar. Sigtuna kommun har planer på nya bostäder i området 

samt utveckling av befintlig logistikverksamhet vilket skapar nya arbetstillfällen. 

Åtgärd: Utveckling av bytespunkt 

Sollentuna Centrum 

Aktör: Sollentuna kommun, 

Trafikförvaltningen, Trafikverket 

Bytespunkten utvecklas i syfte att möjliggöra både smidigare och fler byten mellan 

olika kollektivtrafikslag, cykel och biltrafik med syfte att öka kollektivtrafikens 

attraktionskraft. 

Åtgärd: Utveckling av bytespunkt 

Rotebro 

Aktör: Sollentuna kommun, 

Trafikförvaltningen, Trafikverket 

Åtgärden innebär en utveckling av busstrafiken, exempelvis via utbyggnad av 

hållplatslägen och nya busslinjer. Åtgärden motiveras dels av planerade 

exploateringar men även av att en breddning av Rotebroleden pågår. Breddningen 

förbättrar möjligheterna för en utveckling av busstrafiken. 

Åtgärd: Ny pendeltågsstation 

Arlanda Stad 

Aktör: Trafikverket, 

En ny pendeltågsstation vid det planerade området Arlanda stad. Åtgärden inkluderar 

erforderliga kapacitetsökningar i infrastrukturen som krävs för att möjliggöra 

tåguppehåll. Pendeltågsstationen är intressant om Arlanda stad utvecklats enligt plan 

                                                           
15 Planering pågår för utveckling av andra bytesnoder inom stråket såsom exempelvis Upplands Väsby station, 

Häggvik station och Märsta station. Eftersom planering pågår för dessa objekt placeras de i föreliggande 

rapport under kap 1.5 Anknytande planering. 
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Trafikförvaltningen, Sigtuna 

kommun 

och resandeunderlaget ökar. 

 

Cykel 

Åtgärd: Cykelstråk från 

Rosersberg till Arlanda 

Aktör: Sigtuna kommun, 

Swedavia, Trafikverket 

Ett nytt cykelstråk från Rosersberg till Arlanda flygplatsområde. Åtgärden inkluderar 

en passage över eller under E4. Stråket förstärker möjligheterna till arbetspendling via 

cykel till Arlanda. 

Åtgärd: Cykelstråk sträckan 

Odensala – Märsta 

Aktör: Sigtuna kommun, 

Trafikverket 

Ett nytt cykelstråk från Odensala till Märsta i Sigtuna kommun, parallellt med E4. 

Stråket ansluter till Märsta station. 

Åtgärd: Lånecykelsystem vid 

bytesnoder 

Aktör: Trafikförvaltningen, 

Swedavia, Sigtuna kommun, 

Upplands Väsby kommun, 

Sollentuna kommun 

Utbyggnad av lånecykelsystem vid bytesnoder. Motsvarande system finns idag i de 

centrala delarna av Stockholmsregionen. Målsättningen med åtgärden är även att 

SL:s Accesskort kan användas för betalning för att underlätta byten mellan 

kollektivtrafik och cykeltrafik. Betalning med accesskort är inte möjligt idag. 

Trafikförvaltningen utreder frågan om Accesskortet som betalmedel. Swedavia har 

tidigare utrett frågan om reklamfinansierad lånecykel inom Arlanda flygplatsområde.  

 

ITS/MCS 

Åtgärd: ITS/MCS-utrustning på E4 

Aktör: Trafikverket 

Väg E4 på sträckan Häggvik – Arlanda förses med ITS/MCS med bland annat portaler 

avsedda för trafikinformation gällande köbildning, omledning, hastighetssänkning, 

olyckor, väglag etc. 

Åtgärd: Dynamiska körfält 

Aktör: Trafikverket 

Åtgärden innebär att körfält på E4 kan stängas av för biltrafik till förmån för busstrafik 

och/eller godstrafik vid köbildning. Därmed kan framkomlighet för busstrafiken 

och/eller godstrafiken säkerställas vid alla trafiksituationer. Åtgärden förutsätter att E4 

utrustas med ITS/MCS-system. Åtgärden kräver vidare utredning då dess 

konsekvenser för E4 i dagsläget inte är helt klarlagda. 

Åtgärd: Påfartsreglering 

Aktör: Trafikverket 

Åtgärden innebär reglering av anslutande trafik till E4 när risk för köbildning finns. 

Åtgärden kan även innehålla prioritering av nyttotrafik och kollektivtrafik på påfarterna. 

Åtgärden kräver vidare utredning då dess konsekvenser för E4 i dagsläget inte är helt 

klarlagda. 

 

Järnväg 

Åtgärd: Roslagsbanans 

förlängning till Arlanda 

Aktör: Nord-Ost kommunerna, 

Trafikförvaltningen 

Åtgärden innebär att Roslagsbanan byggs ut till Arlanda. Ny koppling mot Arlanda från 

nord-ost kommunerna som erbjuder nya möjlighet att resa med kollektivtrafik från de 

delarna av regionen. Det kan också avlasta pendeltågssystemet och minska trafiken 

på E4:an. Önskemål finns även från nord-ost kommunerna att komplettera 

Roslagsbanan med en gång- och cykelväg. Sammantaget syftar åtgärden till att 

stärka kollektivtrafikförbindelsen mot nordost.  
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Busstrafik 

Åtgärd: Nya regionala busslinjer 

på väg E4 sträckan Kungens kurva 

– Märsta/Arlanda 

Aktör: Trafikförvaltningen 

Nya regionala busslinjer införs på Förbifart Stockholm. Busslinjerna föreslås ha 

hållplatser längs E4 i Förbifart Stockholms sträckning, för att sedan fortsätta norrut 

mot Märsta/Arlanda via befintlig E4. Därmed skapas det en kollektivtrafik-koppling mot 

Arlanda i en ny relation från södra Stockholm. Innebär att Kungens kurva, Ekerö 

kopplas samman med Arlandaområdet. 

Åtgärd: Cykel på kollektivtrafik 

Aktör: SLL 

Åtgärd för att möjliggöra medtagande av cykel på pendeltåg och buss. Målet är att 

förbättra möjligheterna till att kombinera kollektivtrafik och cykel i en resa. Det är i 

dagsläget tillåtet att medta cykel på vissa pendeltågsstationer under vissa tider på 

dygnet.  

Åtgärd: Regional busslinje 

sträckan E18 – 267 – 268 

Aktör: Trafikförvaltningen 

Säkerställande av regional busslinje sträckan E18 – väg 267 – väg 268. Åtgärden 

skapar en stärkt tvärförbindelse för kollektivtrafiken. Sträckan ingår i dagsläget inte i 

Trafikförvaltningens arbete med nya stombusslinjer. 

 

Åtgärd: Förbättrad koppling mellan 

lokala och regionala busslinjer 

Aktör: Kommuner 

Förbättrad koppling av lokala busslinjer till regionala busslinjer i syfte att underlätta 

resenärernas byten mellan dessa. Åtgärden innebär anpassning av både tidtabeller 

och utformning av hållplatser samt förbättrad resenärsinformation vid hållplatserna. 

Åtgärd: Direktbuss från Stockholm 

till Arlanda för arbetspendlare 

Aktör: Swedavia 

Direktbuss från Stockholm till Arlanda flygplatsområde för arbetspendlare likt Scanias 

koncept för direktbussar sträckan Stockholm – Södertälje. Bussförbindelsen föreslås 

finansieras av fastighetsägare eller arbetsgivare inom Arlandaområdet. 

Åtgärd: Kollektivtrafikkörfält på E4 

Aktör: Trafikverket 

Ett körfält i vardera riktning på väg E4 avsätts för kollektivtrafik för att förbättra 

restiderna med buss och därmed öka attraktiviteten för buss och öka 

kollektivtrafikandelen. 

Åtgärd: Stärkt kollektivtrafik 

Märsta – Arlanda 

Aktör: Swedavia, Sigtuna 

kommun, Trafikförvaltningen 

Åtgärden innebär nya busslinjer som trafikerar sträckan mellan Märsta och Arlanda. I 

dagsläget trafikeras sträckan med 15-minuterstrafik. Åtgärden innebär att trafikeringen 

utökas med nya linjer, däribland direktbussar. Åtgärden kan även innehålla elbussar 

på sträckan. I åtgärden ingår passage över/under E4.  

Åtgärd: Tvärförbindelser Täby – 

Upplands Väsby – Arlanda 

Aktör: Trafikförvaltningen 

Utökning av turtäthet för befintliga busslinjer för att skapa stärkta relationer med 

kollektivtrafik genom regionen. 

 

 

Trafikplatser 

Åtgärd: Utredning av finansiering 

för fullt utbyggd Trafikplats Måby 

på väg E4 

Aktör: Trafikverket, Swedavia, 

Sigtuna kommun 

Måby trafikplats på väg E4 har i dagsläget endast norrgående ramper. Åtgärden 

innebär att trafikplatsen byggs ut med sydgående ramper i enlighet med laga kraft 

vunnen arbetsplan. Åtgärden bedöms förbättra godsangöring till Arlandaområdet samt 

även avlasta lokalvägnätet i Sigtuna kommun. 

Åtgärd: Ombyggnation av 

trafikplats Nybygget på väg 273 

Aktör: Trafikverket 

Ombyggnation av befintlig trafikplats i syfte att öka kapaciteten. Åtgärden kan krävas i 

framtiden om trafiken ökar. Åtgärden kräver vidare utredning och är aktuell om 

kapaciteten försämras. En fullt utbyggd trafikplats Måby kan avlasta Nybygget. 

Åtgärd: Utredning av tpl 

Hammarby och tpl Glädjen 

Aktör: Trafikverket, Upplands 

Väsby 

Byggnation av tpl Hammarby samt koppling till tpl Glädjen behöver fördjupas i 

samband med breddning av E4 Glädjen – Arlanda för att säkerställa bästa kapacitet 

på både E4, mellan trafikplatserna och i det lokala vägnätet. 
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Övriga åtgärder 

Åtgärd: Aktörssamarbete för 

smarta resval för arbetspendling 

Arlandaområdet 

Aktör: Sigtuna kommun, 

Swedavia, Trafikverket, 

Trafikförvaltningen 

Aktörsamarbete för minskat behov av bil för anställda vid Arlanda flygplatsområde. 

Åtgärden kan innehålla flera typer av enklare cykel- och kollektivfrämjande åtgärder 

som exempelvis förbättrad skyltning, nya cykelställ, bil- och cykelpooler, komplettering 

av busskurer samt i förlängningen större ombyggnationer som förbättring av 

cykelstråk och busskörfält. Ett referensprojekt finns för Kista Science City, benämnt 

Kista Commute. 

Åtgärd: Utbyggnad el-infrastruktur 

på målpunkter och bytesnoder 

Aktör: Trafikverket, kommunerna, 

Trafikförvaltningen, Flygbussarna 

Utbyggnation av el-infrastruktur för bussar vid hållplatser och stationer i syfte att 

möjliggöra busstrafik med eldrift. Flygbussarna har en målbild att övergå till eldrift. 

Hos Trafikförvaltningen pågår en utredning i frågan för att testa ett möjligt införande. 

Åtgärd: Införande av autonoma 

fordon 

Aktör: Trafikverket, Sigtuna, 

Upplands Väsby, Sollentuna, 

Swedavia,  

Autonoma fordon innebär att fordonet utrustats med en teknik som gör att fordonet 

kan agera i trafiken utan att föraren aktivt manövrerar det. Utvecklingen av autonoma 

fordon går snabbt och system som under vissa förutsättningar stödjer autonom 

körning kommer troligen i en nära framtid vara redo för en marknadsintroduktion. 

Utvecklingen skulle bland annat kunna medföra en höjd kapacitet i vägnätet och högre 

trafiksäkerhet. ITS/MCS-system kan i framtiden behöva relatera till denna utveckling. 

Eget körfält för autonoma fordon kan bli intressant. Effekterna av åtgärden är i 

dagsläget okända och kräver vidare utredning. 

Åtgärd: Elväg för gods 

Aktör: Trafikverket 

Utbyggnad av el-infrastruktur för godstransporter. Åtgärden kräver vidare utredning av 

utformning av infrastrukturen. Ett innovations- och utvecklingsprojekt avseende elväg 

för tung trafik pågår. Se beskrivning i delkapitel 1.6.  

 

Åtgärd: Elinfrastruktur 

Aktör: Trafikverket 

Utbyggnad av el-infrastruktur för fordonstrafik generellt. Åtgärden kräver vidare 

utredning av utformning av infrastrukturen. 

Åtgärd: Säkerställd redundans 

Aktör. Trafikverket, Sigtuna, 

Upplands Väsby, Sollentuna 

Utpekat omledningsvägnät säkerställs för minskad sårbarhet och ökad redundans till 

och från Arlanda området. 

Åtgärd: Vattenskydd 

Aktör: Trafikverket 

 

Vattenskyddsåtgärder behöver dels identifieras för stora delar av sträckan utifrån 

vattenriskutredningen och dels ingå i föreslagna breddningar av E4.  
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5.2. Konsekvensbedömda åtgärder 

I detta delkapitel redovisas konsekvensbedömningar av sammanlagt 23 utvalda åtgärder. Ett flertal identifierade åtgärder redovisade i delkapitel 5.1 har inte 

valts ut för konsekvensbedömning av följande anledningar: 

 Arbetsgruppen eller referensgruppen saknar rådighet över åtgärden 

 Åtgärden bedöms preliminärt ha försumbar måluppfyllelse genomgående mot samtliga projektmål 

 Utredning eller planläggning av åtgärden pågår 

 Betydande osäkerhet finns kring åtgärdens konsekvenser vilket kräver vidare utredning 

Konsekvensbedömningarna har utförts mot projektmålen med studiens referensalternativ som jämförelsealternativ. Samråd av bedömningarna har skett 

med arbetsgruppen. 

Nedanstående femgradiga bedömningsskala har använts för samtliga bedömningar: 

     

Riktigt bra, åtgärden har stor 

måluppfyllelse 

Ganska bra, går åt rätt håll, 

åtgärden löser dock inte hela 

problemet 

Ingen eller försumbar 

måluppfyllelse 

Ganska dålig, går åt fel håll, 

förstärker problemet 

 

Mycket dålig, går åt fel håll, 

förstärker och förstorar problemet 
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Arlanda område 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i 
stråket för trafiksäkerhet, 
miljö och hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Gång- och cykelstråk inom 
Arlandaområdet 

     

Förbättra kollektivtrafiken 
inom Arlandaområdet 

     

Trafiksystem Arlanda – 
hantera framtida 
trafikökning 

     

Förbättrad bussangöring vid 
Arlanda 

     

 

Breddning av väg E4 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i 
stråket för trafiksäkerhet, 
miljö och hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Breddning till 3 + 3 körfält 

sträckan trafikplats 

Glädjen – trafikplats Arlanda 

     

Breddning till 4 + 4 körfält 
sträckan trafikplats Häggvik 
– trafikplats Rotebro 

     

Breddning till 4 + 4 körfält 
sträckan Trafikplats 
Rotebro – Trafikplats 
Glädjen 
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Reducering av barriäreffekt hos väg E4 för oskyddade trafikanter 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i stråket 
för trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Breddning av befintlig bro 
för Stockholmsvägens 
passage över väg E4 för 
gång-och cykel 

     

Ny bro för gång- och 
cykeltrafik över väg E4 vid 
Älvsundadalen 

     

Ny bro för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik över väg E4 
strax norr om trafikplats 
Glädjen 

     

Ny bro för gång- och 
cykeltrafik över väg 265 vid 
Häggvik trafikplats 

     

 

Cykel 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i stråket 
för trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Cykelstråk från Rosersberg 
till Arlanda 

     

Cykelstråk sträckan 
Odensala – Märsta 

     

Lånecykelsystem vid 
bytesnoder 
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ITS/MCS 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i stråket 
för trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

ITS/MCS-utrustning på E4      

Dynamiska körfält      

Påfartsreglering      

 

Järnväg 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i stråket 
för trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Roslagsbanans förlängning 
till Arlanda 

     

 

Busstrafik 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i stråket 
för trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Nya regionala busslinjer på 
väg E4 sträckan Kungens 
kurva – Märsta/Arlanda 

     

Stärkt kollektivtrafik Märsta 
- Arlanda 
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Trafikplatser 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i stråket 
för trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Fullt utbyggd Trafikplats 
Måby på väg E4 

     

Utformning trafikplatserna 

Hammarby och Glädjen 

     

 

Övriga åtgärder 

Mål 
 
Åtgärd 

Minskad sårbarhet i stråket 
för trafiksäkerhet, miljö och 
hälsa 

Ökad andel hållbara 
resor/transporter i stråket 
nationellt, regionalt och 
lokalt 

Förutsägbara restider för 
persontrafik i stråket med 
alla trafikslag 

Förutsägbara transporttider 
för godstrafik i stråket 

Resor/transporter med lokal 
funktion ska tillgodoses 
utanför det primära 
vägnätet 

Utbyggnad el-infrastruktur 
på målpunkter och 
bytesnoder 

     

Aktörssamarbete för smarta 
resval för arbetspendling 
Arlandaområdet 

     

Säkerställd redundans 
     

Vattenskyddsåtgärder      
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5.3. Rekommenderade åtgärder 

Baserat på konsekvensbedömningar i kapitel 5.2 rekommenderas sammanlagt 23 stycken åtgärder 

för genomförande. Åtgärderna rekommenderas för genomförande baserat på följande kriterier: 

 Åtgärden eller åtgärdsområdet har i konsekvensbedömningen en betydande måluppfyllelse 

 Åtgärdens genomförande stöds av ansvarig part 

 Åtgärden bedöms som motiverad inom åtgärdsvalsstudiens tidsmässiga avgränsning 

 Åtgärden bedöms nödvändig för att säkerställa tillkomst eller utnyttjande av E4 som 

riksintresse för kommunikationsanläggningar  

Målsättningen är dessutom att föreslå åtgärder med olika ansvariga aktörer, varierande tidshorisont 

samt åtgärder inom flera olika steg inom fyrstegsprincipen för ett effektivt resursnyttjande.  

Nedan beskrivs de åtgärder som rekommenderas för genomförande, kategorisering enligt 

fyrstegsprincipen, tidshorisont för genomförande samt motiv bakom rekommendationen kopplat till 

utförd konsekvensbedömning. För vardera åtgärdsområde görs även en miljöbedömning utifrån 

studiens miljömål som specificerats i kapitel 3. Föreslagna åtgärder nedan är grupperade utifrån hur 

de hör ihop med och stärker varandra.  

5.3.1 Stärkt infrastruktur och hållbara resor inom Arlanda området 

Rekommenderade åtgärder 

1. Gång- och cykelstråk inom Arlandaområdet (steg 3)  

2. Förbättra kollektivtrafiken inom Arlandaområdet (steg 2) 

3. Trafiksystem Arlanda – hantera framtida trafikökning (steg 3 eller 4) 

4. Förbättrad bussangöring vid Arlanda (steg 2) 

5. Aktörssamarbete för smarta resval för arbetspendling (steg 1) 

Motivering ”Infrastrukturåtgärder inom Arlanda området” (nr 1 - 4)  

Åtgärderna bedöms som helhet kunna ge goda effekter gällande en ökad andel hållbara transporter 

lokalt inom Arlandaområdet men kan även ge visst positivt bidrag i det regionala perspektivet då fler 

kan tänkas välja att åka kollektivt även till arbetet då möjligheten att ta sig inom Arlandaområdet till 

fots, med cykel och med kollektivtrafik blir lättare och attraktivare. Åtgärdsområdet ger också ett 

visst positivt bidrag till målet om en minskad sårbarhet för miljö och hälsa då en viss minskning av 
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andelen biltrafik ger mindre utsläpp av koldioxid och buller. Åtgärdsområdet bidrar därmed till 

miljömålet om att minimera koldioxidutsläpp i trafikeringsskedet samt miljömålet om att minimera 

den negativa miljö- och hälsopåverkan från trafiken, främst ur ett lokalt perspektiv. 

Åtgärdernas effekt med avseende på förutsägbara restider i stråket bedöms som marginell. 

Åtgärderna riktar sig mot arbetande i Arlanda vilka sammantaget utgör en liten andel av trafiken i 

stråket. 

Osäkerhet finns kring effekt hos åtgärd nummer tre ovan. Åtgärden bedöms som viktig för utveckling 

av Arlandaområdet då den avser att separera trafiken för flygresenärer och arbetspendling inom 

området. Men det kan potentiellt bidra negativt till de uppställda hänsynsmålen då utveckling av 

vägnätet förenklar och gör det enklare och mer attraktivt att ta bilen istället för att ta kollektivtrafik 

eller cykel inom och till Arlandaområdet. 

Tidshorisont för genomförande: Åtgärderna bedöms kunna genomföras i närtid innan E4 Förbifart 

Stockholms öppnande. 

Ansvariga aktörer: Swedavia, Regionala kollektivtrafikmyndigheter (TF och UL), Sigtuna kommun. 

Motivering ”Aktörssamarbete för smarta resval” (nr 5)  

Åtgärden bedöms som viktigt för att öka andelen arbetspendling med kollektivtrafik och till viss del 

cykel. Den bedöms kunna ge ett positivt bidrag till båda hänsynsmålen om minskad sårbarhet och 

ökad andel hållbara resor. Åtgärden ger således även ett visst positivt bidrag till miljömålet om att 

minimera koldioxidutsläpp i trafikeringsskedet och miljömålet om att minimera negativ miljö- och 

hälsopåverkan från vägtrafiken eftersom det innebär cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder. 

Åtgärden tillhör kategorin mobility management-åtgärder och föreslås genomföras i samband med 

breddningsåtgärder för väg E4. Detta i syfte att motverka breddningsåtgärdernas negativa effekt 

avseende hänsynsmålen.  

Åtgärdens effekt med avseende på förutsägbara restider i stråket E4 Häggvik – Arlanda bedöms som 

marginell.  

Tidshorisont för genomförande: Åtgärden bedöms kunna genomföras i närtid.  

Ansvariga aktörer: Sigtuna kommun, Swedavia, Trafikverket, Trafikförvaltningen. 

 

5.3.2 Stärkt kollektivtrafik och cykel  

Rekommenderade åtgärder 

6. Stärkt kollektivtrafik Märsta – Arlanda (steg 2) 
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7. Cykelstråk från Rosersberg till Arlanda (steg 4) 

8. Cykelstråk sträckan Odensala – Märsta (steg 4) 

9. Lånecykelsystem vid bytesnoder (steg 2) 

Motivering: ”Stärkt kollektivtrafik Märsta – Arlanda” (nr 6)  

Åtgärden bedöms sammantaget som viktig för att stärka arbetspendlingen till Arlandaområdet med 

kollektivtrafik. Åtgärden bedöms kunna ge ett positivt bidrag till båda hänsynsmålen om minskad 

sårbarhet och ökad andel hållbara resor. Med en högre turtäthet finns förutsättningar att fler anser 

det attraktivt att nyttja kollektivtrafiken. Den stärkta kollektivtrafiken på sträckan bidrar även till en 

förbättrad tvärförbindelse. Åtgärden ger ett visst positivt bidrag till miljömålet om att minimera 

koldioxidutsläpp i trafikeringsskedet samt miljömålet om att minimera negativ miljö- och 

hälsopåverkan från vägtrafiken då fler kan välja kollektivtrafik.  

Längs E4 utgör trafiken till och från Arlanda dock endast en mindre andel. Den överflyttningseffekt 

som kan väntas av bättre tvärgående bussförbindelser till Arlanda ger en marginell effekt med 

avseende på förutsägbara restider i stråket.  

Tidshorisont för genomförande: Åtgärden bedöms kunna vara genomförd till år 2030, passage 

över/under E4 kan genomföras efter 2030.  

Ansvariga aktörer: Swedavia, Sigtuna kommun, Trafikförvaltningen. 

Motivering: Cykelåtgärder (nr 7 - 9) 

Åtgärderna som helhet ger ett visst positivt bidrag till båda hänsynsmålen då det ger fler människor 

ökade möjligheter att välja hållbara transporter. Utbyggnad av lånecykelsystem förenklar dessutom 

byten mellan olika hållbara transportslag. Åtgärderna ger därmed också ett visst positivt bidrag till 

miljömålet om att minimera koldioxidutsläpp i trafikeringsskedet samt miljömålet om att minimera 

negativ miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken, då fler ges möjlighet att välja cykel eller byta till 

cykel.  

Lånecykelsystemet ska kunna användas med Accesskort vilket är en stor fördel för användningen. 

Även att det skulle vara samma system både på pendeltågstationerna och Arlanda är en fördel. 

Möjliggör även att" hela resan" förbättras vilket kan bidra till minskat resande med bil något. 

Den överflyttningseffekt från bil till hållbara transporter som kan väntas av bättre cykelförbindelser 

och lånecykelsystem ger en marginell effekt med avseende på förutsägbara restider i stråket. 

Tidshorisont för genomförande: Åtgärd nummer 7 bedöms kunna genomföras innan Förbifart 

Stockholms öppnande år 2026 givet att nödvändiga beslut fattas i frågan. Åtgärd nummer 8 bedöms 



 
 

55 (68) 

 

 

kunna genomföras med kortare tidshorisont då planering för denna förbindelse redan påbörjats på 

ett tidigt stadie hos Sigtuna kommun. Åtgärd nummer 9 bedöms kunna genomföras i närtid givet att 

nödvändiga avtal sluts.  

Ansvariga aktörer: Trafikförvaltningen, Swedavia, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, 

Sollentuna kommun. 

5.3.3 Reducering av barriäreffekt hos väg E4 för oskyddade trafikanter 

Rekommenderade åtgärder 

10. Trimning av befintlig bro för Stockholmsvägens passage över väg E4 för gång-och cykel 

(steg 3) 

11. Ny bro för gång- och cykeltrafik över väg E4 vid Älvsundadalen (steg 4) 

12. Ny bro för gång-, cykel- och kollektivtrafik över väg E4 strax norr om trafikplats Glädjen 

(steg 4) 

13. Ny bro för gång- och cykeltrafik över väg 265 vid Häggvik trafikplats (steg 4) 

Motivering ”Reducering av barriäreffekter oskyddade trafikanter” (nr. 10 – 13) 

Åtgärderna bedöms ge ett positivt bidrag till båda hänsynsmålen eftersom det förenklar och ökar 

möjligheten att ta sig till fots och med cykel inom och mellan kommunerna Upplands Väsby och 

Sollentuna. Detta innebär ett positivt bidrag till framförallt en ökad andel hållbara transporter lokalt 

men kan även ge ett visst positivt bidrag till en minskning av den lokala trafiken. Åtgärderna ger ett 

visst positivt lokalt bidrag till miljömålet om att minimera koldioxidutsläpp i trafikeringsskedet samt 

miljömålet om att minimera negativ miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken, då fler kan tänkas 

välja gång, cykel eller kollektivtrafik för lokala resor. I samverkan med Trafikverket kan även 

barriärer för natur och friluftsliv utredas, i samband med att dessa förbindelser för gång och cykel 

skapas.  

Nya tvärgående förbindelser över E4:an för gång- cykel- och busstrafik kommer att avlasta 

trafikplatserna något då en viss överflyttning från bil är trolig. Detta gäller framförallt Upplands 

Väsby där det är långt mellan kopplingarna över E4.  

Tidshorisont för genomförande: Åtgärd nummer 10 till 12 bedöms genomförbara innan år 2040 då 

dessa finns upptagna i Upplands Väsbys översiktsplan. Åtgärd nummer 13 är genomförbar efter 

Förbifart Stockholms öppnande år 2026. 

Ansvariga aktörer: Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun. 
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5.3.4 Breddning av väg E4 

Rekommenderade åtgärder 

14. Breddning till 3 + 3 körfält sträckan trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda (steg 3) 

15. Breddning till 4 + 4 körfält sträckan trafikplats Häggvik – trafikplats Rotebro (steg 3) 

16. Breddning till 4 + 4 körfält sträckan trafikplats Rotebro – trafikplats Glädjen (steg 3)  

17. ITS-åtgärder och MCS-utrustning på E4 (steg 3) 

18. Dynamiska körfält (steg 3) 

19. Påfartsreglering (steg 3) 

20. Fullständig trafikplats Måby 

21. Utformning trafikplatserna Hammarby och Glädjen 

Motivering ”Breddning E4” (nr 14 – 16)   

Åtgärderna bedöms som nödvändiga för att säkerställa framkomlighet på E4 vilket är av nationellt 

intresse. Om breddningar av E4 inte genomförs bedöms framkomligheten på E4 försämras avsevärt 

på sträckan Glädjen – Arlanda år 2040. Problemen bedöms även sprida sig till E4 Förbifart 

Stockholm samt till de kommunala vägnäten. Beräkningar visar att framkomligheten på E4 

säkerställs år 2040 om åtgärderna genomförs. 

Åtgärderna bedöms även ha potential att i kombination med ITS/MCS-åtgärder bidra till en 

förbättrad trafiksäkerhet om plötsliga kösituationerna kan minimeras vilket i sin tur kan reducera 

antalet upphinnandeolyckor. 

Fler körfält förenklar framkomligheten och gör det mer attraktivt att ta bilen vilket leder till en ökad 

andel biltrafik totalt sett. Åtgärden är således negativ för hänsynsmålet om en minskad sårbarhet i 

stråket för miljö och hälsa eftersom mer trafik genererar mer utsläpp av koldioxid och mer buller. 

Åtgärden innebär därmed en negativ påverkan på miljömålet om att minimera negativ miljö- och 

hälsopåverkan från vägtrafiken samt miljömålet om att minimera koldioxidutsläpp och 

energiförbrukning i både bygg-, drift- och trafikeringsskedet.  

Eftersom åtgärden ger ökad andel biltrafik ger det större risk för negativ påverkan på framförallt 

grundvattenförekomster och därmed negativ påverkan på miljömålet om att minska negativ 

påverkan och risk för negativ påverkan på yt- och grundvattenförekomster. När trafiken ökar blir 

vägen en större barriär för djur och miljömålet om att minska E4:ans barriäreffekt för natur och 



 
 

57 (68) 

 

 

friluftsliv påverkas negativt. Det är viktigt att breddningen utformas och genomförs på ett sådant sätt 

att det minskar risken för att miljömålet om att minimera intrång i utpekade natur- och kulturvärden 

påverkas negativt. Åtgärden är också negativ när det gäller målet om ökad andel hållbara transporter 

med hänvisning till den ökade andelen trafik som detta ger upphov till. 

Tidshorisont för genomförande: Åtgärd nummer 14 är föreslagen till Nationell plan för 

transportsystemet och bedöms kunna genomföras år 2019 – 2025. Åtgärd nummer 15 bör vara 

slutförd i samband med att E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2026. Åtgärd nummer 16 

föreslås genomföras efter Förbifart Stockholm öppnande. 

Ansvariga aktörer: Trafikverket 

Motivering: “ITS och MCS åtgärder” (nr 17 – 19)  

 

ITS/MCS-utrustning föreslås främst i syfte att höja trafiksäkerheten och föreslås genomföras i 

kombination med åtgärdsområdet för breddning av E4. Genom att säkerställa kapacitet på sträckan i 

kombination med ITS/MCS-utrustning som exempelvis kan varna för incidenter, stänga av körfält 

eller sänka hastigheten under rusningstrafik kan en god trafiksäkerhet klaras i framtiden. Exempelvis 

trafiksäkerhetsrisker i form av risk för upphinnandeolyckor minimeras.     

Dynamiska körfält kan nyttjas när trafiken står stilla eller flyter mycket långsamt exempelvis på 

grund av en incident. Vid dessa situationer kan dynamiska körfält nyttjas för att låta prioriterad trafik 

som exempelvis busstrafik eller godstrafik undvika köer.  

Påfartsreglering införs för att reglera trafikflödet som ansluter till motorvägen. Syftet är att begränsa 

den negativa påverkan som vävningsrörelser och tillkommande trafik orsakar. Systemet används i 

hög grad utomlands. Målsättningen är att skjuta fram tiden för sammanbrott (stillastående kö) när 

trafiken närmar sig vägens kapacitetstak. Att korta ner tiden för kollaps under rusning är en positiv 

åtgärd för genomgående trafik på väg E4 och är positivt för förutsägbara restider för persontrafik och 

gods.   

Åtgärdsområdet som helhet bedöms ge ett positivt bidrag till en minskad sårbarhet i stråket och ett 

positivt bidrag till hållbara transporter. Området bidrar framförallt starkt till en minskad sårbarhet i 

stråket avseende trafiksäkerhet. Vissa positiva aspekter finns även gällande minskad sårbarhet för 

miljö och hälsa och därmed ett visst positivt bidrag till miljömålet om att minimera koldioxidutsläpp 

i trafikeringsskedet samt miljömålet om att minimera negativ miljö- och hälsopåverkan från 

vägtrafiken. Detta har att göra med möjligheten att sänka hastigheten på vägen, vilket kan ge vissa 

effekter på minskat buller och minskade koldioxidutsläpp. Det har även koppling till dynamiska 

körfält och att busstrafik kan prioriteras i vissa situationer, vilket kan bidra till att öka 

framkomligheten och därmed attraktiviteten för kollektivtrafik. Området bidrar även positivt till att 

skapa förutsägbara restider i stråket. 
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Tidshorisont för genomförande: Åtgärd nummer 17 föreslås genomföras i samband med åtgärderna 

för breddning av väg E4 och samordnas därför med dem i tid. Åtgärd nummer 18 till 19 kräver vidare 

utredning för en mer detaljerad kartläggning av effekterna för E4 och anslutande vägnät. 

Ansvariga aktörer: Trafikverket. 

Motivering ”Trafikplatser” (nr 20 - 21) 

Fullt utbyggd trafikplats Måby motiveras av förbättrade godstransporter till Arlanda området samt 

avlastning av lokalt vägnät i Sigtuna kommun. Åtgärden bedöms ha positiv effekt för resor och 

transporter med lokal funktion. Åtgärden bedöms däremot inte ha någon effekt på förutsägbara resor 

och transporter i stråket. 

Sedan tidigare finns arbetsplan och bygghandlingar för trafikplatsen. Finansieringen är dock inte 

fastställd. Åtgärden kräver därför att det tas fram förutsättningar för finansieringsansvaret av en 

eventuell utbyggnad med hänsyn till tidigare genomfört planeringsarbete.   

Byggnation av tpl Hammarby samt koppling till tpl Glädjen behöver utredas i samband med 

breddning av E4 Glädjen – Arlanda för att säkerställa bästa kapacitet på både E4, mellan 

trafikplatserna på E4:an och i det lokala vägnätet. 

Åtgärden bedöms ha positiv effekt för resor och transport med lokal funktion. Den bedöms ha viss 

positiv effekt på förutsägbara resor och transporter i stråket.  

Åtgärden bidrar till ökad kapacitet på vägen och mer trafik och är således negativ för hänsynsmålet 

om en minskad sårbarhet i stråket för miljö och hälsa eftersom mer trafik genererar mer utsläpp av 

koldioxid och mer buller. Åtgärden innebär därmed en negativ påverkan på miljömålet om att 

minimera negativ miljö- och hälsopåverkan från vägtrafiken. Åtgärder behöver dock vidtas för att nå 

miljömålet om att minimera koldioxidutsläpp och energiförbrukning i både bygg-, drift- och 

trafikeringsskedet. 

Tidshorisont för genomförande: Utbyggnad av trafikplats Måby kan genomföras i närtid förutsatt att 

finansieringen är utredd. Trafikplats Hammarby och Glädjen bör genomföras före 2025, i samband 

med breddning E4 Glädjen - Arlanda.  

Ansvariga aktörer: Trafikverket, Sigtuna, Swedavia och Upplands Väsby.  

5.3.5 Övriga åtgärder 

Rekommenderade åtgärder 

22. Säkerställd redundans  
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23. Vattenskydd   

Motivering ”Säkerställd redundans” (nr 22) 

Ett säkerställt omledningsvägnät bidrar till minskad sårbarhet och ökad redundans. Detta innebär att 

åtgärden är positiv för minskad sårbarhet i stråket för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Ett 

omledningsvägnät innebär ökade möjligheter minska påverkan för hälsa och miljö vid en händelse 

som begränsar framkomligheten på E4. Åtgärden bedöms inte ha någon påverkan på andelen 

hållbara resor och transporter eller förutsägbara restider för person- och godstrafik. Åtgärden är 

något negativ för resor och transporter med lokal funktion då belastningen på det lokala nätet kan 

öka vid de tillfällen då omledningsvägar behöver användas.  

Tidshorisont för genomförande: Projektet kring säkerställd redundans pågår inom Trafikverket 2017 

och kan utvecklas i närtid. 

Ansvarig aktör: Trafikverket, Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna 

Motivering ”Vattenskydd” (nr 23)  

Vattenskyddsåtgärder är starkt positivt för målet om minskad sårbarhet i stråket för trafiksäkerhet, 

miljö och hälsa. Det har dock inte någon påverkan på övriga mål avseende på trafik och resande i 

stråket eller lokalt. Det är också starkt positivt för miljömålet om att minska negativ påverkan och 

risk för negativ påverkan på yt- och grundvattenförekomster. 

Tidshorisont för genomförande: Framtagande av åtgärder för vattenskydd bör dels genomföras i 

närtid och dels inom vägprojekten för breddning av E4.   

Ansvariga aktörer: Trafikverket  

 

5.4 Utredningar och möjligheter mot år 2050 

Flertalet identifierade åtgärder presenterade i delkapitel 5.1 har inte valts ut för 

konsekvensbedömning eller rekommenderats för genomförande på grund av att en stor osäkerhet 

råder kring åtgärdernas effekter vilket kräver vidare utredning. Framförallt är det oklart om hur 

planerad exploatering i form av bostäder och arbetsplatser samt flygplatsens utveckling kommer att 

genomföras och hur snabbt. Flera av dessa åtgärder bedöms ändå potentiellt kunna ha effekter som 

svara väl mot åtgärdsvalsstudiens mål. I föreliggande delkapitel görs en utblick mot åtgärder som bör 

prioriteras för fortsatt utredning för genomförande på längre sikt med mål-år 2050.  

Åtgärderna kan även ses som intressanta vid scenariot att Swedavias och Upplands Väsbys kommuns 

planer realiseras i full skala. Se delkapitel 4.4 för känslighetsanalys för detta scenario. 

Följande åtgärder förordas prioriteras för vidare utredning med mål-år 2050: 
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 Ny pendeltågsstation Arlanda stad 

Stationen är intressant om Arlanda stad utvecklats enligt plan och resandeunderlaget ökat. 

Åtgärden kräver förbättringar i spårkapaciteten. 

 Ny trafikplats Nybygget 

Ombyggnad av trafikplatsen är intressant om trängsel uppstår inom Arlandaområdet. 

 Införande av autonoma fordon 

Utvecklingen kring autonoma, självstyrande, fordon är stark och kan i framtiden vara ett 

inslag i transportsystemet. Effekterna av ett sådant införande är i dagsläget oklara. 

Potentiellt kan autonoma fordon innebära att kapaciteten i transportsystemet höjs då fler 

fordon ryms. Den potentiella kapacitetsökningen kan dock även medföra negativa 

konsekvenser som exempelvis förstärkta barriäreffekter och ökat buller. 

 Förändrad modell för avstigningsavgift för tåg på Arlanda  

En utvärdering föreslås i syfte att analysera hur trafiken och prissättningen kan ske på ett 

sätt som bättre stödjer målen om attraktiv kollektivtrafik och effektivt kapacitetsutnyttjande. 

Utvärderingen bör belysa parametrar som utbud, resande och prismodell. En samordnad och 

utvecklad taxa bedöms kunna ge ett mer effektivt nyttjande av befintlig kapacitet och göra 

kollektivtrafiken mer attraktiv för resenärerna när det gäller resmöjligheter, enkelhet och 

prisbild. Detta gör att åtgärden bidrar positivt till åtgärdsvalsstudiens projektmål. En 

utvärdering av kollektivtrafikförsörjningen av Arlanda bedöms också på sikt kunna leda till 

åtgärder som bidrar positivt till målen. 

 Infrastrukturavgifter eller ekonomiska styrmedel 

Åtgärden innefattar införande av avgift för biltrafik till/från Arlanda flygplatsområde. 

Trafikverket kan enligt gällande lagstiftning initiera utredning av frågan om trängsel uppstår 

i framtiden.  

 Roslagsbanans förlängning till Arlanda 

Åtgärden bedöms kunna skapa förutsättningar för en överflyttning från bil till kollektivtrafik 

och därmed även ge en positiv effekt för åtgärdsvalsstudiens samtliga projektmål. I dagsläget 

finns dock osäkerheter kring resandeunderlagets storlek samt finansieringsform för 

åtgärden. Båda dessa aspekter behöver utredas vidare. 

 Nya regionala busslinjer på väg E4 sträckan Kungens kurva – Märsta/Arlanda 
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Åtgärden bedöms kunna bidra till en ökad andel hållbart resande. Resandeunderlaget 

bedöms dock som begränsat inom studiens tidsmässiga avgränsning. Detta på grund av att 

samma relation trafikeras med kapacitetsstarka pendeltåg. Åtgärden föreslås utredas vidare 

om resandeunderlaget ökar tillräckligt. 

 Elvägar för tunga fordon  

Åtgärden bedöm kunna effektivisera transporter med gods på väg på sträckan vilket kan 

förbättra framkomligheten.  Det kan också ge en förbättrad pålitlighet för transporter av 

gods. Ökad kunskap om bästa teknik för elvägar studeras i pågående forskningsprojekt. 

Beslut om val av teknik för utbyggnad behövs samt kunskap om effekter innan det går att 

genomföra.   

6. Fortsatt arbete  

De rekommenderade åtgärderna bedöms sammantaget bidra till att på lång sikt skapa 

förutsättningar för förutsägbara restider för trafik på E4 sträckan Häggvik – Arlanda och samtidigt 

minska sårbarheten i stråket för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Detta förutsätter dock att redan 

planerade infrastruktursatsningar i stråket genomförs. Se kapitel 1.6 för anknytande planering. 

 

Resultatet av åtgärdsvalsstudien ska kunna användas som underlag för val av åtgärder att genomföra 

för att närma sig de projektmål som åtgärdsvalsstudien presenterar. Det finns ingen separat åtgärd 

som enskilt klarar att uppfylla studiens samtliga projektmål. Det krävs kombinationer av flera 

åtgärder och åtgärdsområden för att åstadkomma en lösning på den problembild som 

åtgärdsvalsstudien presenterar. 

 

För att åstadkomma genomförande av samtliga rekommenderade åtgärder krävs fortsatt samarbete 

mellan arbetsgruppens parter. Samtliga åtgärder behöver föregås av en formell process i form av 

politiska beslut och investeringsbeslut samt eventuell planläggning. 
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