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Sammanfattning
Regeringen inrättade i maj 2017 Arlandarådet med syfte att bidra till att långsiktigt utveckla
Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Som underlag för
utveckling av Arlanda flygplats och Swedavias strategiska arbete har Arlandarådets kansli
begärt stöd från Trafikverket. I denna rapport analyseras kapacitetssituationen i den statliga
väg- och spårinfrastrukturen samt åtgärdsalternativ för att hantera kapacitetsbrister i
systemet som resulterar i en tillgänglig och hållbar transportförsörjning.

Förstärkt kapacitet i spår- och väginfrastrukturen
I ett 2040-perspektiv är flera delar av trafiksystemet i Stockholm-Mälardalen fortsatt högt
belastade. En förväntad fortsatt snabb regional utveckling med ökat lokalt-, regionalt och
nationellt resande tillsammans med en utveckling av Arlanda flygplats påverkar
förutsättningarna för framkomligheten och tillgängligheten inom regionen och till och från
Arlanda.
Flera stora åtgärder pågår eller planeras för, inte minst Förbifart Stockholm och Ostlänken.
Dagens kapacitet tillsammans med dagens planerade kapacitet fram till 2040 kan utnyttjas
för ett ökat resande till Arlanda, främst genom att stora delar av resandet sker i motsatt
riktning i förhållande till rusningstrafiken.
Därutöver behöver befintligt väg-och järnvägssystem förstärkas för att hantera ett ökat
resande. Det handlar om åtgärder för att bygga bort kapacitetskrävande korsningspunkter
och stationer inom järnvägssystemet och för att utnyttja befintligt vägområde för att utöka
kapaciteten i vägsystemet. Det innebär åtgärder som till delar kan innebära en stor
trafikpåverkan vid ett genomförande och som kan få påverkan på genomförandetid och
kostnad.
De resenärsgrupper som flygplatsen och arbetsplatsområdena genererar innebär olika
färdmedelsval. Även tillgängligheten till olika delar inom flygplatsområdet skiljer sig åt. En
utveckling av flygplatsen och en utveckling av arbetsplatser i Flygplatsstaden ger därför
olika påverkan på trafiksystemet. Flygplatsen påverkar framförallt stråket Stockholm
Arlanda-Uppsala. Arbetsplatsutvecklingen ger en ökad belastning, i anslutningen till
arbetsplatsområdena, på E4 och anslutande trafikplatser och anslutningsvägar. Det innebär
även belastning i andra delar av systemet för framförallt trafik från norra delarna av
Stockholm och norr om Mälaren.

Ökad kollektivtrafikandel för resande till Arlanda
De skilda resmönstren och varierande tillgänglighet påverkar också potentialen för att utöka
kollektivtrafikandelen.
Flygplatsen med terminalnära verksamhet bedöms ha störst potential att nå 60 %
kollektivtrafikandel. Resandet är som starkast i relationen Stockholm C och Arlanda och det
är också där som kollektivtrafiken är kapacitetsstark. Med förstärkningar av
järnvägssystemet bedöms det möjligt att utöka utbudet för att öka kollektivtrafikandelen.
För att kapacitetsmässigt klara en tågandel som motsvarar 40 % krävs dock ytterligare
utbudsåtgärder som att utöka pendeltågstrafiken till Arlanda.
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Såväl investeringar som utveckling av trafiken i järnvägssystemet till Arlanda påverkas av
avtalet för Arlandabanan (APA). En utvecklad trafikering med pendeltåg och möjligheten att
utnyttja tillgänglig kapacitet i regionaltågen mellan Stockholm C och Arlanda är åtgärder där
avtalet ger begränsningar.
För att uppnå en hög kollektivtrafikandel är inte enbart ett utbud av kollektivtrafik
tillräckligt. Det måste finnas en efterfrågan och en potential att flytta över resande från
biltrafik till kollektivtrafik. Styrmedel, subventioner och en attraktivitet i kollektivtrafiken är
centrala för möjligheten att öka efterfrågan och därmed uppnå en ökad kollektivtrafikandel.
För Övriga flygplatsstaden bedöms förutsättningarna för att klara en hög
kollektivtrafikandel som betydligt sämre. Arbetsresandet har både spridda start- och
målpunkter och resandet sker framförallt i relationer där konkurrensen mellan bil och
kollektivtrafiken är hög. Möjligheten att med styrmedel påverka biltrafiken i detta område
bedöms också vara mindre.
I ett längre perspektiv med utblick mot 2070 bedöms inte dagens trafiksystem klara
ytterligare belastning utan att det påtagligt påverkar tillgänglighet och robusthet. En fortsatt
regional utveckling tillsammans med en utveckling av Arlanda flygplats och en
arbetsplatsutveckling i Flygplatsstaden skulle innebära stora investeringar i väg- och
järnvägssystemet med bl. a osäker genomförbarhet och höga kostnader.
Att fortsätta att bygga bort trängsel i vägsystemet är inte en lösning enligt dagens
förhållningssätt. För att hushålla med den begränsade kapaciteten i hela trafiksystemet och
utifrån potentialen att uppnå en kollektivtrafikandel är det rimligt att därför prioritera
resandet till flygplatsens funktion och för nyttotransporter framför arbetspendling till
Flygplatsstaden.

Utveckling av terminal i centralt läge respektive nordligt läge
Ett nytt nordligt terminalläge innebär betydande infrastrukturåtgärder med höga kostnader
både av väg- och järnvägssystemet i förhållande till ett centralt terminalläge. Utbyggnaden
av spårsystemet till Arlanda Norr bedöms endast kunna gälla Arlandabanan/Arlanda
Express. En anslutning för uppehåll även för pendeltåg, regionala och interregionala tåg får
stor påverkan på Ostkustbanans kapacitet med risk för konsekvenser för det nationella
järnvägssystemet.
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1.

Inledning

1.1. Bakgrund och syfte
Regeringen inrättade i maj 2017 Arlandarådet med syftet att bidra till att långsiktigt utveckla
Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Arlandarådet ska vara ett
rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för
myndigheter, statligt ägda bolag och offentlig sektor, näringslivet, intresseorganisationer,
forskning och akademi m.fl. Som stöd till Arlandarådet har en kanslifunktion inrättats.
Trafikverket har som stöd till Arlandarådets kansli tidigare (27 november 2017) redovisat en
övergripande analys av kapacitetssituationen i väg- och järnvägsnätet med hänsyn till
planerade och föreslagna åtgärder i infrastrukturen. Trafikverket konstaterar att det finns
kapacitetsbrister redan idag, men att bristerna med hänsyn till resandeutveckling kommer
att öka och bli mer omfattande. De hittills genomförda analyserna pekar på att det sannolikt
krävs ytterligare åtgärder för att förbättra kapacitet och tillgänglighet i väg- och järnvägsinfrastrukturen.
Inom Swedavia pågår en strategisk planering för Arlanda flygplats (Masterplan). Inom
ramen för detta arbete står Swedavia inför flera ställningstaganden, bland annat avseende
möjligheter och kostnader för framtida anslutande markinfrastruktur och transporter till
och från flygplatsen.
Som underlag för utveckling av Arlanda flygplats och Swedavias strategiska arbete har
Arlandarådets kansli begärt stöd från Trafikverket. I denna rapport analyseras kapacitetssituationen i den statliga väg- och spårinfrastrukturen och åtgärder föreslås för att hantera
kapacitetsbrister i systemet som resulterar i en tillgänglig och hållbar transportförsörjning.

1.2. Uppdragets utgångspunkter och innehåll
Trafikverkets utgångspunkter i rapport och analys är följande:
• Basprognos (2016-04-01) som förutsättning för trafikanalyser.
• Swedavias långsiktiga trafikprognos avseende passagerarutveckling samt Swedavias
bedömning av antalet anställda och besökare som passagerar- och Flygplatsstadens
utveckling kommer att resultera i.
• Två tidsperspektiv; år 2040 respektive år 2070. Redovisning avseende kapacitetsbrister
och åtgärdsbehov mot den senare tidpunkten (år 2070) är mer övergripande.
• Åtgärdsmöjligheter analyseras i enlighet med fyrstegsprincipen.
• Hänsyn har tagits till de rättigheter och skyldigheter som följer av avtal för Arlandabanan
(Arlandabanan Project Agreement, APA).
I analysen ingår att definiera ett antal geografiska punkter och vilka förutsättningar som
behöver råda för att det ska anses finnas en god tillgänglighet till Arlanda flygplats utifrån
den geografiska punkten. Bland annat har Eskilstuna, Linköping, Stockholm, Södertälje,
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Uppsala, Västerås och Örebro ingått som geografiska punkter. Även Stockholmsregionens
kommuner och stadsdelar ingår.
Analysen fokuserar på åtgärder som kan bidra till att kollektivtrafikandelen av de totala
persontransporterna till och från Arlanda uppgår till minst 60 %. En känslighetsanalys ska
göras för att pröva möjligheterna att åstadkomma en än högre kollektivtrafikandel.
Trafikverket har, i den mån det bedöms nödvändigt för att få en väl fungerande transportförsörjning som är hållbar och ger en god tillgänglighet, även fångat behov av
infrastrukturåtgärder eller andra åtgärder som normalt inte faller under det statliga
ansvaret. Analysen har inriktats på att fånga de åtgärder som krävs för att få en tillgänglig,
hållbar och effektiv anslutning till Arlanda flygplats. Analysen ska även fånga åtgärder som
bidrar till en tillgänglig, hållbar och effektiv infrastruktur i regionen, som möjliggör för
medborgare och näringsliv att nå Arlanda flygplats med en god tillgänglighet och på ett
hållbart sätt.
Trafikverkets analys ska kunna fungera som underlag för Swedavias ställningstagande
avseende den framtida terminalutvecklingen vid Arlanda flygplats.

1.3. Läsanvisning och metod
Rapporten är strukturerad utifrån det uppdrag som Arlandarådet gett Trafikverket enligt
avsnitt 1.2 om utgångspunkter. En nulägesbeskrivning är framtagen med en beskrivning av
Swedavias utredningar och utvecklingsplaner, resandeunderlag samt resenärsgrupper och
dagens infrastruktur och utbud, i inledande kapitel.
Vidare har bristbeskrivningar, åtgärdsbeskrivningar och översiktliga samlade effektbedömningar med preliminära kostnadsbedömningar tagits fram för respektive väg och
järnvägsåtgärd. Där innefattas även styrmedel och andra åtgärder. Åtgärderna är framförallt
framtagna i ett 2040 perspektiv med utblick mot år 2070.
Trafikverkets analys redovisas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka förutsättningar
och åtgärder som krävs för att möta Swedavias terminalutveckling enligt alternativ ”ny
terminal i centralt läge” respektive ”ny terminal i nordligt läge”, såväl för väg- som för
spårinfrastrukturen.
En resonerande beskrivning görs av hur mål om 60 % kollektivtrafikandel kan uppnås.
Slutligen är slutsatser sammanställda och beskrivna.
Med utgångspunkt från Trafikverkets Basprognos (2016-04-01) och Swedavias
prognosticerade utveckling har en scenariobeskrivning och bristanalys genomförts. Analysår
är enligt uppdrag år 2040 med en utblick för år 2070.
Utgångspunkt i Trafikverkets analys är basprognosen för trafikutveckling i regionen.
Därutöver har ett scenario tagits fram utifrån Swedavias planerade utveckling beskrivet i
Masterplan och detaljplaner. Analysen för biltrafik görs utifrån basprognosen och scenariot
med förutsättningar enligt Swedavia. För analys av järnväg har räkneexempel tagits fram för
att analysera vilket utbud som krävs för att skapa förutsättningar för 60 %
kollektivtrafikandel.
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För järnvägssystemet har ett flertal utredningsalternativ för tågtrafiken utarbetats för att
pröva behovet av sittplatskapacitet. Med utredningsalternativen som grund har en
kapacitetsanalys 1 gjorts i syfte att bedöma kapacitetsbrister i järnvägssystemet samt föreslå
åtgärder, både i infrastruktur och fordon.
Avgränsningar inom arbetet har varit att endast analysera persontransporter och inte godstransporter. Analysen omfattar flygresenärer och anställda. Det område som analyserats är
enligt uppdraget definierat till Arlanda flygplats och Flygplatsstaden. I rapporten redovisas
resande till Arlanda flygplats, terminalnära arbetsplatser samt Övriga flygplatsstaden.
Arbetet har utgått från Fyrstegsprincipen, för att säkerställa en god resurshushållning och
för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den är vägledande i
Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar. Läs mer om de olika
stegen i Bilaga 3.
Kostnadsbedömningarna har genomförts med en så kallad grov kostnadsindikation (GKI) 2.
Det innebär att bedömningarna ska ses som översiktliga utifrån det tidiga skede som de
analyserade åtgärderna är i. Exempel på bedömningar som inte ingår i GKI är bl. a
kostnader för trafikpåverkan, kostnader för eventuella störningar av närliggande
verksamheter, kostnader för eventuell påverkan inom Swedavias anläggning, kostnader för
eventuella förstärkningar av befintlig infrastrukturanläggning, kostnader för osäkerheter
inom omgivningspåverkan, kostnader för miljöåtgärder som bullerskydd eller faunapassager
mm. Kostnadsbedömningarna (GKI) för åtgärderna som redovisas avser preliminär
totalkostnad för infrastrukturinvesteringen i prisnivå 2018 utan hänsyn till
finansieringsansvar. Kostnaderna för respektive åtgärd redovisas med ett spann med
utgångspunkt från GKI:ns 50 % sannolikhetsvärde. Spannet ger en bild av kostnaderna
inom sannolikhetsintervallet 50-85%. Kostnadsspannet ger en indikation på de
kostnadsosäkerheter som finns gällande åtgärderna i det tidiga skede som utredningen har
att hantera. För de åtgärder som finns i förslag till nationell plan hänvisas till de
kostnadsbedömningar som redovisas i planen.
Kostnadsbedömningarna är framtagna utan hänsyn till ansvar för finansiering av åtgärderna
som är identifierade i rapporten. Finansieringsansvar behöver tydliggöras i en eventuell
fortsatt planering.
Ökade trafikeringskostnader (såsom fordonsutnyttjande och ökat antal fordonskilometer) i
de olika trafikeringsalternativen har endast exemplifierats och ingår inte i kostnadsbedömningarna.
Genomförandetiderna utgår ifrån generella ledtider för planläggning och övergripande
bedömning för byggskede. Det innebär att de utgår ifrån att planeringen genomförs utan
överklagan och ingen hänsyn har tagits till behov av eventuell koordinering med andra
åtgärder för ett effektivt genomförande och minimerad trafikpåverkan, som normalt krävs
hos Trafikverket och kommunerna.

1

Utförd genom tidtabellsanalyser
En annan modell som Trafikverket använder sig av för att bedöma kostnader är Successiv kalkyl. Detta är ett
avsevärt mer omfattande arbete. Den görs i senare planeringsskede vid framtagande av väg- och järnvägsplan.
Åtgärderna är då projekterade och ytterligare kostnadspåverkande faktorer kan ha identifierats som i många fall
inte är möjliga att upptäcka i ett tidigt skede.

2
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Redovisade åtgärder ska ses som åtgärdsalternativ och inget ställningstagande gällande
åtgärderna har gjorts av Trafikverket inom ramen för detta uppdrag.
Inom ramen för uppdraget har avstämningar genomförts framför allt med Swedavia, men
även AIAB och Stockholms läns landsting. Swedavia har bidragit med underlag kring
resande och resandeutveckling samt möjliggjort platsbesök på flygplatsen och i
flygplatsstaden.
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2.

Om Arlanda flygplats och Flygplatsstaden

2.1. Geografisk utbredning och riksintresset
Arlanda flygplats ligger inom den s.k. Flygplatsstaden (Airport City). Flygplatsstaden utgörs
utöver flygplatsen av ett större område i Sigtuna kommun som innefattar terminalnära
arbetsplatser, logistik- och verksamhetsområden (d.v.s. Övriga flygplatsstaden) och
infrastruktur, se Figur 1 nedan. Avståndet från terminalerna i norr till det södra
logistikområdet är drygt en mil.
Utvecklingen av Flygplatsstaden (Airport City) drivs i samarbete mellan Sigtuna kommun,
Swedavia och Arlandastad Holding AB.

Figur 1 Benämningar av de olika områdena i Flygplatsstaden.

Flygplatsen är riksintressepreciserad och en uppdatering av precisering pågår för att se över
in/utflygningskurvor och bullerstörningar därefter. Kartbilden nedan redovisar det befintliga riksintresset för flygplatsen. Flygplatsen är lokaliserad mitt emellan de starka
tillväxtområdena Stockholm och Uppsala. Flygplatsen tillhör det nationella basutbudet av
flygplatser och är enligt Riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och långsiktigt
hållbart flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i
hela landet 3. Flygplatsanläggningen med tillhörande influensområde upptar en betydande
andel av Sigtuna kommuns yta. Primärt berör nuvarande influensområde kommunerna
Sigtuna, Knivsta, Upplands-Väsby och Vallentuna men även till mindre del Uppsala och
Norrtälje kommun.

3
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Beslut-omfaststallda-riksintressen/, 2018-04-20
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Figur 2 Riksintresseprecisering Arlanda flygplats

2.2. Detaljplanering
Övriga flygplatsstaden är ett utvecklingsområde för verksamheter beläget sydväst om
Arlanda flygplats och innefattar ytor på båda sidor om E4:an. För området pågår ett flertal
detaljplaner. Öster om E4:an finns utvecklingsplaner för verksamheter och området
planeras byggas ut genom tre olika detaljplaner, Arlandastad stadsdel 4, 5 och 6, där
infrastruktur planeras för att knyta ihop den västra delen om E4:an med området där
Eurostop med verksamhetsområde idag är placerad. Se Figur 3 nedan för lokalisering och
struktur.
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Figur 3 Strukturskiss detaljplaner Arlandastad stadsdel 4, 5 och 6. Källa: Arlandastad Holding AB

Inom Övriga flygplatsstaden finns verksamheter inom fordonsindustrin genom
utbildningscentrum DRIVELAB, Nybygget där en permanent husutställning finns samt
framtida planer på att utveckla verksamheten inom utbildning och en internationell mässa
på Eurostops gamla verksamhetsområde. Övriga flygplatsstaden knyter även an till befintlig
verksamhetsbebyggelse öster om E4 mot Märsta.

2.3. Masterplan Arlanda
Swedavia har idag en Masterplan från 2010 och en Executive-version av planen från 2014
som båda visar på hur flygplatsen kan utvecklas i ett trettioårigt perspektiv. De senaste årens
starka tillväxt, samt ändrade omvärldsfaktorer (exempelvis osäkerheten om BrommaStockholm Airports framtid), har dock medfört att planeringsförutsättningarna nu behöver
ses över. Masterplanen behöver uppdateras med avstamp i de nya förutsättningarna. Att ta
fram en ny Masterplan är en flerårig process. Arlandas Draft Masterplan är det första steget
i denna process.
I Draft Masterplan 4 beskrivs översiktligt två huvudalternativ för långsiktig terminalexpansion. De två huvudalternativen kallas Ny terminal centralt läge och Ny terminal
nordligt läge.

4

https://www.swedavia.se/contentassets/6824448fcc0a4ae29c0bf5bf961cb10d/draft-masterplan-arlanda.pdf
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2.4. Utveckling Flygplatsstaden
Genom Swedavias arbete med en utveckling av flygplatsen och Flygplatsstaden finns
framtida prognoser framtagna för år 2040 och 2070. Underlaget baseras Swedavias långsiktiga prognosarbete som grundas på dagens nivå och är i huvudsak efterfrågebaserad. Då
osäkerheten är stor vid genomförande av långtidsprognoser har ett hög- och ett lågscenario
analyserats. Figur 4 och Figur 5 nedan visar totalt antal passagerare per år samt antalet
arbetsplatser per år inom Flygplatsstaden som genererar marktransporter. Det innebär att i
genomsnitt 60 000 flygresenärer reser till eller från Arlanda med marktransporter varje dag
(år 2017). Största skillnaden mellan prognos Swedavia och Trafikverkets Basprognos 2040
är antalet arbetsplatser inom Flygplatsstaden.

Totalt antal passagerare per år
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Figur 4 Totalt antal passagerare per år prognos Swedavia 2040 och 2070
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Figur 5 Totalt antal arbetsplatser inom Flygplatsstaden prognos Swedavia 2040 och 2070.
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2.5. Arlandabanan Project Agreement (APA)
Avtalet (Arlandabanan Project Agreement, APA) som reglerar järnvägen Arlandabanan
mellan ägaren AIAB (Arlandabanan Infrastructure AB) och operatören A-Train gäller till år
2040, med möjlighet till förlängning till år 2050 via option. Avtalet om Arlandabanan (APA)
ger A-Train ensamrätt till samtliga resenärer till Arlandas tre stationer, samt för resenärer
mellan Stockholms central och Arlanda flygplats.
I avtalet anges att A-Train har exklusiv rätt till att erbjuda flygpendeltrafik mellan
Stockholm C (inkl. Älvsjö) och Arlanda. Detta innebär att AIAB ska avhålla sig från att
medverka till konkurrerande trafik genom attraktiv restid och/eller hög regularitet/lägre
prissättning som kan urholka A-Trains intjäningsförmåga. Begränsningen är en del av
koncessionsvillkoren i avtalet (APA) och syftar till att skydda A-Train mot ekonomisk
förlust. Exempelvis får ingen annan operatör erbjuda snabb tågtrafik lokalt mellan
Stockholm C och Arlanda (ca 20 minuters restid) eller Trafikförvaltningen erbjuda en så tät
pendeltågstrafik mellan Stockholm och Arlanda att denna kan betraktas som attraktivare än
A-Trains flygpendeltåg. Eftersom AIAB är infrastrukturförvaltare kan detta regleras genom
att AIAB inte beviljar trafikeringsrätt på Arlandabanan för annan trafikutövare.
Avtalet medger däremot kompletterande trafik, t ex förbindelser mellan Arlanda och
Uppsala samt mellan Arlanda och orter i Sörmland/Östergötland.
Samtliga operatörer som trafikerar Arlanda C betalar dels en banavgift för att trafikera
Arlandabanan, dels en stationsavgift för att trafikera stationen Arlanda C. Stationsavgiften
läggs ut på varje enskild tågbiljett och medför generellt en högre reskostnad för samtliga
resenärer att åka till Arlanda C jämfört med andra stationer. De stationsavgifter som ATrain tar ut ska täcka de omkostnader som stationer innebär samt en rimlig vinst.
Avtalet innehåller även skyldigheter, bland annat ska A-Train erbjuda ett trafikutbud om
minst 2 tåg/timme (25-35 minuters intervall) i lågtrafik och upp till 6 tåg/timme (8-12
minuters intervall) i högtrafik. Hastigheten ska uppgå till 200 km/h.
Efter år 2040 (eller år 2050 om optionen till A-Train utlöses) återlämnas trafikeringsrättigheterna till AIAB. Då avgör ägare och bolag hur framtida rättigheter och ägandestrukturer ska se ut. Dock kommer inte nuvarande avtal att kunna förlängas bortom år 2050
p.g.a. att om/när ny upphandling görs ska den utgå från då gällande lagstiftning.
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3.

Dagens resande och resandeprognos

3.1. Dagens resmönster och färdmedelsval
Flygplatsstaden omfattar ett stort geografiskt område. Resenärerna till Flygplatsstaden kan
delas in i grupper utifrån deras resmönster och färdmedelsval, se Figur 6. De två största
grupperna är idag flygresenärer och anställda i terminalnära lägen. Därutöver finns även
en resenärsgrupp som utgörs av anställda inom Övriga flygplatsstaden, vilket idag är en
relativt sett liten resenärsgrupp. Anställda inom Övriga flygplatsstaden har ett betydligt mer
begränsat kollektivtrafikutbud än anställda i terminalnära läge.

Figur 6 Målpunkter för arbetsplatser och flygresenärer till Flygplatsstaden.

Nedan beskrivs de resmönster och färdmedelsval för de tre resenärsgrupperna.
Beskrivningarna baseras i första hand på tillgängliga resvaneundersökningar.

3.1.1. Flygresenärer
Under år 2017 hade Arlanda 26,6 miljoner passagerare, varav ca 20 % så kallade transitpassagerare, resenärer som inte lämnar flygplatsområdet med marktransporter. Det innebär
att i genomsnitt 60 000 flygresenärer reser till eller från Arlanda med marktransporter varje
dag.
Resmönster och färdmedelsval för flygresenärer baseras på de årliga resvanundersökningar
som Swedavia låter göra på flygplatsen. Undersökningarna görs årsvis och med ett stort
antal respondenter. De bedöms därför ha hög kvalitet.
Figur 7 illustrerar resmönster och färdmedelsval för flygresenärer. De flesta flygresenärerna
startar eller slutar sin resa i Stockholms centrala delar (30 %), men det finns även en stor
geografisk spridning i hela regionen. Förutom resor till och från Stockholms centrala delar,
sker även många resor till/från övriga kommuner i Stockholms län samt till Uppsala. Den
genomsnittliga kollektivtrafikandelen är ca 47 %. Det är stora variationer i kollektivtrafik-
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andel mellan olika kommuner. Liksom att kollektivtrafikandelen är högre i områden med
bra utbud av spårtrafik eller buss.

Figur 7 Dagens resmönster och färdmedelsval för flygresenärer, fördelat per kommun. Blått är resor
med bil och rött med kollektivtrafik. Cirklarnas storlek visar antalet resor från respektive kommun i
relation till övriga kommuner. Resmönster och färdmedelsval från Swedavia RVU, 2017.

Enligt Swedavias RVU (resvaneundersökning) sker hälften av alla anslutningsresor till
flygplatsen med bil och hälften med kollektivtrafik. Andelen som reser med tåg (26 %) är
något högre än de som reser med buss (22 %), se Figur 8
Trenden visar att andelen bilresenärer minskade från år 2010 till år 2013 men har sedan
dess ökat något. Andelen tågresenärer ökade fram till år 2013, främst genom resor med
regionaltåg. Andelen resenärer med Arlanda Express har en tydligt nedåtgående trend sedan
år 2011, sett till antalet resenärer så ses däremot en stadig ökning. Andelen som reser med
buss har ökat sedan år 2014, varav Flygbussarna från Stockholm står för den största
ökningen. När pendeltåget började att trafikera Arlanda år 2013 minskade andelen
resenärer på främst Upptåget, regionaltåg och bussar (exklusive Flygbussarna och Swebus).
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Figur 8 Färdmedelsfördelning för flygresenärer, historisk utveckling mellan åren 2010-2017. Källa:
Swedavia RVU.

3.1.2. Arbetsresenärer, terminalnära
Enligt uppgifter från Swedavia arbetar idag omkring 20 000 personer på flygplatsen. En stor
del av de anställda arbetar skift och/eller udda arbetstider. Det betyder att många anställda
även behöver resa på tidpunkter på dygnet, när kollektivtrafikutbudet är mer begränsat.
Beskrivningen av resmönster och färdmedelsval för arbetsresenärer baseras i första hand på
Swedavias resvaneundersökningar för år 2010 samt preliminära resultat för år 2018.
Undersökningen omfattar en begränsad del av de anställda och svarsfrekvensen är låg.
Därför bedöms resultaten vara betydligt mer osäkra än för flygresenärerna. Resultaten för
de terminalnära arbetsresenärerna stämmer även väl överens med resvaneundersökningen
för Stockholms län 5, även om resultaten för ett så litet geografiskt område är osäkra på
grund av litet antal respondenter. Vidare stämmer även den geografiska fördelningen av
resmönster väl överens med basprognosen.
De flesta arbetsresenärer bor i närområdet, till största delen i norra Stockholms län och
Uppsala län. Enligt Swedavias RVU sker knappt hälften av alla arbetsresor till flygplatsen
med egen bil som parkeras på området och knappt hälften med kollektivtrafik.
Andelen som reser med tåg (26 %) är något högre än de som reser med buss (18 %) till
området. Det är stora variationer i andelen kollektivtrafik mellan olika kommuner och
områden, eftersom andelen är kopplad till vilket kollektivtrafikutbud som finns tillgängligt,
se Figur 9. Det är generellt sett en hög kollektivtrafikandel från områden med stationsnära
lägen medan det i östvästlig riktning, sett från Arlanda, är lägre andel då kollektivtrafikutbudet här är begränsat.

5

Resvanor i Stockholms län 2015, SLL
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Figur 9 Dagens resmönster och färdmedelsval för resenärer som reser till Arlanda för att arbeta,
fördelat per kommun. Blått är resor med bil och rött med kollektivtrafik. Cirklarnas storlek visar antalet
resor från respektive kommun i relation till övriga kommuner. Resmönster och färdmedelsval från
Sampers basprognos.

Av de arbetsresenärer som reser med kollektivtrafik reser flest med pendeltåg (18 %),
därefter med lokalbuss (14 %) och Arlanda Express (8 %), se RVU i Figur 10. Enligt RVU:n
har andelen som kör egen bil och parkerar på Arlanda minskat från år 2010 till år 2018 med
nästan 10 procentenheter, medan kollektivtrafikandelen endast ökat med 3 procentenheter.
I RVU:n för år 2018 finns dock en stor andel resenärer under posten ”Other”, vars innebörd
är oklar.

19

60%

Färdmedelsandelar för arbetsresenärer

50%
40%
30%
20%
10%
0%

2010

2018

Figur 10 Färdmedelsfördelning för arbetsresor till Arlanda enligt RVU 2010 och 2018. Källa: Swedavia
RVU anställda.

3.1.3. Arbetsresenärer inom Övriga flygplatsstaden
Enligt uppgifter från Swedavia arbetar idag omkring ca 6 000 i Övriga flygplatsstaden.
Anställda inom detta område omfattas inte av Swedavias resvaneundersökning.
Resmönstret för dessa resenärer bedöms vara samma som för anställda terminalnära, men
färdmedelsfördelningen är en annan eftersom områdets kollektivtrafikförsörjning utgörs av
lokala bussförbindelser.
Enligt resvaneundersökningen för Stockholms läns landsting är andelen kollektivtrafik för
arbetsresor med målpunkt i Sigtuna kommun 31 %. Detta kan jämföras med till exempel
Sollentuna och Södertälje kommuner som har 26 % respektive 18 % kollektivtrafikandel
eller med Stockholms stad som har en kollektivtrafikandel på 52 %, se Figur 11 nedan.
Eftersom kollektivtrafikförsörjningen i Övriga flygplatsstaden är mer begränsad än genomsnittet för kommunen så bedöms också kollektivtrafikandelen var lägre i Övriga flygplatsstaden än för både Sigtuna kommun i genomsnitt och arbetsplatser i terminalnära läge.

20

Färdmedelsfördelning för arbetsresor till
respektive kommun
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

25%

31%

17%

60%

58%

67%

Sollentuna

Sigtuna

Södertälje

44%

52%

34%

22%
Stockholm

Solna
Bil

Kollektivtrafik

Cykel

Till fots

Annat

Figur 11 Färdmedelsfördelning arbetsresor till olika kommuner i Stockholms län. Urvalet avser
arbetsresor till/från och inom länet. Källa: Resvanor i Stockholms län 2015.

3.1.4. Tre resenärsgrupper med olika förutsättningar
Resenärer i marktransportsystemet till Arlanda har olika beteende och kan huvudsakligen
delas in i tre resenärsgrupper; flygresenärer, anställda med arbetsplats i terminalnära läge,
och anställda med arbetsplats i Övriga flygplatsstaden.
De flesta flygresenärerna startar eller slutar sin resa i Stockholms centrala delar (30 %), men
det finns även en stor geografisk spridning i hela regionen. Stora variationer i kollektivtrafikandel mellan olika kommuner utifrån utbudet. De flygresenärer som åker bil till/från
flygplatsen fördelas relativt jämnt mellan de som parkerar, får skjuts eller åker taxi.
Beläggningsgraden i bilarna är i genomsnitt hög, cirka 2 personer per bil. Koncentrationen i
geografi i kombination med ett bra kollektivtrafikutbud ger förutsättningar för att välja
alternativa färdmedel till bil och taxi.
De anställda som jobbar på Arlanda bor i stor utsträckning i närområdet kring Arlanda, i de
norra delarna av Stockholms län eller Uppsala län, och har generellt sett ett begränsat
kollektivtrafikutbud. Merparten arbetar skift och/eller natt vilket att andelen kollektivtrafik
är låg i dessa relationer. Beläggningsgraden i bilarna är i genomsnitt låg, cirka 1 person per
bil, vilket medför att anställda genererar dubbelt så många bilar per resenär som flygresenärerna. Parkeringsavgifterna för de anställda är låga jämfört med övrig biltrafik som
parkerar på flygplatsen.
Anställda som jobbar på en arbetsplats i Övriga flygplatsstaden har en mer spridd målpunkt
än de som jobbar på en terminalnära arbetsplats. Orsaken till detta är att området är mer
utspridd geografiskt, vilket tillsammans med de anställdas arbetstider begränsar
möjligheterna att försörja området med kollektivtrafik.
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3.2. Utveckling av Arlanda och scenarier
I framtidens Arlanda sker en kraftig tillväxt inom hela flygplatsstaden. Analysen av framtida
resande görs med utgångspunkt i Basprognos för år 2040 6. Därutöver har ett scenario tagits
fram som baseras på Swedavias långsiktiga trafikprognos avseende passagerarutveckling
och bedömning av antalet anställda, se Tabell 1. Färdmedelsfördelningen är lika i de båda
scenarierna. De största skillnaderna mellan de båda scenarierna är antalet arbetsplatser
inom Flygplatsstaden.
I Basprognos 2040 finns en viss exploatering inlagd inom Flygplatsstaden. Från år 2014 till
år 2040 ligger en ökning i antalet arbetsplatser med ca 40 % och drygt 80 % fler flygresenärer.
I Swedavias prognos finns en större exploatering inom Flygplatsstaden. Från år 2017 till år
2040 ligger en ökning i antal arbetsplatser med ca 220 % 7 och 110 % fler flygresenärer.
Tabell 1 Scenarier med olika utveckling på Arlanda

Basprognos 2014

Basprognos 2040

Swedavia 2040

Arbetsplatser totalt

19 000

26 000

61 000

Arbetsplatser, terminalnära

12 0007

17 000

35 000

7 000

9 000

26 000

Flygplatsresenärer per år

22 milj.

40 milj.

47 milj.

Flygplatsresenärer per
år, exklusive transferresor

19 milj.

32 milj.

36 milj.

Arbetsplatser, Övriga
flygplatsstaden

3.2.1. Räkneexempel utifrån antagande om 60 % kollektivtrafikandel
Som underlag för analyser av vilket kollektivtrafikutbud som skulle krävas för att kapacitetsmässigt klara att 60 % av resorna till och från Arlanda görs med kollektivtrafik har två
räkneexempel tagits fram utifrån scenariot Swedavia 2040. I båda räkneexemplen antas
målet om 60 % kollektivtrafikandel uppfyllas, men där fördelningen mellan buss och tåg
varierar.

6

Sampers Basprognos daterad 20160401, Trafikverkets basprognos bygger på en rad olika förutsättningar. När
det gäller planer för infrastrukturen ligger Trafikverkets förslag till Nationella och Regionala infrastrukturplaner för år
2014-2025 till grund, samtidigt som enbart beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter mm ska ingå. När det
gäller omvärldsförutsättningar såsom befolkning, ekonomisk utveckling, bränslekostnader mm hämtar Trafikverket
om möjligt information om prognosticerad utveckling av dessa från andra väletablerade källor, till exempel SCB och
Finansdepartementets långtidsutredning. Resultaten från trafikprognoserna för de framtida åren ska ses som vilken
resandeutveckling som kan förväntas givet att de förutsättningar som antagits inträffar.

7

I nuläget skiljer sig Swedavias statistik för antal arbetsplatser (20 000) jämfört med Basprognosen (12 000) för det
område som ligger nära terminalen öster om E4. Skillnaderna bedöms bero på två faktorer. Dels är statistiken
hämtad från olika år, Swedavias från år 2017 och Basprognosen från slutet av år 2013. Därutöver kan det även
finnas skillnad i hur en arbetsplats definieras då Swedavia beräknar anställda utifrån aktiva badgar i systemet och
har en stor andel arbetsplatser med deltidsarbetande anställda medan Basprognosen baseras på statistik från
SCB.
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• Räkneexempel 1.
I det första räkneexemplet antas att en 60 % kollektivtrafikandel till och från Arlanda
uppnås. Resorna med kollektivtrafik fördelar sig enligt dagens resmönster, vilket betyder
att 34 % kommer resa med tåg och 26 % med buss.
• Räkneexempel 2.
I det andra exemplet antas att en 60 % kollektivtrafikandel till och från Arlanda uppnås.
Resorna med kollektivtrafik fördelar sig här genom att en större andel resenärer, 40 %,
reser med tåg och 20 % med buss
De båda räkneexemplen är framtagna som rena räkneövningar utifrån frågeställningen om
vilken trafikering som skulle krävas för att tillgodose en sådan efterfrågan. I beräkningarna
har ingen hänsyn tagits till vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma motsvarande
resande.

3.2.2. Summering av resandeutveckling
I Figur 12 illustreras resandet per dygn till och från Flygplatsstaden med olika färdmedel i
Basprognos 2040, scenario Swedavia 2040 och räkneexemplen.
Basprognosen genererar minst antal resor, både med bil och kollektivtrafik. Det beror på att
detta scenario innehåller en låg exploatering av arbetsplatser. Färdmedelsfördelning antas
vara som idag (ca 50 % bil och 50 % kollektivtrafik).
Scenario Swedavia 2040 genererar flest resor, både med bil och kollektivtrafik. Det beror
framförallt på att detta scenario innehåller en hög exploatering av antal arbetsplatser och att
färdmedelsfördelning antas vara som idag.
De två räkneexemplen utgår från scenariot ” Swedavia 2040” och har alltså ett högt antal
resor i utgångspunkt. Eftersom andelen resor med kollektivtrafik här är satt till 60 %
genererar de båda räkneexemplen färre bilresor än scenario ” Swedavia 2040” men
fortfarande fler bilresor än i basprognosen.
Flest tågresor genereras i räkneexemplet med 40 % tågandel. Detta räkneexempel genererar
mer än dubbelt så många tågresor som i Basprognosen.

Antal resor till/från Arlanda per dag
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Figur 12 Antal resor till/från Arlanda under ett vardagsdygn i Basprognosen respektive Swedavia, samt
två räkneexempel där andel kollektivtrafik förändras utifrån scenario Swedavia.
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4.

Dagens infrastruktur och utbud

4.1. Restider och reskostnader till Arlanda
Nedan beskrivs dagens restider och reskostnader för resor till Arlanda med olika färdmedel.
Beskrivningen avser resor med målpunkt i terminalnära lägen, alltså flygresenärer och
anställda i terminalnära läge men inte anställda inom Övriga flygplatsstaden.

4.1.1. Restider för bil och kollektivtrafik
Figur 13 visar restiden till Arlanda med bil respektive kollektivtrafik. Restiderna avser
restider från Sampers basprognos där restiden för kollektivtrafik avser restid ”dörr-tilldörr”. I figuren ses att restiden med bil ökar radiellt från Arlanda och inom en timmes restid
nås flygplatsen från Stockholm, Uppsala och Enköping. Inom två timmar restid nås flygplatsen från Gävle, Köping och Nyköping.
Restiden med kollektivtrafik är tydligt kopplat till kollektivtrafikutbudet, se avsnitt 4.2.
Generellt är restiderna kortare i stationsnära lägen längs spårsystemet men även vid
flygbussarnas hållplatser är restiderna relativt korta (t.ex. Västerås). I stora delar av norra
Stockholms län är restiderna med kollektivtrafik generellt sett betydligt längre än restiden
med bil, vilket begränsar kollektivtrafikens konkurrenskraft.
Tillgängligheten med bil är bättre för områden närmare Arlanda medan tillgängligheten
med kollektivtrafik är bättre i områden som har en direktkoppling med kollektivtrafikförsörjning till Arlanda.

Figur 13 Restider 8 till Arlanda med bil (vänster) respektive kollektivtrafik (höger).

8

Restiderna avser dagens utbud enligt Trafikverkets basprognos. Restiden med kollektivtrafik avser dörr till dörr
exklusive väntetid.
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Restidskvot
En restidskvot beskriver förhållandet av restiden mellan kollektivtrafik och bil och beräknas
som restiden med kollektivtrafik dividerat med restiden för bil. Ju kortare resan med
kollektivtrafik är jämfört med bilen, desto lägre kvot.
För att en resa med kollektivtrafik ska vara ett attraktivt alternativ till bilen krävs en restidskvot av som mest 1,5. Restidskvoten beror av flera faktorer. Dels vilket utbud som finns i
kollektivtrafiksystemet (restider, turtäthet etc) men också av trängseln i vägsystemet (hög
trängsel i vägsystemet ger lägre restidskvoter).

Figur 14 nedan illustrerar restidskvot för resor till Arlanda. Enligt figuren är det generellt
sett höga restidskvoter för områden i norra delen av Stockholms län, vilket beror av två
faktorer. Dels är restiderna med bil relativt korta eftersom framkomligheten är god. Dels är
restiderna med kollektivtrafik relativt långa genom att relativt få områden täcks av de linjer
som går direkt till Arlanda och att resorna därför oftast förutsätter ett byte. De höga
restidskvoterna för norra delen av Stockholms län ses även genom låg kollektivtrafik-andel
för arbetsresenärer i öst-västlig riktning i Figur 14.
Restidskvoten för områden norr och söder om Mälardalen är betydligt lägre, särskilt i
stationsnära områden som exempelvis Nyköping och Katrineholm. Där är restiden med tåg
är kortare än med bil. Även områden som ligger på större avstånd från stationen har relativt
låga restidskvoter, trots att det kräver en anslutande resa för att nå stationen. En förklaring
till det är att den anslutande resan utgör en relativt liten del av den totala restiden och
därför inte får så stort genomslag. För de resor med kollektivtrafik som kräver byte är dock
restidskvoten underskattad eftersom väntetiden är inkluderad.

Figur 14 Restidskvot mellan bil och kollektivtrafik till/från Arlanda.
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4.1.2. Kostnader för resa och parkering
Kollektivtrafik
För anställda inom flygplatsen erbjuds subventionerade kollektivtrafikresor (se tabell nedan
för exempel). På Arlanda Express flygpendeltåg och Flygbussarna krävs ett intyg som anger
Arlanda som arbetsplats. Arbetsresenärer som pendlar med kollektivtrafik har på de flesta
färdmedlen möjlighet att köpa ett rabatterat månadskort och tillägget på 300 kr/månad på
SL/UL:s månadskort för pendeltågsresor till Arlanda kan alla köpa. Swedavias anställda
(som dock utgör en mindre del av alla anställda på Arlanda) subventioneras varje månad
med upp till 1000 kr för köp av månadskort.
Att resa med kollektivtrafik till Arlanda som flygresenär (d.v.s. utan tillägg på månadskort)
innebär stora prisvariationer. Högst kostnad har en resa med Arlanda Express flygpendeltåg, priset för en enkelbiljett uppgår till 280 kr. Med en restid på 20 minuter är det den
snabbaste förbindelsen mellan Stockholm Central och Arlanda. Lägst kostnad har en resa
med pendeltåg från Stockholm City till Arlanda flygplats med byte till buss i Märsta. Priset
för en enkelbiljett uppgår till ca 30 kr, restiden på 55 minuter är dock den längsta på motsvarande sträcka. Det går också att åka pendeltåg mellan Stockholm City och Arlanda C
(utan byte), priset för enkelbiljett uppgår till ca 150 kr och restiden till 36 minuter. Flygbuss
mellan centrala Stockholm och Arlanda flygplats kostar ca 100 kr för en enkelbiljett och tar
omkring 45 minuter.
För startpunkter längs pendeltågslinjen är pendeltåget ofta det snabbaste alternativet, men
för startpunkter som ligger öster och väster om Ostkustbanan och Arlanda kan det vara
långt till en station på pendeltågslinjen. En attraktiv restid med kollektivtrafik blir därmed
svårare att uppnå, det gäller exempelvis Täby, Vällingby och Jakobsberg. En mer långväga
kollektivtrafikresa utanför Stockholms län kan göras med regionaltåg eller flygbuss, vilket
kostar ca 200 kr från Västerås och ca 250 kr från Eskilstuna och Norrköping.
Från Uppsala är pendeltåg till Arlanda det snabbaste alternativet, restiden är 17 minuter och
en enkelbiljett kostar ca 190 kr. Buss mellan centrala Uppsala och Arlanda tar omkring 40
minuter, en enkelbiljett kostar ca 100 kr.
På tågresor till Arlanda C finns en stationsavgift till biljettkostnaden som antingen betalas i
samband med köp av biljett eller vid passage av spärrlinjen på Arlanda C, detta på grund av
det avtal (APA) som reglerar Arlandabanan. I priserna ovan har kostnaden för stationsavgiften räknats in där den gäller. För en enkelresa med pendeltåg kostar stationsavgiften
120 kr, för övriga regional- och fjärrtågsbiljetter som säljs beror stationsavgiften av det
avtalade pris som berörd operatör har med A-Train.
Bil
För de som åker egen bil till Arlanda handlar kostnaden, förutom fordonskostnaden,
framför allt om kostnad för att parkera.
I Swedavias regi finns ca 17 000 parkeringsplatser på Arlanda. Av dessa ligger ca 6 000 i
anslutning till terminalerna med en kostnad på 290–380 kr/dygn. Resterade 11 000
parkeringsplatser är så kallade långtidsparkeringar som ligger längre ifrån flygplatsen.
Dessa kostar 580–690 kr/vecka. I tillägg till dessa parkeringar finns även ca 5 500
parkeringar i externa privata operatörers regi, med en liknande prisbild som Swedavias
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långtidsparkeringar. Sammanlagt finns det alltså omkring 22 000 parkeringsplatser på
Arlanda.
Arbetsresenärer som pendlar med bil har tillgång till en del av långtidsparkeringarna, men
kan också stå på mer terminalnära parkering. Swedavia tillhandahåller personalparkering
för ca 300/775 kr per månad beroende på parkeringens läge.
Sammanställning av reskostnad för kollektivtrafik, taxi och parkering
Tabell 2: Kostnad för parkering samt kollektivtrafikresa till Arlanda, år 2018. Fordonskostnad för egen
bil är ej inkluderat.

T
Å
G

B
U
S
S

B
I
L

Transportmedel

Flygresenär

Anställd

Arlanda Express

280 kr/resa

1350 kr/mån

Pendeltåg

151 kr/resa (varav 120
stationsavgift)

1160 kr/mån (varav
300kr/månad stationsavgift)

Regional- och fjärrtåg

Från 195 kr/resa (inkl.
stationsavgift, påstigningsförbud gäller för resande från
Södertälje/Flemingsberg och
Stockholm C)

Movingo, från ca 2 300
kr/månad

Pendeltåg till Märsta + buss

31 kr/resa

860 kr/månad

Flygbussar från Stockholm

99-119 kr/resa

950 kr/månad

Övriga flygbussar

Ca 200 kr/resa

-

UL-buss

69 kr/resa

840 kr/månad

SL-buss

31 kr/resa

860 kr/månad

Door-to-gate

Från 219 kr/resa

Taxi

Från 370 kr/resa (inkl.
administrationsavgift)

Parkering terminalnära

290–380 kr/dygn

775 kr/månad

Parkering långtid

580–690 kr/vecka

300 kr/månad

4.2. Kollektivtrafikutbud
4.2.1. Tågtrafik till och från Arlanda
Tågtrafiken på Arlandabanan består enbart av persontrafik, godstågen på sträckan
Uppsala–Stockholm går via Märsta. Persontågstrafiken till Arlanda består av Arlanda
Express flygpendeltåg, SL: s pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg.
Arlanda Express går direkt mellan Stockholm och Arlanda och står för merparten av
tågresandet, tågen går som mest sex gånger/h. Pendeltågen till Arlanda går två gånger/h och
trafikerar sedan 2018 sträckan Södertälje – Arlanda – Uppsala, det innebär att även resande
från södra Stockholm kan nå Arlanda med tåg utan byte. Det går även att nå Arlanda genom
pendeltåg till Märsta och byte till busslinje 583. Regionaltågen från Uppsala går endast två
gånger/dygn och fortsätter sedan mot Eskilstuna och Örebro. SJ kör interregionala tåg
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mellan Gävle och Linköping via Arlanda varannan timme, därutöver går interregionala tåg
mellan Stockholm och Dalarna och norra Sverige. Figur 15 nedan visar dagens trafikutbud
med regionala tåg i Mälardalen (exklusive långväga tåg till norra Sverige) och pendeltåg.
Antal dubbelturer/dygn anges i figuren och inom parentes antal tåg/h i högtrafik.

Figur 15 Tågtrafik till Arlanda 2018 (exklusive långväga tåg), antal dubbelturer/dygn och antal tåg/h i
högtrafik inom parentes.

Översiktlig kapacitetsbedömning
Järnvägsnätet in mot Stockholm har länge varit högt utnyttjat. Tillkomsten av Citybanan
sommaren 2017 har medfört bättre kapacitet genom att pendeltåg och övrig tågtrafik nu kan
köra åtskilda genom centrala Stockholm och på en stor del av pendeltågssystemet.
Sträckan Stockholm – Arlanda – Uppsala är idag mycket hårt belastad under högtrafik till
följd av både hög trafikintensitet samt blandad tågtrafik med olika uppehållsmönster och
som växelvis kör via Märsta eller Arlanda. Sträckan Stockholm – Skavstaby är fyrspårig, de
två inre spåren trafikeras av pendeltåg och enstaka godståg, de två yttre spåren trafikeras av
regional- och interregionaltåg samt Arlanda Express flygpendeltåg. Trots att sträckan är
fyrspårig så har kapacitetstaket nåtts under vissa tider. Den tekniska kapaciteten medger att
tågen körs med omkring tre minuters intervall (20 tåg/timme), men i regel körs tågen med
fyra minuters intervall på sträckan Stockholm – Skavstaby pga mindre hastighetsvariationer
mellan olika tågtyper (exempelvis snabbtåg och lokdragna tåg). Vid Skavstaby förgrenar sig
den fyrspåriga järnvägen genom dubbelspår mot Märsta respektive Arlanda.
Det finns även enskilda punkter i järnvägsnätet som begränsar kapaciteten. En sådan är
kopplingspunkten Skavstaby där pendeltåg som trafikerar via Arlanda och regionaltåg som
trafikerar via Märsta korsar varandra i plan. Detta skapar ett beroende mellan pendeltåg och
regionaltåg som påverkar tågtrafiken på hela sträckan Stockholm – Uppsala. På Arlandabanan begränsas kapaciteten av tågens uppehåll vid Arlanda C eftersom stationen endast
har ett plattformsspår i respektive körriktning. En permanent hastighetsnedsättning från
160 km/h till 100 km/h i tunneln under Arlanda flygplats påverkar också kapaciteten
negativt, dock inte i någon avgörande omfattning. I Märsta begränsas kapaciteten av de
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korsade tågvägar som uppstår mellan de vändande pendeltågen och genomgående
regionaltågen. I Brista och Rosersberg finns godsterminaler som trafikeras dagligen, tidvis
påverkar detta kapaciteten i området.
Söder om Uppsala begränsas linjekapaciteten under högtrafik på grund av de
ikappkörningseffekter som uppstår mellan snabbtåg och pendeltåg samt enstaka godståg. På
Uppsala C vänder mer än hälften av tågen, kapaciteten på Uppsala C är redan i nuläget
mycket hårt ansträngd under högtrafiktid pga brist på spår.

4.2.2. Busstrafik till och från Arlanda
Flygbussar trafikerar idag sträckan mellan centrala Stockholm och Arlanda. Det finns tre
olika linjer med upptagningsområden centralt i Stockholm. Linjerna utgår från Cityterminalen, Liljeholmen och Brommaplan, och täcker upp större delen av de centrala
områdena i Stockholm samt Sundbyberg, Kista, Karolinska och Frösunda/Järva krog.
Bussarna har en hög turtäthet, framförallt till/från Cityterminalen, med 10-minuterstrafik
som bäst. En resa tar ca 40–50 minuter.
Andra flygbussar trafikerar Arlanda från flera orter, till exempel Västerås, Enköping,
Örebro, Uppsala med minst en avgång i timmen. Swebus Express trafikerar från
Norrköping, men med färre antal avgångar, cirka varannan timme.
Swebus erbjuder täta avgångar till och från Arlanda till stora delar av Mälardalen. För resor
mellan Stockholm och Arlanda samarbetar de dessutom även med Flygbussarna som har
avgångar upp till var 10:e minut i båda riktningar. Swebus har två egna busslinjer till och
från Arlanda med täta avgångar varje dag: Jönköping – Arlanda med stopp på vägen i bland
annat Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Mjölby, Ödeshög och Gränna.
SL trafikerar med bussar från Märsta och UL från Uppsala. Från Märsta station sker
trafikering fyra gånger under trafikdygnet samt med förstärkning med tre turer under
högtrafik. Resan tar ca 18 minuter mellan Märsta station och Arlanda Terminal 5.
Trafikering sker även från Bålsta under trafikdygnet med en tur per timme över dygnet samt
med två turer under högtrafikperiod. Förbindelse från Rotebro till Arlanda finns under
högtrafikperiod med 30-minuterstrafik (arbetsresor). Busstrafik sker även från Norrtälje
med två turer per timme under högtrafikperiod och en tur per timme under resterande
delen av dygnet. Från Uppsala sker trafikering med tre turer per timme under högtrafik och
två turer per timme under resterande dygnet. Restiden är ca 50 minuter.
Mellan Märsta och Övriga flygplatsstaden väster om E4 trafikerar linje 571 med kvartstrafik
under högtrafik och varje halvtimme övrig dagtid. Dessutom går snabbuss 571X varje
timme, det innebär att det går en buss totalt 5 gånger/h under högtrafik och 3 gånger/h
övrig tid.
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Figur 16 Busstrafikering med SL och UL i Arlanda-området, Källa: SL

4.3. Dagens infrastruktur
Figur 17 visar dagens infrastruktur i östra mellansverige med Europavägar, riksvägar,
järnvägar och flygplatser.

Figur 17 Dagens infrastruktur i östra mellansverige
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4.3.1. Järnväg
Det närmast berörda järnvägsnätet kring Arlanda består dels av Arlandabanan mellan
Skavstaby och Myrbacken och dels av Ostkustbanan som sträcker sig från Stockholm till
Sundsvall via Märsta och Uppsala. Sträckan Stockholm – Skavstaby är fyrspårig medan
Arlandabanan och delen Skavstaby – Märsta – Uppsala är dubbelspårig.
Järnvägen går i tunnel under flygplatsen och det finns dels en station för genomgående
regional- och interregionaltåg samt pendeltåg (Arlanda C) och dels två stationer (Arlanda
södra och Arlanda norra) för Arlanda Express flygpendeltåg. Huvuddelen av pendeltågen
trafikerar till Märsta. I Brista lossas flygbränsle från godståg som trafikerar från Gävle
hamn, flygbränslet transporteras från Brista till Arlanda flygplats via pipelines.

Figur 18 Schematisk illustration över nuvarande järnvägsinfrastruktur mellan Stockholm och Uppsala
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4.3.2. Väg
Det vägnät som berörs för tillgängligheten till Arlanda är i första hand E4 men även till E4
anslutande länsvägar är av betydelse för öst-västligt resande från Mälardalen, Uppsala och
Stockholms nordöstra delar.
Nedan följer en beskrivning av vägsystemets olika delar och dess funktion i relation till
Arlanda. Funktionsbeskrivningen utgår från det, av Trafikverket i samverkan med berörda
aktörer, utpekade Funktionellt prioriterade vägnätet.

Figur 19 Funktionellt prioriterat vägnät.

E4/E20
För tillgängligheten till Arlanda via vägsystemet är framkomligheten på E4 Stockholm –
Arlanda – Uppsala av avgörande betydelse.
För den mer långväga tillgängligheten har E4/E20 även funktion av europeisk, nationell och
regional betydelse som stråk från söder och väster förbi Stockholm via Arlanda/Uppsala och
vidare norrut.
E18-väg 267
För tillgängligheten till Arlanda från västra Mälardalen, ex Örebro och Västerås, är det E18
via väg 267 Rotebroleden som är prioriterad och det är denna väg som vägvisas från E18 till
Arlanda. Framkomligheten är viktig ur ett europeiskt, nationellt och regionalt perspektiv.
Väg 263
Väg 263 utgör en avståndsmässigt kortare förbindelse mellan Enköping och
Sigtuna/Märsta/Arlanda än den säkrare men längre sträckan via väg 267 Rotebroleden.
För tillgängligheten till Arlanda har vägen en mer lokal funktion och det är framkomligheten
för kollektivtrafik på väg 263 som prioriteras samt för möjlig omledning från väg 267.
Väg 265
För tillgängligheten från Stockholms nordöstra delar till Arlanda är det främst väg 265
Norrortsleden som prioriteras.
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Väg 268
För tillgängligheten till Arlanda har vägen en mer lokal funktion och det är framkomligheten
för kollektivtrafik på väg 268 som prioriteras och för möjlig omledning till väg 265.

4.3.3. Cykel
För tillgänglighet med cykel till Arlanda finns befintliga cykelstråket Arlandastråket som
sträcker sig mellan Märsta-Arlanda och angör Märstastråket som sträcker sig mellan Märsta
och Stockholm. Märstastråket passerar Rosersberg, Upplands Väsby, Rotebro, Sollentuna
och Solna och utgör ett av länets viktigaste stråk för arbetspendling. Stråket utgör även en
viktig delsträcka i förbindelsen mellan Kista och Stockholm innerstad.
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5.

Bristbeskrivning 2040

För 2040 studeras kapaciteten och tillgängligheten inom influensområdet Gävle-LinköpingÖrebro, men åtgärdsalternativen i kommande kapitel återfinns endast inom stråket
Stockholm-Uppsala med omnejd.

5.1. Utbyggnad järnväg och väg enligt planförslaget (2018–2029)
Planförslaget omfattar nationella planen och alla länsplaner och innehåller bland annat
utbyggnader av vägar, järnvägar, kollektivtrafikanläggningar, farleder och driftbidrag till
flygplatser. Förslagen till nationella planen och länsplanerna omfattar åren 2018–2029. Ett
flertal objekt har finansiering från både nationell plan och länsplaner. Länsplanen för
Stockholms län innehåller många objekt som även har finansiering från trängselskatt,
landsting och kommuner. I detta kapitel redovisas de åtgärder med koppling till
Flygplatsstadens tillgänglighet som finns med i planförslaget och hur de påverkar
kapacitetssituationen.

5.1.1. Järnväg
I planförslaget för nationell plan, finns ett antal stora järnvägsobjekt. Två av dessaa
påbörjas under åren 2018–2029, men avslutas efter 2030 och redovisas därför nedan som
läge 2040.
Järnväg t.o.m. läge år 2030:
•

Märsta: Ombyggnad av stations- och bangårdsområdet med bl. a nya plattformar,
ny stationsbyggnad och anpassning av omgivande stationsmiljö vilket förbättrar
förhållandet för pendeltågstrafiken med ökad trafiksäkerhet och effektivare
resenärsmiljö.

•

Stockholm C, bangårdsombyggnad: Plattformar och spår anpassas efter de nya
förutsättningar som råder efter att pendeltågen flyttats till Citybanan. Anpassningen
förbättrar möjligheten till genomgående trafik mot Arlanda och Uppsala.

Utöver namngivna objekt planeras även för trimningsåtgärder mellan Stockholm och
Uppsala.
•

Stockholm – Uppsala, trimningsåtgärder. Åtgärder i form av signalåtgärder,
hastighetshöjning på delar av sträckan samt ett vändspår för pendeltåg i Sollentuna.

Järnväg t.o.m. läge år 2040:
•

Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm, fyrspårsutbyggnad. Utbyggnaden ger
ökad kapacitet och även möjlighet till komplettering av stationer i Bergsbrunna och
Alsike. För att möjliggöra ökad trafikökning krävs kompletterande åtgärder som
ökad vändkapacitet på Uppsala C samt ökad kapacitet på Arlanda C.

•

Ostlänken. En ny dubbelspårig järnväg med hastighet på 250 eller 320 km/h på
sträckan Järna – Norrköping – Linköping. Minskad restid innebär större intresse
för fler regionala tåg till Arlanda från Östergötland utan byte i Stockholm.
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5.1.2. Väg
I förslaget till nationell plan och länsplan 2018–2029 finns ett antal åtgärder som avser att
avhjälpa befarade brister i vägsystemet med koppling till Arlanda. Åtgärderna återfinns
också i gällande planer för 2014-2025:
•

E4 trafikplats Glädjen-trafikplats Arlanda (E4/E18 Kapacitetsförstärkningar
infartsleder till följd av Förbifarten). Åtgärder innebär en kapacitetsförstärkning genom att trimma sträckan från dagens 2+2 körfält till 3+3 körfält. Åtgärden
beräknas vara klar i samband med öppnandet av Förbifart Stockholm.

•

Förbifart Stockholm. Åtgärden innebär en ny sträckning av E4 väster om Stockholm
med en ny sträckning mellan Kungens Kurva och Häggvik. Åtgärden beräknas vara
färdig år 2026.

•

Väg 267 Rotebro-Stäket. Åtgärden innebär ombyggnad till mötesfri 2+2 väg och
ombyggnad av trafikplatser och beräknas vara färdig under år 2018.

5.2. Kvarstående betydande brister enligt planförslaget 2018–2029 9
5.2.1. Järnväg
Med planförslagets utbyggnader förbättras vissa förutsättningar att tillgodose efterfrågan
på resor till och från Arlanda. Ostlänken medför förbättrade resmöjligheter med kortare
restid till Stockholm. Utbyggnad till fyra spår på sträckan Uppsala – länsgränsen
Uppsala/Stockholm möjliggör ett utökat trafikutbud mellan Stockholm och Uppsala, kortare
restider samt nya pendeltågsstationer i Alsike och Bergsbrunna.
På Ostkustbanan, delen Myrbacken – Arlanda/Märsta – Skavstaby, bedöms dock brister
kvarstå efter planperioden, bl. a genom kappkörningseffekter, ett flertal konfliktpunkter
mellan olika trafiksystem samt mellan person- och godstrafik. Detta leder till hinder för
utveckling av den nationella och regionala tågtrafiken.
En utvecklad pendeltågstrafik via Arlanda kan inte möjliggöras efter genomförd plan då
kapaciteten är bristfällig vid Arlanda C och vid kopplingspunkten Skavstaby. Vid Arlanda C
finns endast två plattformsspår vilket leder till köbildning vid tät tågföljd eftersom
uppehållet vid stationen tar mellan en och två minuter. Detta medför att två tåg inte kan
ankomma Arlanda C tätare än var 4-5 minut och att en utökning av tågtrafiken via Arlanda
C knappt är möjlig. Utöver detta finns risk för förlängda restider på grund av köbildningen
samt ökade punktlighetsproblem.
Vid Skavstaby korsar pendeltåg som trafikerar via Arlanda och regionaltåg som trafikerar
via Märsta varandra i plan, detta skapar redan i nuläget låsningar som påverkar trafiken på
hela sträckan Stockholm – Uppsala. En utökning av pendeltågstrafiken via Arlanda
och/eller regionaltågstrafiken via Märsta skulle öka bristen vid kopplingspunkten och skapa
fler låsningar i hela trafiksystemet.
Det finns inte heller möjlighet att köra tillräckligt mängd regionaltåg till Uppsala, då det
finns begränsade möjligheter att vända tåg vid Uppsala C. För att klara marktransporterna

Bilaga 2, Prioriterade brister och förslag till åtgärder per stråk, i förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029,
2017:165

9
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och bedömd kollektivtrafikandel för att tillgodose Swedavias prognos om framtida
flygresenärer till år 2040 behöver infrastrukturen ytterligare förstärkas på olika sätt.
Trafikverkets Basprognos 2040 bygger på objekt som finns med i planförslaget, därför antas
ett lägre trafikutbud i basprognosen jämfört med de utredningsalternativ som redovisas i
denna rapport. Dessa utredningsalternativ förutsätter ytterligare infrastrukturåtgärder
utöver de som ingår i planförslaget.

5.2.2. Väg
Nedan beskrivs brister i vägsystemet utifrån Basprognos 2040 samt scenario Swedavia
2040.
Basprognos 2040
I basprognosen ingår åtgärder i nu gällande nationell plan och länsplan (år 2014-2025).
Eftersom det i förslaget till nationell plan och länsplan (år 2018-2029) inte ingår ytterligare
åtgärder i stråket väntas bristerna i basprognosen bestå.
Enligt Basprognosen ökar befolkningen i Stockholms län med 31 % och i Uppsala län med
21 % från år 2014 till år 2040. Den ökande befolkningen kommer att leda till en ökad
efterfrågan på resor och transporter.
Som ett sätt att illustrera belastningen i systemet har kölängder beräknats. I Figur 20 nedan
visar modellberäknade kölängder under förmiddagens högtrafik för ett nuläge 2018 10
respektive för 2040 för Stockholms läns centrala delar.
Öppnandet av förbifart Stockholm, år 2026, bedöms få stor påverkan på trafiksystemet
genom att främst Essingeleden, de inre infartslederna och delvis även innerstaden bedöms
avlastas. Samtidigt kommer trafiken på de yttre infartslederna i anslutning till Förbifart
Stockholm att öka med köbildning som följd, bland annat på E4 norr om Häggvik och på
E18 väster om Barkarby.
Under förmiddagens högtrafik går den största delen av trafiken till Arlanda i motriktningen
i förhållande till den normala rusningen in mot Stockholms centrala delar. Sett till bristerna
i systemet påverkas därför den trafiken mindre av köerna på infartslederna och i större
utsträckning av köbildningen på E18 från Enköping och i anslutningen vid trafikplats
Arlanda.
För trafiken under eftermiddagens högtrafik beräknas belastningsgraden generellt vara på
en lägre nivå än under förmiddagen för de sträckor som beskrivs ovan, delvis genom att
resandet även under eftermiddagen i stor del är motriktad den normala rusningen. En
sträcka som ändå uppvisar större problem under eftermiddagen, är sträckan på E4 mellan
trafikplats Arlanda och trafikplats Glädjen, som i sydriktning har aningen större problem
jämfört med motsvarande nordriktning under förmiddagen. Generellt sett bedöms trafiken
under förmiddagen vara dimensionerande för valet av de flesta sektioner i vägnätet.

10

Kösituationen för nuläget är baserad på resandet enligt Basprognosens nulägesår (2014) men har justerats till år
2018 genom att anpassa kölängder utifrån bedömda effekter av främst Norra länkens öppnande och förändrad
trängselskatt (2016-01-01)
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Figur 20 Kartor visar modellberäknade kölängder under förmiddagens högtrafik för år 2018 (tv)
respektive 2040 (th) baserat på Trafikverkets basprognos. Kösituationen för nuläget är baserad på
resandet enligt basprognosens nulägesår (2014) men har justerats till år 2018 genom att anpassa
kölängder utifrån bedömda effekter av främst Norra länkens öppnande och förändrad trängselskatt
(2016-01-01). Röd färg beskriver kö/stark trängsel medan orange/gul beskriver där kösituation börjar
uppkomma

Swedavia 2040
I scenario Swedavia 2040, med framför allt fler arbetstillfällen vid Arlanda, ökar
belastningen i vägsystemet jämfört med Basprognos 2040. I Figur 21 illustrerar
belastningen i systemet genom kölängder under förmiddagens högtrafik utifrån Basprognos
2040 och scenario Swedavia 2040.
Sett till kölängder syns den ökade belastningen i scenario Swedavia 2040 tydligast i
anslutningarna till Arlanda och på E18 från Enköping. Detta visar sig främst med köer kring
de norrgående tillfarterna vid Arlanda. Avfarten i norrgående riktning vid trafikplats
Arlanda får ökad belastning, både i riktning mot Arlanda och mot Märsta. Vid trafikplats
Nybygget beräknas kö uppkomma för anslutande trafik på lokalvägnätet i norrgående
riktning fram till trafikplatsen. Även norr om tillfarterna i södergående riktning på E4
Uppsalavägen från Knivsta beräknas köer upp-stå fram till trafikplats Måby. På E18 börjar
gör den ökade belastningen att köerna mot trafikplats Stäket blir längre.
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Figur 21 Kartor visar modellberäknade kölängder under förmiddagens högtrafik för Basprognos 2040
(tv) respektive scenario Swedavia 2040 (th). Röd färg beskriver kö/stark trängsel medan orange/gul
beskriver där kösituation börjar uppkomma

5.3. Tillgänglighet till Arlanda efter utbyggnader enligt planförslaget
En god tillgänglighet definieras ofta utifrån restid, vilket är en förenklad beskrivning av
tillgängligheten. För att beskriva tillgängligheten mer detaljerat behöver även kostnaden
vägas in. Detta eftersom tillgänglighet beskriver med vilken uppoffring i tid och kostnad
som olika målpunkter kan nås. Tillgängligheten för både väg och kollektivtrafik beror
bland annat av framkomlighet i vägsystemet, kapaciteten i järnvägssystemet, trafikering
och kostnader för att åka bil och kollektivtrafik. Förkortad restid genom förbättrad framkomlighet, ökad turtäthet mm medför förbättrad tillgänglighet medan ökade kostnader t ex
genom styrmedel är en försämring av tillgängligheten.
Den regionala utvecklingen i Stockholm-Mälardalsregionen med en snabbt ökande
befolkning medför en ökande belastning på transportsystemet. Belastningen på infrastrukturen blir särskilt hög i vissa relationer, vilket bedöms få påverkan på såväl den
storregionala/regionala, som den nationella och internationella tillgängligheten.
Genomförda analyser visar att utvecklingen av Arlanda som flygplats inklusive utveckling av
Flygplatsstaden, innebär en ytterligare ökad belastning på infrastrukturen.

5.3.1. Järnväg
Genomgående regionaltåg ger de stora effekterna för att minska restid mellan södra
Mälardalen och Arlanda. Idag är det ett begränsat utbud samt innebär ett byte och därmed
långa restider. Ett förbättrat utbud i turtäthet och att de trafikeras med genomgående tåg
skapar helt nya förutsättningar för tillgängligheten till Arlanda. Befolkningstillväxten med
en ökad efterfrågan på att resa som följd skapar dessutom förutsättningar för ett utökat
tågutbud och därmed förbättra tillgängligheten med tåg från södra Mälardalen.
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Den åtgärd som ger just minskad restid med tåg är Ostlänken, som kortar restiden mellan ex
Linköping/Norrköping till Stockholm med ca 30 minuter, och ger därmed effekten minskad
restid till Arlanda förutsatt att de är genomgående på Stockholm C. Den förväntade trafiken
på Ostlänken som till viss del antas vara subventionerad innebär att relationen Östergötland
– Arlanda blir snabbare och kan få ett lägre pris jämfört med nuläget. Ostlänken som ingår i
basprognosen bör därmed bidra till ett tillräckligt utbud i ett 2040-perspektiv för resenärer
från Östergötland. Från centrala Stockholm omfattas en ökad tillgänglighet primärt av
utökat tågutbud, och inte av kortare restider.

5.3.2. Väg
I ett 2040-perspektiv leder Förbifart Stockholm till förbättrad tillgänglighet till Arlanda från
områden söder om Mälaren genom en genare resväg för både bil och buss.
Samtidigt kommer trafiken på de yttre infartslederna i anslutning till Förbifart Stockholm
att öka, vilket påverkar tillgängligheten med bil och buss till Arlanda negativt. I scenario
2040, med framför allt fler arbetsplatser, ökar belastningen på framför allt E18 och i
anslutning till Arlanda, vilket också påverkar tillgängligheten negativt.

39

6.

Åtgärdsalternativ 2040

Utifrån genomförda bristanalyser har åtgärder i väg- och järnvägsnätet identifierats.
Åtgärderna i vägsystemet kommer utifrån en utveckling enligt Trafikverkets Basprognos
2040 och scenario Swedavia 2040. Järnvägsåtgärderna utgår ifrån trafikeringsantaganden
och åtgärder som dessa genererar.
De kostnadsbedömningar som redovisas är gjorda i ett mycket tidigt planeringsskede och
bygger på ett underlag med stora osäkerheter. Kostnadsbedömningarna ska ses som en
indikation på omfattningen av åtgärden. Kostnadsbedömningarna är framtagna oaktat
finansieringsansvarig.

6.1. Åtgärdsalternativ järnväg
Nedan beskrivs ett flertal trafikeringsantaganden för tågtrafiken på sträckan Stockholm –
Arlanda/Märsta – Uppsala för att möjliggöra en ökad kapacitet i form av sittplatsutbud.
Först redovisas två alternativ som inte kräver några eller små åtgärder i infrastrukturen: Ett
jämförelsealternativ (JA) som innefattar dagens tågtrafik 11 samt en variant av JA med ökad
sittplatskapacitet i flygpendeltågen och regionaltågen (UA0). Därefter redovisas tre olika
utredningsalternativ (UA1-UA3) innehållande en successiv ökning av tågtrafiken för år 2040
och som leder till behov av utbyggd infrastruktur.
En förutsättning för UA1-UA3 är att Märsta bangårdsombyggnad, som ingår i förslag till
Nationell plan, genomförs. UA3 förutsätter att objektet fyrspår Uppsala – länsgränsen
Uppsala/Stockholm, som ingår i förslag till Nationell plan, genomförs 12.
Det finns ett flertal brister i infrastrukturen som kvarstår efter genomförande av åtgärderna
i förslag till Nationell plan, Nedan redovisas ett antal brister av systemkaraktär som också är
förutsättningar för trafikering enligt utredningsalternativ UA1-UA3:
Arlanda C
-

Vid Arlanda C finns endast två plattformsspår vilket leder till köbildning vid tät
tågföljd och punktlighetsproblem. En utökning av tågtrafiken via Arlanda C är
därför knappt möjlig ens i nuläget. För att åtgärda bristen måste kapaciteten
förstärkas, antingen genom att förlänga nuvarande plattform samt placera signaler
halvvägs in på plattformen så att två tåg kan angöra plattformen vid tät tågföljd eller
genom utbyggnad från två till fyra plattformsspår. Båda dessa åtgärder förutsätter
utbyte av dagens signalställverk på Arlanda.

Uppsala C
-

Uppsala C är redan i nuläget hårt belastad under högtrafiktid, tidvis måste några av
spåren nyttjas av två tåg samtidigt. För att åtgärda bristen måste kapaciteten
förstärkas genom trimningsåtgärder, exempelvis genom att placera signaler
halvvägs in på flera plattformar så att två tåg kan angöra samma plattform. Den
ökade tågtrafiken i UA3, vilken förutsätter fyrspår mellan Uppsala – länsgränsen

11

Tågplan T18
Införandet av nya pendeltågsstationer i Bergsbrunna och/eller Alsike leder till behov av fyrspår Uppsala –
länsgränsen Uppsala/Stockholm oavsett utredningsalternativ.

12
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Uppsala/Stockholm (förslag till Nationell plan) medför dock att spår- och
plattformskapaciteten vid Uppsala C måste byggas ut då belastningen ökar
ytterligare.
Skavstaby
-

Vid kopplingspunkten Skavstaby korsar pendeltåg som trafikerar via Arlanda och
regionaltåg som trafikerar via Märsta varandra i plan, detta skapar redan i nuläget
låsningar i trafiksystemet. En utökning av pendeltågstrafiken via Arlanda och/eller
regionaltågstrafiken via Märsta skulle öka bristen vid kopplingspunkten och därmed
skapa fler låsningar. För att åtgärda bristen krävs en ombyggnad av
kopplingspunkten. I UA1 trafikeras sträckan via Märsta endast av pendeltåg vilket
minskar låsningarna, därmed bortfaller åtgärdsbehovet för UA1.

Trafikutbudet i UA1-UA3 är framtaget med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter
som avtalet (APA) medger och ligger därmed som grund för vilket utbud som kan
accepteras. Nedan identifierade åtgärder inom Arlandabanans infrastruktur behöver prövas
gentemot avtalet samt tydliggöra dess ägande, finansiering och trafikeringsrättigheter.
Arlanda Express
De största resenärsflödena till Arlanda kommer från centrala Stockholm/Stockholms stad.
Arlanda Express flygpendeltåg nyttjas primärt av flygresenärer och delvis av arbetspendlande resenärer till terminalnära lägen inom området.
I samtliga utredningsalternativ (UA0-UA3) så förutsätts Arlanda Express flygpendeltåg
trafikera med sexvagnståg istället för dagens fyrvagnståg i syfte att öka sittplatskapaciteten.
Om flygpendeltågen utgörs av sexvagnståg, d.v.s. 150 m långa tåg, ger det ca 320 sittplatser
per tåg. Detta kräver endast mindre åtgärder på plattformen vid Stockholm C. Att framföra
ännu längre tåg, ca 200 m långa, innebär däremot större åtgärder på både plattformar, spår
och i tunnlar.
Pendeltåg
I utredningsalternativen förutsätts att arbetspendlande resenärer till terminalnära lägen
samt flygresenärer använder pendeltågen till Arlanda C medan arbetspendlande resenärer
inom Flygplatsstaden använder pendeltågen till Märsta. I både JA och samtliga
utredningsalternativ (UA0-UA3) antas pendeltågen bestå av tolvvagnståg (2 st fordon typ
X60), d.v.s. 214 m långa tåg, vilket ger 748 sittplatser per tåg. Pendeltågen till Uppsala via
Arlanda C trafikerar med 2 tåg/timme. Pendeltågslinjen till Märsta trafikeras med 4
tåg/timme och vartannat av dessa förlängs från Märsta till Uppsala. I Märsta förutsätts en
effektiv kollektivtrafikkoppling till Övriga flygplatsstaden, arbetsplatser både öster och
väster om E4, samt Arlanda flygplats.
Regional- och interregionaltåg
För att utveckla tillgängligheten mellan Linköping/Örebro/Eskilstuna till Arlanda och
vidare mot Uppsala behövs fler genomgående regionaltåg via Stockholm. Resenärer från
orter söder om Stockholm som åker regionaltåg till Arlanda C är primärt flygresenärer.
Resenärer från orter norr om Arlanda utgörs av både arbetspendlande resenärer och
flygresenärer. Avtalet mellan AIAB och A-Train (APA) medger inte lokalt resande från
Stockholm C till Arlanda C med regionaltåg eller fjärrtåg.
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För att utveckla tillgängligheten mellan norra Sverige och Arlanda trafikerar samtliga
interregionaltåg via Arlanda C. Resenärer som åker med interregionaltåg är primärt
flygresenärer.
I samtliga utredningsalternativ (UA0-UA3) antas regionaltågen bestå av åttavagnståg (2 st
fordon typ MÄLAB ER1), d.v.s. 210 m långa tåg, vilket ger ca 714 sittplatser per tåg 13.
I samtliga utredningsalternativ (UA0-UA3) antas interregionaltågen bestå av åttavagnståg
(2 st fordon typ X55), d.v.s. 216 m långa tåg, vilket ger ca 490 sittplatser per tåg 14.

6.1.1. Dagens trafikering (JA)
Nedanstående tabell redovisar dagens trafikutbud på sträckan Stockholm – Arlanda/Märsta
– Uppsala under en maxtimme 15.
Tabell 3 Trafikering JA (nuläge)
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg

Antal/timme
4
2
2
2
1
1
1
0,5
0,5
6

Via Arlanda

Relation
Tumba-Stockholm City-Märsta
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Upplands Väsby
Örebro/Eskilstuna-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm C-Uppsala C direkttåg
Linköping-Stockholm C-Arlanda C-Gävle
Stockholm Central-Arlanda C-Sundsvall/Umeå
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda norra

X
X
X
X
X
X
X

6.1.2. Dagens trafikering med längre tåg (UA0)
För att pröva hur mycket sittplatskapaciteten kan utökas utan behov av större
infrastrukturåtgärder uppstår har en variant av JA tagits fram (UA0). Detta alternativ
innefattar ökad sittplatskapacitet i flygpendeltågen och regionaltågen genom trafikering
med längre tåg.

6.1.3. Utredningsalternativ UA1-UA3
Tre utredningsalternativ (UA) för tågtrafiken har tagits fram. Dessa innehåller en stegvis
utökning av tågtrafiken på sträckan Stockholm – Arlanda/Märsta – Uppsala. Jämfört med
nuvarande trafikutbud (JA) så sker följande utökning:
-

I UA1 tillkommer ett regionaltåg/timme Örebro/Eskilstuna – Arlanda – Uppsala.
Två pendeltåg/timme Södertälje C – Märsta förlängs till Uppsala och ersätter
dagens två regionaltåg Stockholm C – Märsta – Uppsala. Två pendeltåg/timme
tillkommer på sträckan Södertälje C – Upplands Väsby.

13

I nuläget består regionaltågen av sexvagnståg (typ X40) med omkring 478 sittplatser och loktåg bestående av sju
vagnar med omkring 530 sittplatser

14

I nuläget består interregionaltågen av fyravagnståg (typ X55) med 245 sittplatser och loktåg bestående av sex
vagnar med omkring 450 sittplatser.
15
Uppgifter från tågplan T18, kl 17:00-18:00
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-

I UA2 tillkommer ett regionaltåg/timme Örebro/Eskilstuna – Arlanda – Uppsala
samt ett regionaltåg/timme Linköping – Arlanda – Uppsala. En viss utökning av
den interregionala tågtrafiken mellan Stockholm och norra Sverige sker också. Två
pendeltåg/timme Södertälje C – Märsta förlängs till Uppsala och ersätter ett av
dagens två regionaltåg Stockholm C – Märsta – Uppsala. Två pendeltåg/timme
tillkommer på sträckan Södertälje C – Upplands Väsby.

-

I UA3 tillkommer två regionaltåg/timme Örebro/Eskilstuna – Arlanda – Uppsala
samt ett regionaltåg/timme Linköping – Arlanda – Uppsala. I likhet med UA2 sker
en viss utökning av den interregionala tågtrafiken mellan Stockholm och norra
Sverige. Två pendeltåg/timme Södertälje C – Märsta förlängs till Uppsala och två
pendeltåg/timme tillkommer på sträckan Södertälje C – Upplands Väsby.

Tabell 4 Trafikering UA1
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg

Antal/timme
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0,5
1
6

Via Arlanda

Antal/timme
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0,5
1
6

Via Arlanda

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Södertälje C-Stockholm City-Märsta-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Upplands Väsby
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Örebro/Eskilstuna-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm C-Uppsala C direkttåg
Linköping-Stockholm C-Arlanda C-Gävle
Stockholm Central-Arlanda C-Sundsvall/Umeå
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda norra

X

X
X
X
X
X
X

Tabell 5 Trafikering UA2
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Södertälje C-Stockholm City-Märsta-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Upplands Väsby
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Örebro/Eskilstuna-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Linköping-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm C-Märsta-Uppsala C
Stockholm C-Uppsala C direkttåg
Linköping-Stockholm C-Arlanda C-Gävle
Stockholm Central-Arlanda C-Sundsvall/Umeå
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda norra

X

X
X

X
X
X
X
X
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Tabell 6 Trafikering UA3
Tågtyp (resandetåg)
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Pendeltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Regionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Interregionaltåg
Flygpendeltåg

Antal/timme
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
0,5
1
6

Via Arlanda

Relation
Södertälje C-Stockholm City-Märsta
Södertälje C-Stockholm City-Märsta-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Arlanda C-Uppsala C
Södertälje C-Stockholm City-Upplands Väsby
Tumba-Stockholm City-Upplands Väsby
Örebro/Eskilstuna-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Linköping-Stockholm C-Arlanda C-Uppsala C
Stockholm C-Märsta-Uppsala C
Stockholm C-Uppsala C direkttåg
Linköping-Stockholm C-Arlanda C-Gävle
Stockholm Central-Arlanda C-Sundsvall/Umeå
Stockholm Central-Arlanda C-Östersund
Stockholm Central-Arlanda C-Falun
Stockholm Central-Arlanda norra

X

X
X

X
X
X
X
X

6.1.4. Ytterligare alternativ för utökat sittplatsutbud
Trafikering med ännu längre flygpendeltåg (alternativ x)
Trafikering med ännu längre flygpendeltåg kan även prövas i samtliga utredningsalternativ
(alternativ med x-markering i diagrammet nedan). Med åtta vagnar (ca 200 m tåglängd)
ökar platskapaciteten till ca 500 sittplatser per tåg. Åtgärden kräver anpassning av
plattformar på Stockholm C spår 1 och 2 samt förlängd plattform på Arlanda norra till ca
230 m. Åtgärden på Arlanda norra bedöms som mycket svår att genomföra pga
tunnelkonstruktionen. Ett alternativ till att öka sittplatskapaciteten är istället att nyttja
tvåvåningståg (med oförändrad tåglängd). Eventuella följdåtgärder av dessa fordonstyper är
inte analyserat.
Trafikering med fler pendeltåg till Arlanda C (alternativ y)
I samtliga utredningsalternativ kan trafikering med fler pendeltåg till Arlanda C prövas
(alternativ med y-markering i diagrammet nedan). Genom att förlänga dagens pendeltåg
från Upplands Väsby kan antalet pendeltåg till Arlanda C utökas från 2 till 4 tåg/timme 16. En
förutsättning är att dessa pendeltåg stannar på samtliga stationer för att öka
upptagningsområdet och tillgängligheten. En utvecklad pendeltågstrafik till Arlanda kräver
dock en ombyggnad av kopplingspunkten i Skavstaby, förutsatt att delar av
regionaltågstrafiken även fortsättningsvis trafikerar via Märsta. Vid Skavstaby uppstår
låsningar redan i nuläget pga att pendeltåg som trafikerar Arlanda och regionaltåg som
trafikerar Märsta korsar varandra i plan, en utökning av pendeltågstrafiken via Arlanda
och/eller regionaltågstrafiken via Märsta skulle öka bristen vid kopplingspunkten och skapa
fler låsningar i hela trafiksystemet. Eftersom UA1, även med alternativ y, utgår ifrån att
samtliga regionaltåg trafikerar via Arlanda C (och inte via Märsta) så utgår således behovet
av åtgärden i Skavstaby. Däremot krävs åtgärden för UA2 och UA3 med alternativ y då de
korsande tågrörelserna alltjämt kvarstår.
Utöver detta så måste ett spår för vändande pendeltåg anläggas vid Arlanda C. Om plattformen förlängts norrut enligt åtgärdsgenereringen för UA1-UA3 bedöms vändspåret inte få
plats i tunneln utan måste istället förläggas utanför tunnelsystemet. Detta medför dock
16

En utökning av pendeltågstrafiken förutsätter att den inte strider mot avtalet mellan Arlandabanan Infrastructure
AB (AIAB) och A-Train, Arlanda Project Agreement (APA).
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negativa konsekvenser i form av ökat kapacitetsutnyttjande på sträckan norr om Arlanda C
samt högre kostnader för fordonsutnyttjande. En utbyggnad av Arlanda C till fyrspårsstation
inklusive vändspår möjliggör både vändning av pendeltåg samt ökar kapaciteten i trafiksystemet.
Att utöka pendeltågstrafiken till Arlanda genom att förlänga befintlig linje från Upplands
Väsby medför att trafikeringskostnaden (såsom fordonsutnyttjande och ökat antal
fordonskilometer) ökar i storleksordningen 40 mkr per år, vilket motsvarar 1,4 mdkr över
60 års kalkylperiod 17.
Nyttjande av ledig sittplatskapacitet på regionaltåg och interregionala tåg
Ett ytterligare alternativ till att öka sittplatsutbudet för tågtrafiken till Arlanda skulle kunna
vara att fler resenärer tillåts nyttja ledig sittplatskapaciet på de regionaltåg som trafikerar
mellan Stockholm C och Arlanda. Idag har dessa tåg påstigningsförbud i båda riktningarna
på grund av avtalet (APA), utbudet för regionaltåg förväntas dock växa vilket ökar
sannolikheten för viss ledig sittplatskapacitet. Detta skulle således vara en effektiv steg 2åtgärd av nytta för resenärer till Arlanda, åtgärden kräver dock att avtalet (APA) öppnar upp
för en sådan lösning. Samma resonemang kan föras med avseende på de interregionala tåg
som trafikerar via Arlanda.

6.1.5. Summering sittplatsutbud Arlanda
Figur 22 redovisar antalet sittplatser i olika tågslag under fyra max-timmar.
Utbudsförändringar i den regionala och interregionala tågtrafiken påverkar sittplatsutbudet
marginellt. En utbudsförändring i Arlanda Express flygpendeltåg (alternativ x) och i
pendeltågstrafiken (alternativ y) ökar dock sittplatskapaciteten markant.

Figur 22 Sittplatsutbud för resor till Arlanda under 4 maxtimmar

17

Trafikeringskostnaderna är beräknade med modellen SAMS (version 3.0) som är Trafikförvaltningens modell för
samhällsekonomiska analyser.
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6.2. Objektsbeskrivning järnväg
Nedan följer objektsbeskrivningar för samtliga objekt som är identifierade som nödvändiga
för att klara trafikutbudet inom UA1-UA3. Objekten redovisas på kartan nedan för att
översiktligt redovisa dess lokalisering.

6.2.1. Objektsbeskrivning åtgärd: Flygpendeltåg med ökad sittplatskapacitet
Nuläge och brister
Arlanda Express nuvarande flygpendeltåg har en sittplatskapacitet på 228 stolar och vid ett
ökat resande så kan inte sittplatskapaciteten utökas med nuvarande fordonsflotta.
Plattformarna som används av flygpendeltågen har varierande längder, en förändring av
fordonsflottan i syfte att öka sittplatskapaciteten skulle kunna medföra att plattformarna
måste anpassas.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Med något längre tåg, alternativt med tvåvåningståg, så kan sittplatskapaciteten utökas till
omkring 350 sittplatser (ca 50 % fler platser) jämfört med nuvarande flygpendeltåg.
Föreslagen åtgärd
För att möjliggöra en ökad sittplatskapacitet antas de framtida flygpendeltågen bestå av
längre fordon än de befintliga av typ X3 (fyra vagnar, tåglängd 93 m). En möjlighet är att
tågen utgörs av ett liknande fordon med sex vagnar och en tåglängd på omkring 150 m. På
grund av att Arlanda Express flygpendeltåg har en annan lastprofil samt instegshöjd än
andra fordon i landet så avviker plattformarna på Arlanda norra, Arlanda södra och
Stockholm C spår 1-2 från det övriga järnvägsnätet i landet. Genom trafikering med längre
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flygpendeltåg så måste omkring 50 m av plattformen på Stockholm C spår 1-2 anpassas till
detta. Ett alternativ till längre tåg i syfte att öka sittplatskapaciteten är att flygpendeltågen
utgörs av tvåvåningståg med fyra vagnar och en tåglängd på omkring 100 m (exempelvis
liknande MÄLAB: s fordon typ ER1). Oavsett val av fordonstyp så måste en ny generation
fordon byggas enligt samma normer som typ X3 för att kunna trafikera nuvarande
anläggning.
Längre fordon är en steg 2-åtgärd och anpassning av plattformar är en steg 3-åtgärd.

Figur 23: Trafikering med sexvagnståg på Arlandabanan.

Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Mindre åtgärder, ej kalkylerade inom ramen av detta uppdrag.
Genomförande
En förlängning av flygpendeltågen till sexvagnståg bedöms endast generera några mindre
åtgärder vid plattformarna på Arlanda södra och norra samt vid vändspåret vid Arlanda
norra. Omkring 50 m av plattformen på Stockholm Central spår 1-2 måste höjas då den inte
är anpassas till flygpendeltågens instegshöjd. Trafikpåverkan bedöms som ringa.

6.2.2. Objektsbeskrivning åtgärd: Arlandabanan, byte av signalställverk
Nuläge och brister
Nuvarande signalställverk på Arlandabanan är föråldrat och medger inte att flera objekt i
spåranläggningen (exempelvis nya växlar och signaler) läggs till i signalställverket. Att utöka
antalet signaler vid Arlanda C är en förutsättning för att förbättra kapaciteten vid stationen.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
För att det ska vara möjligt att koppla in fler signaler och växlar i
signalsäkerhetsanläggningen är byte av nuvarande signalställverk nödvändigt. Mot
bakgrund av detta måste byte av signalställverket ske innan åtgärder som innefattar signaler
och växlar genomförs.
Föreslagen åtgärd
Nuvarande ställverk 85 på Arlandabanan byts till ställverk 95. Byte av signalställverk är en
steg 3-åtgärd.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Uppskattad kostnad är ca 75 miljoner kr utifrån befintligt ramavtal med leverantör. Ingen
GKI är därmed framtagen.
Genomförande
Produktionstiden för åtgärden bedöms till ca 2 år. Inkoppling innebär ingen större trafikpåverkan utan kan ske till stor del under nattetid. Inför genomförandet behövs handlingar i
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form av bl. a systemhandling och beräknas uppgå till ca 1 år. Total planerings- och genomförandetid beräknas till 3 år.

6.2.3. Objektsbeskrivning åtgärd: Arlanda C, kapacitetshöjande åtgärder
Nuläge och brister
Arlanda C utgör redan idag en flaskhals vid tät tågföljd. Om det ska vara möjligt att öka
tågtrafiken via Arlanda C så måste kapacitetshöjande åtgärder genomföras.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Alternativ 1 bygger på att optimera befintlig station för att förbättra kapaciteten vid Arlanda
C. Denna typ av lösning kan dock medföra problem vid ändrad tågordning, t ex om
stoppplatserna är förutbestämda för respektive tåg. En bedömning är att tillräckligt
utrymme för denna stationsutformning finns i befintlig dubbelspårstunnel norr om
plattformen. Alternativ 1 möjliggör dock inga planenliga vändningar av exempelvis
pendeltåg vid Arlanda C då det nödvändiga utrymmet för ett vändspår saknas i befintlig
tunnel. Dessutom medför tunnelns betongkonstruktion längre norr om Arlanda C
svårigheter att bredda spår-utrymmet. För att möjliggöra tågvändningar måste vändspåret
därför förläggas norr om tunnelsystemet på sträckan mot Myrbacken, ungefär på den plats
där Arlandabanan korsar E4: an. Detta leder till att tågen måste framföras omkring 4 km
innan vändning kan ske vilket både belastar kapaciteten på banan samt medför ökade
trafikeringskostnader. Ett alternativ är att pendeltågen istället vänder i Knivsta, detta
påverkar dock kapaciteten mellan Myrbacken och Knivsta eftersom trafiken på
Ostkustbanan respektive Arlandabanan får ett ytterligare beroende (utöver det som redan
finns söder om Skavstaby).
Alternativ 2 syftar till att både öka kapaciteten vid Arlanda C vid tät tågföljd samt öka
robustheten i trafiksystemet. Detta kan uppnås genom att anlägga två nya plattformsspår så
att en fyrspårig station uppstår, därmed kan tågen växelvis angöra två olika plattformsspår i
respektive färdriktning. Genom att komplettera stationen med ett separat vändspår i
tunneln norr om plattformarna så ges möjlighet för vändande pendel- eller regionaltåg i
syfte att förstärka tågtrafiken mellan Stockholm och Arlanda. Nackdelen med åtgärden är att
flygets verksamhet kan komma ett påverkas under genomförandet.
Samtliga ovan nämnda åtgärdsalternativ kräver att signalställverket på Arlandabanan byts
ut.
Föreslagen åtgärd
Alternativ 1: Plattformsförlängning
En möjlighet att förstärka kapaciteten vid Arlanda C är att förlänga nuvarande plattform
från dagens 355 m till omkring 510 m. Genom att placera signaler halvvägs in på
plattformen skapas dubbla stopplatser för tåg i respektive riktning, därmed kan två tåg
angöra plattformen vid tät tågföljd (jämför Malmö C/Citytunneln). Norr om plattformen
finns plats för denna förlängning då tunneln är förberedd för ett 200 m långt vändspår
inklusive sidoplattform. Förlängning av plattformen samt komplettering med signaler är en
steg 3-åtgärd.
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Figur 24: Förlängd plattform vid Arlanda C som möjliggör uppehåll med två tåg i samma riktning
samtidigt.

Alternativ 2: Fyrspårig station samt vändspår
Alternativ 2 innebär att Arlanda C byggs ut till totalt fyra plattformsspår inklusive ett
separat vändspår för exempelvis pendeltåg norr om plattformarna. Utbyggnad till fyra
plattformsspår samt vändspår är en steg 4-åtgärd.

Figur 25: Fyrspårig station samt vändspår vid Arlanda C.

Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Alternativ 1: Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 100 - 150 miljoner kr.
Alternativ 2: Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 1,2 - 1,8 miljarder kr.
Genomförande
Alternativ 1: Produktionstiden för åtgärden bedöms till 1-2 år. Trafikpåverkan kan
omfattas av totalavstängningar av Arlanda C vissa helger och nätter. Inför genomförandet
behövs handlingar i form av bl. a systemhandling och bygghandling och beräknas uppgå till
ca 1-2 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 2-4 år.
Alternativ 2: Produktionstiden för åtgärden bedöms till 6-8 år. Trafikpåverkan omfattas
av totalavstängningar av Arlanda C vissa helger och nätter. I samband med sprängning av
berg mot befintlig stationstunnel krävs totalavstängning av trafik till Arlanda C under 2
månader fördelat på två perioder om 1 månad vardera. Viss påverkan kan även ske på
trafiken mot Arlanda södra och norra. Under produktionstiden kommer ett flertal
uppställningsplatser för flygplan vara otillgängliga på grund av den så kallade cut-andcover-lösning som krävs för att anlägga ett mellanplan med lyftpaket till ny plattform. Inför
genomförandet behövs framtagande av järnvägsplan, systemhandling och bygghandling
vilket beräknas ta ca 5 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 11-13 år.

6.2.4. Objektsbeskrivning åtgärd: Skavstaby, kapacitetshöjande åtgärder
Nuläge och brister
Driftplatsen Skavstaby är en kopplingspunkt mellan den fyrspåriga sträckan mot Stockholm
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samt de dubbelspåriga sträckorna mot Märsta respektive Arlanda. Denna utgörs av en
planskild korsning som medger samtidiga tågrörelser i relationen Stockholm (innerspår) <> Märsta och Stockholm (ytterspår) <-> Arlanda.

Figur 26: Nuvarande driftplats är byggd för att pendeltåg på de inre spåren av fyrspåret ska kunna
trafikera mot Märsta samtidigt som tåg på de yttre spåren trafikerar mot Arlanda.

Nuvarande utformning innebär dock att kapacitetsproblem uppstår pga korsande tågvägar
om kopplingspunkten trafikeras i omvända relationer, d.v.s. Stockholm (ytterspår) <->
Märsta och Stockholm (innerspår) <-> Arlanda.

Figur 27: Korsande tågvägar (röd cirkel) uppstår då pendeltåg på de inre spåren ska trafikera mot
Arlanda samtidigt som tåg på de yttre spåren ska trafikera mot Märsta.

Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Åtgärdens syfte är att minska beroendet mellan olika trafiksystem och minska sårbarheten i
trafiksystemet. Genom att anlägga förbindelser mellan ytterspåren i Skavstaby och dubbelspåret mot Märsta så kan pendeltåg trafikera via Arlanda och regionaltåg trafikera via
Märsta samtidigt utan att korsande tågvägar uppstår. Denna brist finns redan i nuläget men
situationen förvärras om pendeltågstrafiken via Arlanda utökas samtidigt som regionaltågen
även fortsättningsvis trafikerar Märsta. Nackdelen är att behovet av åtgärden upphör om
alla pendeltåg i framtiden trafikerar via Märsta (inte via Arlanda) alternativt om alla
regionaltåg trafikerar via Arlanda (inte via Märsta), d.v.s. enligt trafikeringsprincipen i UA1.
Föreslagen åtgärd
En fortsatt trafikering med pendeltåg via Arlanda leder till att Skavstaby måste kunna
trafikeras i samtliga relationer utan att begränsas av korsande tågvägar, kopplingspunkten
behöver därför kompletteras med spår- och växelförbindelser. Den lösning som analyserats i
detta projekt innebär att två nya yttre spår- och växelförbindelser anläggs på ömse sidor om
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befintlig anläggning. Utformningen av kopplingspunkten bör göras så att en framtida
utbyggnad till fyrspår mot Arlanda inte försvåras.

Figur 28: Funktionskiss med nya (yttre) spår- och växelförbindelser vid Skavstaby som möjliggör
trafikering i samtliga relationer utan korsande tågvägar.

För att det ska vara möjligt att koppla in flera signaler och växlar i
signalsäkerhetsanläggningen är byte av nuvarande signalställverk nödvändigt. Utbyggnad av
kopplings-punkten i Skavstaby är en steg 3-åtgärd.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 900 miljoner kr - 1,4 miljarder kr.
Bedömningen inkluderar inte kostnaden för byte av signalställverk.
Genomförande
Produktionstiden för åtgärden bedöms till 4-6 år. Trafikpåverkan kan omfattas av
totalavstängningar vissa helger och nätter då bl. a sprängning av berg kommer att utföras.
Även viss påverkan gällande framkomlighet på vägen kan förekomma i samband med att väg
859 måste flyttas lokalt, då den löper parallellt med järnvägen i höjd med området. Inför
genomförandet behövs framtagande av järnvägsplan, systemhandling och bygghandling
vilket beräknas ta ca 3 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 7-9 år.

6.2.5. Objektsbeskrivning åtgärd: Uppsala C, ökad kapacitet
Nuläge och brister
Uppsala C är redan i nuläget hård belastad under högtrafiktid, tidvis måste några av spåren
nyttjas av två tåg samtidigt. Stationen klarar inte en utökad pendeltågs- och
regionaltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. För att kunna tillvarata effekterna av en
utbyggnad till fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm (objekt Nationell
Plan) så måste spårkapaciteten byggas ut då belastningen på Uppsala C ökar ytterligare.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
En utbyggnad av spårkapaciteten på Uppsala C syftar till att kunna hantera den trafikökning
som väntas när sträckan Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm byggts ut till fyra spår.
Uppsala C genomgick en stor bangårdsombyggnad i början av 2000-talet och dess placering
i ett centralt läge med stora kulturvärden i närheten medför stora utmaningar vid en
framtida bangårdsombyggnad.
Föreslagen åtgärd
En funktionsutredning över kapacitetshöjande åtgärder för Uppsala C pågår för närvarande.
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Under 2018 har även en utredning om en framtida anpassning av Uppsala C till
fyrspårsutbyggnaden Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm påbörjats.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Eftersom en funktionsutredning pågår kan inga kostnadsuppskattningar göras i detta skede.

6.2.6. Objektsbeskrivning åtgärd: Stockholm C och Arlanda norra, förlängning av
plattformar
Nuläge och brister
Nuvarande flygpendeltåg (Arlanda Express) har en sittplatskapacitet på 228 stolar, vid ett
ökat resande så kan inte sittplatskapaciteten utökas med nuvarande fordonsflotta. Längre
flygpendeltåg (än sexvagnståg, tåglängd 150 m) för att kunna öka sittplatskapaciteten
medför att plattformar antingen måste anpassas eller förlängas.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Med multipelkopplade fordon så uppgår tåglängden till omkring 200 m (åtta vagnar),
därmed bedöms sittplatskapaciteten öka till ca 500 platser vilket är omkring dubbelt så
många som i befintliga flygpendeltåg. Nackdelen med åtgärden är att förlängningen av
plattformen vid Arlanda norra bedöms vara mycket svår att genomföra och förenad med
höga kostnader.
Föreslagen åtgärd
En möjlighet är att flygpendeltågen även fortsättningsvis utgörs av fyravagnståg men som
kan multipelkopplas till åttavagnståg, tåglängd ca 200 m. På grund av att Arlanda Express
flygpendeltåg har en annan lastprofil samt instegshöjd än andra fordon i landet så avviker
plattformarna på Arlanda norra, Arlanda södra och Stockholm C spår 1-2 från det övriga
järnvägsnätet i landet. Dessa fordon måste således vara anpassade till samma normer som
dagens typ X3 för att kunna trafikera nuvarande anläggning. Trafikering med längre tåg
kräver att omkring 100 m av plattformen på Stockholm C spår 1-2 måste anpassas.
Plattformen på Arlanda norra måste förlängas till ca 240 m, plattformen på Arlanda södra
är dock 235 m och därmed tillräckligt lång.
Ett sätt att öka sittplatskapaciteten på flygpendeltågen ytterligare skulle kunna vara att köra
dubbla tvåvåningståg med totalt åtta vagnar och en tåglängd på totalt omkring 210 m
(exempelvis liknande MÄLAB: s fordon typ ER1). Sittplatskapaciteten skulle då uppgå till
över 700 platser. Längre fordon är en steg 2-åtgärd och förlängning av plattformar är en steg
3-åtgärd

Figur 29 Förlängning av plattformen samt vändspåret vid Arlanda norra.

Genomförande
En tänkt förlängning av plattformen norrut innebär att bergtunneln behöver breddas i ett
område som ligger rakt under delar av terminal 5.
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Enligt uppgift är delar av byggnaden för terminal 5 grundlagda på stålkärnepålar som för
ner laster från byggnaden förbi och under nivån för järnvägstunneln och därmed inte
belastar denna. Ett stort antal pålar passerar genom den bergpelare som återfinns direkt
bakom den norra uppgången. Det finns även stålkärnepålar i berget utanför tunnelns väggar
i detta område. Exakt placering av dessa pålar är inte helt klarlagd. Strax efter bergpelaren i
riktning mot vändspåret står en betongvägg som tillsammans med stålkärnepålarna utgör
grundläggning till del av byggnaden för terminal 5. Betongväggen är ca 27 m lång och ligger
parallellt med ena spåret. I tunneltaket precis intill betongväggen mot spåret finns även två
vertikala schakt som förmodligen varit tänkta för någon form av hissar upp till terminal 5.
Bergpelaren bakom den norra uppgången samt betongväggen intill de två urtagna vertikala
schakten bedöms inte vara möjliga att ersätta med annan bärning som skulle ge mindre
intrång i en förlängd plattform.
Åtgärden analyseras därmed inte vidare pga dessa omständigheter.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Ingen kostnadsbedömning anges då åtgärden inte analyserats vidare.

6.3. Åtgärder för järnväg i förslag till Nationell plan 2018-2029
6.3.1. Objektsbeskrivning åtgärd: Märsta, bangårdsombyggnad
Nuläge och brister
Märsta station är i dåligt skick, plattformar och väntsal är slitna och resenärer måste i vissa
fall korsa spåren på Ostkustbanan vilket påverkar säkerheten. Stationens utformning
påverkar även kapaciteten i trafiksystemet då avgående pendeltåg söderut måste korsa
spåret för norrgående tågtrafik.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Åtgärden syftar till att förbättra stationsmiljön för resenärerna samt öka kapaciteten i
trafiksystemet genom att minska antalet korsande tågvägar. Dagens station medger
visserligen byte i plan mellan pendeltåg och buss men vid byte mellan regionaltåg och buss
måste man korsa spåren vilket innebär lägre säkerhet och i vissa fall väntan på passerande
tåg.
Föreslagen åtgärd
Objektet omfattar ombyggnation av bangården och stationsmiljön samt nya plattformar.
Ombyggnaden är en steg 4-åtgärd. Ombyggnaden innebär att pendeltågstrafiken förläggs till
mitten av bangården vilket innebär större resenärsflöden till mittplattformen, därför
behöver även en ny bro byggas med anslutning till den nya plattformen. För att förbättra
säkerheten anläggs en planskild passage vid Brobyvägen.
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Figur 30 Märsta, ombyggd bangård med vändspår för pendeltåg i mitten

Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Objektet finns med i förslag till Nationell Plan 2018-2029. Objektet har en beräknad
totalkostnad på ca 740 miljoner kronor varav ca 100 miljoner kronor utgörs av
samfinansiering. Kostnaden som belastar nationell plan under planperioden uppgår till ca
640 miljoner kronor. Bedömt osäkerhetsintervall är mellan ca 500 miljoner kronor upp till
ca 1 miljard kr.
Genomförande
Bangårdsombyggnaden bedöms medföra stor trafikpåverkan och kräver tider för arbeten i
spår. Regionaltågen i relationen Stockholm – Märsta – Uppsala kan under vissa perioder bli
tvungna att ledas via Arlandabanan. Godstrafiken, inklusive flygbränsletransporterna till
Brista, påverkas i ännu större grad då dessa transporter inte kan omledas pga. rådande
förbud mot godståg i Arlandatunneln.

6.3.2. Objektsbeskrivning åtgärd: Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm, fyra
spår
Nuläge och brister
Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala har i dag kapacitetsbrister. Arbetspendlingen
mellan Uppsala och Stockholm är stor och förväntas öka ytterligare när arbetsmarknaden
förstoras. Objektet ingår som en del i att hantera den ökade befolkningstillväxten och det
ökade bostadsbyggandet i Uppsala- och Stockholmsområdet, inklusive Arlandas tillväxt som
såväl arbetsplats som internationell flygplats. En spårutbyggnad ger möjlighet att hantera
pendeltågstrafiken samt den regionala och interregionala tågtrafiken åtskilt och möjliggör
uppehåll på fler platser med stora exploateringar längs sträckan.
Sammanlagt är bedömningen att objektet har potential att möjliggöra byggande av cirka
50 000-100 000 bostäder i de berörda kommunerna. En förutsättning för att objektet ska
genomföras är att en överenskommelse nås mellan kommunerna och regeringens samordnare för större samlade exploateringar. För att trafiken från de nya bostadsområdena ska
kunna hanteras kommer det också krävas följdinvesteringar i både väg och järnvägsnätet.
Det gäller exempelvis nya stationer och eventuell ny anslutning till E4. Utformning och
fördelning av kostnader för dessa behöver utredas vidare.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
En utbyggnad till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm innebär att
ett fullständigt trafiksystem med fyra spår skapas på hela sträckan mellan Järna i söder och
Uppsala i norr. Detta möjliggör en fortsatt utveckling av pendeltågs- och regionaltågstrafiken mellan Stockholm och Uppsala samt nya pendeltågsstationer mellan Knivsta och
Uppsala. Dessutom skapas ett robustare järnvägssystem med färre låsningar mellan pendeltåg och övrig tågtrafik. Nackdelen med ytterligare spårutbyggnader är intrång i landskapet
och risk för ökade barriäreffekter.
Föreslagen åtgärd
Objektet omfattar byggande av ytterligare två spår mellan Uppsala – länsgränsen
Uppsala/Stockholm, totalt cirka 23 kilometer dubbelspår. Objektet är en steg 4-åtgärd. De
nya spåren kan antingen anläggas invid befintligt dubbelspår eller som ett separat
dubbelspår i en ny korridor.
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Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Objektet finns med i förslag till Nationell Plan 2018-2029. Objektet har en beräknad totalkostnad på ca 6,8 miljarder kronor. Kostnaden som belastar nationell plan under planperioden uppgår till ca 2,4 miljarder kronor. Bedömt osäkerhetsintervall är ca 5-9 miljarder
kronor.
Genomförande
Konsekvenser av genomförandet har ej bedömts i detta tidiga skede då val av korridor och
eventuella etappindelningar först behöver tydliggöras.

6.4. Andra alternativa järnvägsåtgärder
I detta kapitel redovisas kortfattat alternativa åtgärder som inte har analyserats i detta
uppdrag men de finns beskrivna i andra sammanhang och kan ge påverkan för de åtgärder
som föreslagits inom ramen för uppdraget.
Framtida signalsäkerhetssystem
Utveckling av signalsäkerhetssystemet 18 på järnvägen kan också tillföra positiva effekter
med avseende på kapaciteten i järnvägssystemet, bland annat kan befintlig spåranläggning
nyttjas mer effektivt. Införandet bedöms i detta skede medföra en trimning av systemet
snarare än att kunna tillföra mer tågtrafik. I vilken utsträckning ett effektivare signalsystem
i framtiden kan tänkas påverka kapaciteten och tågutbudet mer i detalj har inte analyserats
men kan innebära en viss potential för förbättrad kapacitet, robusthet och därmed
tillgänglighet.
Ny järnväg Märsta – Arlanda (”Norra kroken”)
Inom ramen för avtalet, APA, finns en möjlighet att A-Train kan bygga en ut en spårförbindelse mellan Märsta och Arlanda C, den s.k. Norra kroken. Förutsättningen för denna
utbyggnad, som är tänkt för pendeltågstrafiken, är att det finns en efterfrågan och att
investeringen bär sig genom ökade intäkter via ban- och stationsavgifter. Norra kroken
möjliggör att norrgående pendeltåg mot Märsta kan fortsätta i riktning mot kopplingspunkten Myrbacken där de viker av och ansluter till Arlandabanan norrifrån. Vid Arlanda C
vänder pendeltågen på ett separat vändspår med plattform 19.
Detta är ett alternativ som inte ingår i utredningsalternativen UA0-UA3 men är ett
alternativt sätt att trafikera mellan Stockholm och Arlanda C med pendeltåg. Om
pendeltågen trafikerar via Norra kroken förutsätter det att pendeltågslinjen mellan Arlanda
och Uppsala slopas. En utbyggnad av Norra kroken samt anläggande av ett vändspår och
plattform för pendeltåg vid Arlanda C innebär även att föreslagen åtgärd för att öka
kapaciteten genom plattformsförlängning på Arlanda C (alternativ 1) inte är genomförbar då
det tar samma yta i anspråk i tunneln. Omvänt betyder det att plattformsförlängningen
omöjliggör ett framtida anläggande av ett vändspår med plattform anslutet till Norra
kroken. Sammantaget innebär detta att en utbyggnad till en fyrspårig station vid Arlanda C
(alternativ 2) blir enda kvarstående alternativet för att möjliggöra ökad kapacitet på Arlanda
C om Norra kroken samt vändspår byggs. Huruvida det är möjligt att anlägga både vändspår
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Under 2020-talet planeras det europeiska signalsäkerhetssystemet ERTMS att införas på Ostkustbanan

19

Vissa försvarsåtgärder för denna utbyggnad genomfördes när Arlandabanan byggdes, bl a plats för ett vändspår
och plattform i tunneln norr om plattformen vid Arlanda C
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med plattform (för pendeltåg via Norra Kroken) och en fyrspårig station vid Arlanda C för
att öka kapaciteten för övriga tåg har inte utretts.
Ur ett trafikeringsperspektiv så medför trafikering via Norra kroken nya låsningar i trafiksystemet. Genom att pendeltågen från Märsta ska trafikera samma spår som övriga tåg från
Uppsala (och vice versa) så skapas beroenden, inte bara mellan pendeltåg och övrig tågtrafiken, utan även mellan norrgående och södergående tåg. Den nya kopplingspunkt som
krävs där Norra kroken ansluts mot Arlandabanan måste dessutom vara planskild så att
inga korsande tågvägar uppstår. Utöver detta så bedöms ett vändspår vid Arlanda C endast
ha kapacitet för maximalt 3 pendeltåg/timme. En utökning till 4 pendeltåg/timme och
riktning skulle kräva ett ytterligare spår med plattform i tunneln. Restiden mellan
Stockholm City och Arlanda skulle förlängas med omkring 9 minuter genom trafikering via
Märsta och Norra kroken.
Ny pendeltågstation i Övriga flygplatsstaden (”Arlandastad”)
För att förbättra tillgängligheten till arbetsplatsområdet inom den Övriga flygplatsstaden
skulle en pendeltågsstation kunna anläggas i västra delen av Övriga flygplatsstaden, vid
Arlandastad. En pendeltågsstation i Arlandastad skulle möjliggöra snabbare förbindelser
mellan Stockholm respektive Uppsala till arbetsplatsområdet runt E4: an. På grund av den
intensiva tågtrafiken på sträckan skulle det krävas en utbyggnad till fyra spår mellan
kopplingspunkten i Skavstaby och detaljplan stadsdel 5 Arlandastad i Övriga flygplatsstaden
för att möjliggöra uppehåll med pendeltåg. En bedömning är att det även fortsättningsvis
skulle finnas behov av förbindelser med buss eller spårbunden trafik i relationen Arlanda
flygplats – Arlandastad – Märsta för att kunna binda ihop området i östvästlig riktning.
Åtgärden förutsätter att pendeltågstrafiken trafikerar Arlandabana på nuvarande sätt och
inte i enlighet med Norra krokens förutsättningar.

6.5. Åtgärdsalternativ väg
Nedan beskrivs de åtgärder som identifierats utifrån två scenarier, en utveckling enligt
Basprognos 2040 och en utveckling enligt Swedavias prognos för resenärer och arbetsplatser.
En utgångspunkt i analyserna är att åtgärder i gällande nationell plan 2014-2025
genomförs. Som grund för analyserna är kapacitetsförstärkning E4 sträckan GlädjenArlanda därmed en förutsättning, se kapitel 5.

6.6. Åtgärder utifrån Basprognos 2040
6.6.1. Objektsbeskrivning åtgärd: trimning trafikplats Häggvik – trafikplats Rotebro
Nuläge och brister
Bristande framkomlighet skapar idag problematik längs väg E4 på sträckan Häggvik –
Arlanda. Detta har utretts i ÅVS E4 trafikplats Häggvik – trafikplats Arlanda under 2017.
Trafikmängderna är i nuläget nära att tangera kapacitetstaket, vilket resulterar i tidvis
trängsel och köbildning. Detta leder även till ökad risk för olyckor på sträckan. Trafiken
förväntas öka som en konsekvens av en expansiv regional utveckling samt öppnande av
Förbifart Stockholm vid trafikplats Häggvik.
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Föreslagen åtgärd
Breddning av E4 trafikplats Häggvik – trafikplats Rotebro till 4+4 körfält genom minskning
av mittremsa och vägrenar vilket innebär en utökning av ett körfält åt vardera riktningen
inom befintligt vägområde. Sträckan omfattar 2,3km.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Åtgärd längs sträckan innebär en ökad kapacitet och en möjlighet att i framtiden använda
ett körfält till kollektivtrafikkörfält, permanent eller vid behov till exempel vid högtrafik
genom flexibla kollektivtrafikkörfält med MCS-system. Åtgärden är en steg 3-4-åtgärd.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 150-200 miljoner kr.
Genomförande
Produktionstiden för åtgärden bedöms till ca 1 år. Byggnationen medför störningar på
befintlig väg men dagens antal körfält kommer, förutom nattetid, att kunna bibehållas under
byggtiden. Inför genomförandet behövs handlingar i form av vägplan och bygghandling med
bedömd tidsåtgång till ca 3 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 4 år.

6.6.2. Objektsbeskrivning åtgärd trimning trafikplats Rotebro – trafikplats Glädjen
Nuläge och brister
Trafiken förväntas öka som en konsekvens av den regionala utvecklingen, öppnande av
Förbifart Stockholm vid trafikplats Häggvik. I och med utbyggnad av sträckan mellan
trafikplats Häggvik och trafikplats Rotebro kommer trafikbelastningen att ytterligare öka.
Med kommande trafikutveckling kommer sträckan att hamna nära kapacitetstaket.
Föreslagen åtgärd
Breddning av E4 trafikplats Rotebro – trafikplats Glädjen genom minskning av mittremsa
och vägrenar vilket innebär en utökning av ett körfält i vardera riktningen, till 4+4 körfält.
Detta kan åstadkommas inom befintligt vägområde men innebär breddning av flera broar,
bland annat broarna över stambanan i Rotebro. Eventuellt kan detta undvikas genom en
något lägre standard på den sträckan varvid kostnaderna kraftigt kan reduceras. Den totala
vägsträckan omfattar cirka 5 km.
Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Åtgärd längs sträckan innebär en ökad kapacitet och en möjlighet att i framtiden använda
ett körfält till kollektivtrafikkörfält, permanent eller vid behov till exempel vid högtrafik
genom flexibla kollektivtrafikkörfält med MCS-system. Åtgärden är en steg 3-åtgärd.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 600-900 miljoner kr
Genomförande
Produktionstiden för åtgärden bedöms till ca 2 år. Byggnationen medför störningar på
befintlig väg men dagens antal körfält kommer, förutom nattetid, att kunna bibehållas under
byggtiden. Inför genomförandet behövs handlingar i form av vägplan och bygghandling med
bedömd tidsåtgång till ca 3 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 5 år.
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6.7. Åtgärder utifrån scenario Swedavia 2040
6.7.1. Objektsbeskrivning åtgärd: E4.65
Nuläge och brister
E4.65 och väg 273 är idag hårt belastad av trafik till och från Arlanda samt genomfartstrafik
längs med väg 273, dels resenärstrafik men även tung trafik. En utveckling enligt scenario
Swedavia innebär ytterligare belastning. Kopplingen till E4 och de många körfälten som
vävs samman innebär att det skapas många växlingsrörelser på sträckan som påverkar
framkomligheten. E4.65 är statlig väg fram till flygplatsen där ägandeskapet tas över av
Swedavia.
Föreslagen åtgärd
E4.65 breddas utanför vägområdet med 3,5 m i vardera riktningen med uppehåll i trafikplats Nybygget på en sträcka av 2.6 km. På sträckan krävs en breddning av bro över gångoch cykelväg. Ramperna mellan E4 och E4.65 i trafikplats Arlanda breddas med 2 m till
2 körfält i varje riktning. Det senare kan dock utföras inom vägområdet.

Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Breddningen innebär ökad kapacitet men kräver, för huvudvägen, ett större vägområde och
är en steg 3-4-åtgärd.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 150-250 miljoner kr
Genomförande
Produktionstiden för åtgärden bedöms till ca 1 år. Byggnationen medför störningar på
befintlig väg men dagens antal körfält kommer, förutom nattetid, att kunna bibehållas under
byggtiden. Inför genomförandet behövs handlingar i form av vägplan och bygghandling med
bedömd tidsåtgång till ca 3 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 4 år.
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6.7.2. Objektsbeskrivning åtgärd: trafikplats Måby
Nuläge och brister
Trafikplatsen är idag en halv trafikplats vilket innebär att det endast finns rampanslutning
från väg 905, Måbyleden, till E4 i nordlig riktning.
Föreslagen åtgärd
Trafikplatsen kompletteras med sydgående ramper till en komplett trafikplats.
Korsningarna där ramperna ansluter till väg 905 byggs om till mer kapacitetsstarka
cirkulationsplatser.

Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Komplettering av trafikplatsen innebär att Arlanda får ytterligare en avfart från E4 och
avlastar trafikplats Arlanda samt underlättar för den tunga trafiken till cargo-området.
Åtgärden är en steg 3-4-åtgärd.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 50-80 miljoner kr.
Genomförande
Produktionstiden för åtgärden bedöms till ca 1 år. Byggnationen medför störningar på
befintlig väg men dagens antal körfält kommer att kunna bibehållas under byggtiden.
Åtgärden är sedan tidigare utredd men på grund av förändrad lagstiftning kommer en ny
vägplan behöva tas fram. Inför genomförandet behövs också bygghandling. Sammantaget
beräknas det uppgå till ca 3 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 4 år.

6.7.3. Objektsbeskrivning åtgärd E4 trafikplats Knivsta – trafikplats Måby
Nuläge och brister
E4 norr om Arlanda anknyter till Knivsta och Uppsala län. Det finns flera utbyggnadsplaner
inom Uppsala och pendlingstrafiken mellan Uppsala och Stockholm ökar. Idag finns risk för
smittrafik om det är kö på E4 längs väg 77 och vidare på mindre vägar så som väg 1049 och
väg 894 för att nå Arlanda.

59

Föreslagen åtgärd
Vägen breddas med ytterligare ett körfält i vardera riktningen till totalt tre. Det sker genom
breddning mot mittremsan inom vägområdet på en längd av ca 12,7 km.
Åtgärden kräver även breddning av flertalet broar för enskilda och statliga korsande vägar.

Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
I och med att kapaciteten ökar på E4 minskar belastningen på det lokala vägnätet. Åtgärden
är en steg 3-4-åtgärd och kräver sannolikt vägplan då påverkan på omgivningen förändras.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 750-1100 miljoner kr.
Genomförande
Produktionstiden för åtgärden bedöms till ca 2 år. Byggnationen medför störningar på
befintlig väg men dagens antal körfält kommer, förutom nattetid, att kunna bibehållas under
byggtiden. Inför genomförandet behövs handlingar i form av vägplan och bygghandling
vilket beräknas uppgå till ca 3 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 5 år.

6.7.4. Objektsbeskrivning mindre åtgärder
Förutom ovan redovisade åtgärder föreslås ett antal mindre åtgärder.
Trafikplats Nybygget
Trafikplatsen förstärks med en fri högersväng från väg 905 mot Arlanda samt med en cirka
200 m lång accelerationssträcka från Arlanda mot väg 905.
Trafikplats Arlanda – trafikplats Märsta
Ett additionskörfält som, i sydlig riktning binder ihop påfartsramp från Arlanda med
avfartsramp mot Märsta anläggs i sydlig riktning. Additionskörfältet innebär en breddning
med 3,5m längs en sträcka på 600 meter. Åtgärden kräver även breddning av bro över GCväg.
Väg 905 Måbyleden
Korsningarna på väg 905, Måbyleden, förstärks kapacitetsmässigt. De förses med vänster-
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svängsficka och signalanläggning för att utöka framkomligheten vilket även ger förutsättningar för en effektiv bussförbindelse mellan Märsta och Arlanda, t ex BRT.
Dessa åtgärder är steg 3-4 åtgärder som sannolikt inte kräver vägplan med en total genomförande- och planeringstid om cirka 1 år och en sammanlagd kostnad om under 50 MKR.

E4, kollektivkörfält
Tänkbar åtgärd längs E4 är att underlätta framkomligheten för bussar genom att anordna
kollektivkörfält. Antingen görs det genom att bredda med ytterligare ett körfält alternativt
genom att skylta om ett av de ordinarie körfälten.
Det senare reducerar kapaciteten för övrig trafik. Ett körfält kan ta emot upp till cirka 1700
f/h under maxtrafik. Med ett antagande om 1,2 resenärer per bil och 60 resenärer per buss
innebär det i storleksordningen 30 bussar i timmen eller en buss varannan minut. Den
omfattningen blir sannolikt svår att uppnå. Busstrafiken från Cityterminalen eller andra
platser i city kan inte ta emot nämnvärt mycket mer trafik av utrymmes- och framkomlighetsskäl. Dessutom går de betydligt mer kapacitetsstarka spåren parallellt med denna
sträcka. Potentialen för ökad busstrafik finns i huvudsak för att försörja områdena nordväst
och nordöst om Stockholms centrala delar och vidare utåt mot Västerås samt Norrtälje.
Denna busstrafik ansluter därmed till största delarna till E4 vid trafikplatserna Häggvik,
Rotebro samt Glädjen vilket betyder att omfattningen på busstrafiken längs E4 ökar ju
längre norrut man kommer. Därmed är också nyttan av ett kollektivkörfält störst mellan
trafikplats Glädjen och trafikplats Arlanda. För vägsträckan mellan Häggvik och Glädjen blir
nyttan mindre dels av ovan skäl men också av att det på den sträckan är fler (4) körfält vilket
i sig ger en något mindre störningskänslig situation.
Sammantaget innebär det att busskörfält i första hand bör utredas på sträckan trafikplats
Glädjen - trafikplats Arlanda. I så fall kan det endast ske genom breddning av vägen på
utsidan med ett extra körfält till fyra.

6.8. Samlad bedömning av åtgärdernas effekter inkl. kostnader 2040
För några av de analyserade åtgärdsalternativen som avser större investeringsåtgärder, har
översiktliga samlade effektbedömningar (SEB) tagits fram. I och med det tidiga planerings-

61

skedet är både kostnadsbedömningar och effektbedömningar behäftade med stora osäkerheter och bedömningarna ska ses som preliminära. I ett senare planeringsskede kan det bli
aktuellt med fördjupade analyser och SEBar.
I Tabell 7 nedan redovisas en bedömning av åtgärdernas bidrag till de transportpolitiska
målen. Effekter av analyserade åtgärder för ett nordligt terminalläge redovisas i avsnitt 7.1.
I tabell 6 görs bedömningar mot delmål inom funktionsmålet respektive hänsynsmålet.
Observera att bidragets storlek inte framgår av tabellen. Storleken på effekter skiljer sig åt
mellan åtgärder och olika alternativ men storleksordningen går alltså inte att utläsa av
tabellen. Ett positivt bidrag kan vara stort eller litet men markeras grönt oavsett.
Basprognos 2040 ligger till grund för bedömning av åtgärdernas effekter. Vid förändrade
förutsättningar, exempelvis avseende markanvändning och antal arbetsplatser kan
bedömningarna förändras. I Tabell 7 görs bedömningar separat för varje åtgärd. En
kombination av flera åtgärder kan också påverka effektbedömningen.
För några av de studerade åtgärdsalternativen finns sedan tidigare SEB framtagna. Det
gäller exempelvis E4 trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda och Märsta bangårdsombyggnad som ingår i förslag till Nationell plan. SEB för dessa åtgärder finns publicerade
på Trafikverkets hemsida och redovisas inte i Tabell 7.
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Tabell 7 Bedömning av bidrag till transportpolitiska mål och samhällsekonomisk lönsamhet för
analyserade åtgärdsalternativ. Grönt = positivt bidrag, rött = negativt bidrag, vitt = inget eller
försumbart bidrag. I bedömningen av samhällsekonomisk lönsamhet är gul = osäker.

Flygpendeltåg med ökad
sittplatskapacitet (6 vr)

Transportpolitiska mål

Arlandabanan, byte av
signalställverk

Arlanda C,
kapacitetshöjande
åtgärder, alternativ 2

Arlanda C,
kapacitetshöjande
åtgärder, alternativ 1

Skavstaby,
kapacitetshöjande
åtgärder

E4.65

Åtgärder järnväg
E4 Knivsta-Måby

Tpl Måby

E4 Rotebro-Glädjen

E4 Häggvik-Rotebro

Åtgärder väg

Medborgarnas
resor

Funktionsmålet

Näringslivets
transporter
Tillgänglighet
Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga

Hänsynsmålet

Kollektivtrafik,
gång och
cykel
Klimat
Hälsa
Landskap
Trafiksäkerhet

150 -200
mkr

750 –
600 50 - 80
1100
900 mkr mkr
mkr

900 150-250
1400
mkr
mkr

1200 –
100 1800
150 mkr
mkr

Ca 75
mkr

Smärre
kostnad

Åtgärdskostnad
Underlag för bedömning saknas

Samhällsekonomi

6.8.1. Bidrag till funktionsmålet
De analyserade åtgärderna bedöms i huvudsak bidra positivt till funktionsmålet.
Vägåtgärderna ger ökad kapacitet och bidrar till minskad restidsosäkerhet. Förbättrad
framkomlighet och minskad restidsosäkerhet är positivt för arbetspendlingen. Det medför
ökad tillgänglighet till centrala Stockholm och Arlanda och därmed även till internationella
samt interregionala resmål. Även långväga busstransporter gynnas.
Järnvägsåtgärderna medför ökad kapacitet vilket bidrar till att systemet blir mindre känsligt
för störningar. Ökad kapacitet och minskad störningskänslighet bidrar positivt till
arbetspendling och tillgänglighet till Arlandastråket och mellan centrala Stockholm och
Arlanda och därmed även internationellt samt till interregionala resmål.
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Ingen av de analyserade åtgärderna bedöms i nämnbar omfattning påverka transportsystemets användbarhet för barn, unga och funktionshindrade.
Vägåtgärderna påverkar inte möjligheterna att cykla eller gå i någon större utsträckning
men åtgärderna bidrar till att kollektivtrafiken får en lägre marknadsandel då de i huvudsak
gynnar biltrafiken.
Järnvägsåtgärderna främjar i huvudsak kollektiva färdmedel och bedöms positivt påverka
förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel.

6.8.2.

Bidrag till hänsynsmålet

Vägåtgärderna bedöms totalt sett medföra ett negativt bidrag till hänsynsmålet. Åtgärderna
bidrar till att det totala vägtransportarbetet ökar med negativ påverkan på klimat och hälsa
som följd. För flera vägåtgärder görs bedömningen att trafiksäkerheten kan komma att
påverkas negativt. Detta till följd av att de kapacitetshöjande åtgärderna genererar ökad
trafik och att flera av åtgärderna medför fler potentiella kollisionspunkter vid körfältsbyten.
ITS-åtgärder på berörda sträckor kan dämpa den ökade olycksrisken.
Nya väganslutningar påverkar landskapsbilden negativt. En ny väg innebär en större
barriäreffekt för vilt och en större störning för djurlivet. För åtgärder som genomförs i
befintliga infrastrukturstråk bedöms påverkan på landskapet som begränsad men fortfarande negativ, då ökad trafik och högre hastigheter förstärker barriärer och störning för
djurlivet.
Till skillnad från vägåtgärderna bedöms järnvägsåtgärderna i huvudsak medföra positiva
bidrag till hänsynsmålet. Åtgärderna kan bidra till en överflyttning av resor från väg till
järnväg, vilket är positivt ur klimatsynpunkt, leder till minskade emissioner och främjar
ökad fysisk aktivitet. Även trafiksäkerheten påverkas positivt av en överflyttning från väg till
järnväg. Dock medför vissa av åtgärderna negativ landskapspåverkan.

6.8.3.

Lokala och regionala mål

Järnvägsåtgärderna bedöms bidra till de regionala målen i RUFS 2010 20 genom ökad
tillgänglighet, förbättrad livsmiljö och mer resurseffektiv region. Vägåtgärderna bedöms ha
en negativ påverkan på livsmiljön.
Samtliga åtgärder bidrar till målet om förbättrad tillgänglighet till Arlanda. Åtgärderna på
järnväg bedöms i huvudsak bidra till målet om en kollektivtrafikandel till Arlanda som
uppgår till minst 60 %. Åtgärderna på väg bedöms däremot bidra till att kollektivtrafiken får
en lägre marknadsandel då dessa i huvudsak gynnar biltrafiken.

6.8.4.

Samhällsekonomi

Åtgärdernas samhällsekonomiska effekter har inte beräknats. För flertalet åtgärder saknas
också underlag för att göra en bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet. För några av
vägåtgärderna har översiktliga bedömningar gjorts baserat på uppskattningar av den
ungefärliga storleken på restidsvinster. Då det råder stora osäkerheter både vad gäller
20

En ny regional utvecklingsplan RUFS 2050 är under framtagande och väntas inom kort antas av landstingsfullmäktige. Målen i RUFS 2050 skiljer sig delvis mot RUFS 2010. I detta arbete görs dock bedömningar mot
uppsatta mål i gällande plan RUFS 2010.
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åtgärdernas effekter och åtgärdskostnader är även bedömningarna av samhällsekonomisk
lönsamhet att betrakta som osäkra.
För vägåtgärderna bedöms restidsvinster utgöra de största nyttorna. Åtgärder som
genererar ökad trafik medför en förhöjd olycksrisk. Utbyggnad av ytterligare körfält bedöms
också ha negativ påverkan på trafiksäkerheten. Vägåtgärderna medför negativ påverkan på
klimat och hälsa. För flera av vägåtgärderna görs dock bedömningen att de är samhällsekonomiskt lönsamma eller har potential att vara lönsamma baserat på den potentiellt
större effekt som uppstår av förbättrade restider relativt de negativa effekterna och i
förhållande till åtgärdskostnaderna.
Av de kapacitetshöjande åtgärderna på E4 bedöms E4 Häggvik-Rotebro medföra de största
restidsvinsterna. E4 Rotebro-Glädjen är beroende av att Häggvik-Rotebro genomförs.
Åtgärderna på järnväg medför nyttor i form av förbättrade restider och ökade biljettintäkter
Åtgärderna bedöms medföra positiva men små nyttor kopplade till klimat och hälsa.
För kapacitetshöjande åtgärder på Arlanda central finns två alternativa lösningar. Nyttorna
av alternativ 2 som innebär fyrspårig station samt vändspår är större än för alternativ 1 med
plattformsförlängningar. Samtidigt är åtgärdskostnaden för alternativ 2 betydligt högre än
för 1.
I detta tidiga utredningsskede saknas underlag för att göra en bedömning av järnvägsåtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet.

6.9. Andra åtgärder för ökad kollektivtrafik
Utöver de åtgärder som identifierats utifrån brister i det statliga väg- och järnvägsnätet
redovisas nedan andra åtgärdsalternativ som skulle kunna bidra till att förstärka kollektivtrafikutbudet.

6.9.1. Kraftigt utökat busstrafikutbud (SL)
För att studera potentialen i öst-västlig riktning, har ett alternativt scenario med kraftigt
utökat kollektivtrafikutbud som kompletterar spårtrafiken, tagits fram. Trafikeringen har
tagits fram i dialog med Trafikförvaltningen. Eftersom utbudet har tagits fram i syfte att
beskriva potentialen för utökad kollektivtrafik så bedöms utbudet vara överskattat jämfört
med vad som är trafikekonomiskt motiverat. Den föreslagna busstrafikeringen täcker in
stora delar av norra länet och innebär en rad nya linjer med 15-minuterstrafikering till
Arlanda, se Figur 31.
Eftersom syftet med det utökade bussutbudet i första hand är att förbättra tillgängligheten
med kollektivtrafik till Arlanda så antas samtliga linjer först passera Arlanda. Alla linjerna
som trafikerar Arlanda förlängs därefter till Märsta via Övriga flygplatsstaden. Det betyder
att de nya busslinjerna även fungerar som och ersätter befintlig matarlinje mellan Märsta
och Arlanda. Trots att bussarna har tillgodosetts med god framkomlighet och relativt sett få
stopp går det i många relationer fortfarande fortare att resa med egen bil.
• Ny linje: Kungsängen – Stäket – Arlanda – Arlandastad – Märsta
• Ny linje: Jakobsberg – Barkarby – Arlanda – Arlandastad – Märsta
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• Ny linje: Täby kyrkby – Vallentuna – Arlanda – Arlandastad – Märsta
• Ny linje: Täby centrum – Arlanda – Arlandastad – Märsta
• Ny linje: Norrtälje – Rimbo– Arlanda – Arlandastad – Märsta
• Linje 579: Bålsta – Sigtuna– Arlanda – Arlandastad – Märsta
• Linje 581: Fasanvägen (Märsta)-Märsta – Arlandastad – Arlanda
• Linje 589: Ö Steninge (Märsta) – Arlandastad – Arlanda
• Linje i Förbifart Stockholm: Vårby gård – Barkarby – Arlanda – Arlandastad – Märsta

Figur 31 Översikt över nya busslinjer som trafikerar Arlanda i scenario Kraftigt ökat bussutbud buss, år
2040.

Analysen visar att det framför allt kommunernaär i norra delen av Stockholms län, till
exempel Upplands-Bro Täby, , Vallentuna, Upplands Väsby och Norrtälje, som får ett ökat
kollektivtrafikresande till Arlanda. För dessa områden ökar kollektivtrafikandelen med i
storleksordningen 1-7 %. Dessa områden har idag generellt en låg kollektivtrafikandel i
modellen, för arbetsresenärer ca 6-30 %, som alltså ökar något då bussutbudet förbättras.

6.9.2. Roslagsbanan till Arlanda
Trafikförvaltningen har genomfört flera studier om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan
och Arlanda. I arbetet med budgeten för 2017 tog dock landstingsfullmäktige beslut om att
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avbryta pågående planeringsstudie. Arbetet har därför tagits över av berörda kommuner och
studien kommer att redovisas i juni 2018.
Syftet med tidigare förstudien var att studera möjligheten att förbättra tillgängligheten till
och mellan till de regionala stadskärnorna Arlanda/Märsta och Täby C/Arninge genom en
ny tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda. Den tilltänkta sträckningen är att vika
av från befintlig Roslagsbana i Molnby och gå i en nordvästlig sträckning mot Arlanda. Det
är tänkt att anläggas en station vid Benstocken i södra delen av Arlanda för ge närhet till
planerad exploatering. En station vid Benstocken möjliggör också en koppling till Märsta.
Det antas en enkelspårig bana från Molnby till Arlanda, med dubbelspår vid stationerna
samt en mötesstation mellan Vallentuna och Benstocken och hastigheten bli 100 km/h. Med
en utbyggnad till Arlanda visar utredningen på att fyra tåg/h fortsätter från Ormsta till
Arlanda, vilket innebär att dessa tågturer förlängs ca 15 km. Resenärer till och från Arlanda
kommer då att resa med befintliga avgångar på sträckan Ormsta – Östra station. Att trafiken
inte behöver utökas beror på att resandet till och från Arlanda till största del sker i motriktning när tågen har lägre beläggning. visar den av förstudien rekommenderade
korridoren, samt läget för station vid Arlanda (Sky City).
I förslag till nationell plan (2018-2019) finns statlig medfinansiering för förlängning av
Roslagsbanan från Universitetet till City via Odenplan. Detta innbär att Östra station utgår.
Restiden från City till Arlanda blir då ca 45 min. Om en ny förbindelse mellan City och
Arlanda enligt detta förslag står i konkurrenssituation i förhållande till avtalet (APA) är
oklart och har inte analyserats i detta uppdrag.
Utredningen visar på att tågen som trafikeras till Arlanda ska stanna på samtliga stationer
för att öka upptagningsförmågan och betjäna tvärresandet mellan Arlanda och de fem
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm.
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Figur 32 Föreslagen sträckning från Molnby till Arlanda

6.9.3. BRT eller snabbspårväg Märsta – Arlanda
Sigtuna kommun har utrett alternativ för att snabba upp restiden inom den regionala
kärnan Märsta – Arlanda genom utbyggnader för att möjliggöra trafik med BRT (Bus Rapid
Transport) eller snabbspårväg. Utredningen visar sju olika alternativa sträckningar.
Alternativ 1-6 angör bl. a Arlandastad och får längre körväg och i de flesta fall många stopp.
Figur 33 visar ett av alternativen (alt 2). Restiden varierar mellan 16 och 20 min med BRT,
vilket innebär att det skulle bli ungefär samma restid som med dagens 583. Dessa alternativ
kräver också helt ny infrastruktur på större delen av sträckan och kostnaden med BRT är
bedömd till ca 500 Mkr. Med snabbspårväg skulle restiden bli ca 14-17 min och den
bedömda kostnaden skulle öka till ca 1,5 miljarder kr.

68

Figur 33 Trafikeringsalternativ 2 som går via fler arbetsplatser

Det sjunde alternativet i utredningen går längs Måbyleden och här vill kommunen i så fall
bygga spårväg i dalgången längs Måbyleden. Kommunen ser detta alternativ som ett
framtida komplement till de övriga alternativen då det inte riktigt når de framtida
exploateringsområdena. Alternativet har inte studerats i detalj men kommunen har
översiktligt analyserat sträckningen vad gäller möjlighet att anlägga spår längs Måbyleden
och vidare mot Arlanda, och det är fullt möjligt.

Figur 334 Trafikeringsalternativ 7 via Måbyleden
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6.9.4. Flygbussarna
Flygbussarna har idag en viktig funktion och kompletterar övrig kollektivtrafik särskilt i
vissa relationer utan spårtrafik. Någon analys av hur utvecklingen av den funktion som
dagens flygbussar fyller och potentialen för att utöka utbudet har inte analyserats inom
ramen för detta uppdrag. Förbifart Stockholm ger förutsättningar för utökat utbud från
södra delarna av Stockholms län och Mälardalen. Flygbussarna behöver inte passera de
mest belastade sträckorna i Stockholms centrala delar.

6.9.5. Cykel Märsta – Arlanda
Möjligheter för utvecklad pendling med cykel är komplement till pendling med både bil- och
kollektivtrafik.
För både terminalnära arbetsplatser och arbetsplatser i Övriga flygplatsstaden är en god
förbindelse med Märsta tätort av stor vikt för att stimulera cykelanvändningen. RVU visar
också att en stor del av de anställda bor i Sigtuna kommun.
Enligt den regionala cykelplanen föreslås Arlandastråket och Märstastråket rustas upp för
att nå föreslagen utformningsprincip gällande bredd, separation, belysning och beläggning.
Ny cykelinfrastruktur med en genare dragning närmast Arlanda bör utredas för att möjliggöra kortare restider.
Enligt ställningstagande för ÅVS E4 Häggvik-Arlanda rekommenderas att anlägga gång- och
cykelstråk för att stärka infrastrukturen och få hållbara resor inom Flygplatsstaden.

6.10. Styrmedel och subventioner
6.10.1. Subventioner kollektivtrafik
Subventionerad kollektivtrafiktaxa/stationsavgift som styrmedel
Som framgått ovan regleras utbudet av spårburna resmöjligheter mellan Stockholm C och
Arlanda i avtalet (APA) mellan AIAB och A-Train. Avtalet, som ingicks i mitten av 1990talet, innebär en konkurrens- och tillträdesbegränsning för personbefordran på järnväg i
stråket.
Sedan avtalet (APA) tecknades har emellertid mycket förändrats. Betydelsen av hållbara och
överkomliga resmöjligheter till Arlanda, i syfte att uppnå transport- och regionalpolitiska
mål, framstår nu i ny dager. Dessutom har de regelverk som styr kollektivtrafik generellt och
järnvägstrafik mer specifikt förändrats högst avsevärt. Det gäller exempelvis hur behöriga
myndigheter får agera för att säkerställa ett visst utbud av kollektivtrafik eller en viss
prissättning med transportpolitiska motiv.
Tillämpliga regler får sökas i järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen (2004:526),
förordningen (EU) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik samt förordning (2011:1126) om kollektivtrafik.
Enligt 5 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har ett järnvägsföretag med säte i en stat inom
EES eller i Schweiz rätt att utföra och organisera trafik på svenska järnvägsnät. Även andra
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fysiska eller juridiska personer med hemvist eller säte i en stat inom EES eller i Schweiz,
som har ett allmännyttigt eller kommersiellt intresse av infrastrukturkapacitet och som
uppfyller de krav som uppställts av infrastrukturförvaltaren med stöd av 6 kap. 5 a §, har
rätt att organisera trafik på svenska järnvägsnät.
Enligt 5 kap. 2c§ i järnvägslagen får regeringen meddela föreskrifter om begränsningar i
rätten att ta upp och lämna av passagerare på linjen mellan Stockholms centralstation och
Arlanda flygplats. Regeringen har meddelat en sådan begränsning i 4 kap. 1 b§ järnvägsförordningen (2004:526). Där framgår följande: ”Endast det järnvägsföretag som
Arlandabanan Infrastructure AB godkänt har rätt att ta upp och lämna av passagerare
som reser till eller från Arlanda flygplats på linjen mellan Stockholms centralstation och
Arlanda flygplats. Godkännandet får ske efter regeringens medgivande.
Författningsstödet för tillträdesbegränsningen återfinns alltså i järnvägsförordningen.
Frågan om- och i så fall hur behöriga myndigheter på kollektivtrafikområdet skulle kunna
agera för att påverka utbudet eller prissättningen/subventionering på resmöjligheter till
Arlanda har, såvitt känt, inte närmare analyserats. Om en sådan analys skulle genomföras
bör den ske mot bakgrund av såväl en behovsanalys som de rättsliga förutsättningarna.
Subventionering av kollektivtrafikkort för anställda via företag
Anställda på Swedavia har idag subventionerat kollektivtrafikkort (upp till 1000 kr/månad).
Antalet anställda på Swedavia är dock en liten del av alla anställda på flygplatsområdet.
Möjligheten att införa subventioner för anställda på andra företag eller på annat sätt skapa
incitament för att resa kollektivt bör utredas vidare. Särskilt som ett komplement till
styrmedel för biltrafik för att upprätthålla den samlade tillgängligheten.

6.10.2. Styrmedel för biltrafik
Dagens styrmedel
Nedan beskrivs dagens styrmedel för resor till terminalnära lägen.
Parkeringsavgifter
Parkeringsplatserna vid Arlanda är avgiftsbelagda. Parkeringsplatserna nyttjas av såväl
anställda som flygresenärer. För flygresenärer är parkerings-avgiften för terminalnära
platser omkring 300 kr/dygn och för långtidsparkering ca 600kr/dygn. För anställda kostar
parkering i terminalnära läge 775 kr/mån i terminalnära läge och ca 300 kr/mån på långtid.
Lokaliseringen av parkeringsplatser och avgiftsnivåer beskrivs mer utförligt avsnitt 4.1.2.
Utöver terminalnära och långtids-parkeringar i Swedavias regi finns även parkeringsplatser
i Övriga flygplatsstaden som ägs av privata företag.
Avgift för Taxi
Taxibilar betalar idag en avgift för att hämta kunder på Arlanda. Avgiften avser kostnaden
för
att bland annat administrera kösystemet för taxibilar, i vilket miljöbilar premieras. Avgiften
är ca 40 kr och tas enbart ut för de taxibilar som hämtar passagerare på Arlanda. Det utgår
ingen avgift för att lämna passagerare vid Arlanda.
Hämta/lämna
Det är idag kostnadsfritt att åka fram till terminalerna för att lämna och hämta passagerare.
Swedavia arbetar nu med att se över möjligheten att införa ett avgiftssystem för bilar som
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lämnar/hämtar passagerare. En flygresenär som lämnas/hämtas med bil genererar dubbelt
så många bilresor som en resenär som parkerar sin bil eller åker taxi och är därför viktiga ur
ett kapacitetsperspektiv.
Andra styrmedel
Nedan beskrivs andra styrmedel utifrån dagens lagstiftning.
Trängselskatt
Trängselskatt är ett styrmedel som syftar till att förbättra framkomligheten i vägnätet på
ställen där det råder trängsel. En väl utformad trängselskatt gör att vissa resenärer väljer att
resa på ett annat sätt, någon annanstans eller vid någon annan tidpunkt, vilket ger bättre
framkomlighet för de kvarvarande trafikanterna. Den har också den positiva effekten att den
ger intäkter som kan användas för att till exempel förbättra infrastrukturen.
En grundförutsättning för att införa trängselskatt vid Arlanda är därför att det råder trängsel
i vägnätet. Med en trängselskatt påförs samtliga resenärer i det aktuella snittet. Det innebär
att en trängselskatt på exempelvis ramperna vid Trafikplats Arlanda (se Figur 35) eller väg
273 inte enbart påverkar resenärer till Arlanda eller Flygplatsstaden, utan även resenärer
med andra målpunkter. Trängselskatt i enskilda punkter ger även upphov till risk för
trafikomfördelningar genom att resenärer väljer andra vägar för att undvika trängsel-skatt.
Det kan leda till att trafik omfördelas till mindre vägar med negativa effekter på
trafiksäkerhet och miljö som följd. Risken för negativa trafikomfördelningar ökar vid höga
trängselskattenivåer.
Miljözon
Miljözoner är ett styrmedel som syftar till att förbättra luftkvalitén i stadskärnor och andra
särskilt miljökänsliga områden. Genom att miljözoner begränsar vilka typer av fordon som
får köra i området så verkar den även som ett incitament för övergången till mer miljövänliga fordon.
Eftersom bebyggelsen i Arlanda och Flygplatsstaden till största delen utgörs av arbetsplatser, i kombination med att miljöpåverkan från flyget dominerar, så bedöms möjligheten
att motivera en miljözon för detta område begränsad.
Effekten av miljözon som styrmedel förväntas även avta i takt med att andelen fossilfria
fordon ökar.
Avgift på enskild väg
Den sista delen av vägen in mot terminalerna är en enskild väg, se Figur 35, vilket gör att det
exempelvis inte är möjligt att ta ut trängselskatt på den vägen. Det kan dock vara möjligt för
Swedavia, som är markägare, att ta ut en avgift av de som brukar vägen. En sådan avgift
skulle då verka som ett komplement till de avgifter som idag tas ut idag. Enligt väglagen och
lag om infrastrukturavgift 21 så är en förutsättning för en sådan avgift att vägen inte är TEN-T
eller får statsbidrag.

21

Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
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Swedavia har tidigare arbetat för att införa miljötullar på den enskilda vägen, men arbetet
avbröts. Det har inom ramen för detta uppdrag inte varit möjligt att göra en fördjupad
analys av anledningarna till att det tidigare arbetet avbröts och om de juridiska
förutsättningarna för att ta ut avgift på enskild väg har förändrats sedan dess.

Figur 35 Styrmedel Arlanda

Om styrmedel och potentialen för de olika resenärer
Syftet med styrmedel för bil är främst att minska bilens konkurrenskraft mot andra
färdmedel. Hur stor trafikstyrande effekt ett styrmedel har beror främst på två faktorer:
1.

Tidsvärde (priskänslighet): Tidsvärde beskriver hur resenärerna värderar sin tid.
Resenärer med ett högt tidsvärde (låg priskänslighet) påverkas i mindre
utsträckning av styrmedel än resenärer med lågt tidsvärde (hög priskänslighet).

2. Alternativa färdmedel: Hur stor möjlighet har resenären att välja ett alternativt
färdmedel för sin resa, exempelvis kollektivtrafik eller cykel.
I tidigare kapitel (se 3.1.4) har de tre resenärsgrupper beskrivits. Tidsvärdet för dessa tre
varierar och även inom grupperna varierar tidsvärdet, men den största skillnaden mellan
resenärsgrupperna gällande styrmedel bedöms ligga i möjligheten till alternativa färdmedel
och då främst genom kollektivtrafik:
•

Flygresenärernas: Resmönster är koncentrerade både till start- och målpunkt. Den
största resandeströmmen är mellan centrala Stockholm och Arlanda flygplats.
Därutöver har gruppen en stor geografisk spridning med relativt lägre resandeströmmar mellan de större städerna och Arlanda flygplats. Koncentrationen i
geografi ger förutsättningar för att skapa attraktivt kollektivtrafikutbud.
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•

Anställda i terminalnära områden: Liksom för flygresenärerna har anställda,
terminalnära, flygplatsen som målpunkt. Däremot är resandet mer lokalt och
startpunkterna mer spridda i främst öst- västlig riktning, vilket påverkar
möjligheten att skapa förutsättningar för alternativa färdmedel. Därutöver arbetar
en stor del av de anställda i skift, vilket också begränsar förutsättningarna för att
skapa ett attraktivt kollektivtrafikutbud.

•

Anställda inom Övriga flygplatsstaden: För denna resenärsgrupp är såväl startsom målpunkt spridda i geografin. Liksom för anställda i terminalnära lägen är
startpunkterna spridda i främst öst-västlig riktning, men för denna resenärsgrupp
är även målpunkterna spridda över hela Flygplatsstaden, vilket motsvarar
betydande del av Sigtuna kommun. Det gör att möjligheten för att kollektivtrafikförsörja denna resenärsgrupp är begränsad

Om potentialen att nå 60 % kollektivtrafikandel genom styrmedel för bil
Baserad på utvärderingen av införandet av trängselskatt i Stockholm 2006, förändrad
trängselskatt samt modellanalyser av förändrade parkeringsavgifter, har översiktliga
beräkningsexempel tagits fram i syfte att analysera ungefär hur stor kostnad som behöver
påföras bilresenärerna för att nå 60 % kollektivtrafikandel genom enbart styrmedel.
Beräkningsexemplen har enbart gjorts för resenärsgrupperna flygresenärer och anställda i
terminalnära läge. Beräkningsexempel har inte tagits fram för anställda inom flygplatsstaden eftersom möjligheten att styra resenärerna till andra färdmedel bedöms vara
begränsad.
Beräkningsexemplen visar att för både flygresenärer och anställda i terminalnära lägen
skulle parkeringsavgiften behöva höjas i storleksordningen 2-5 gånger för att uppnå 60 %
kollektivtrafikandel i genomsnitt. Eftersom förutsättningen att välja alternativa färdmedel
varierar behöver kollektivtrafikandelen vara betydligt högre i relationer med större
potential. För att uppnå motsvarande trafikstyrande effekt genom trängselskatt skulle
skattenivån behöva vara i storleksordningen 100 kronor per passage.
I praktiken så skulle dock en så kraftig höjning av avgifterna leda till anpassning av såväl
utbud som resandet. Om exempelvis parkeringsavgifterna på Swedavias parkeringsanläggningar skulle höjas kraftigt så skulle det sannolikt leda till att det uppstår nya och
billigare parkeringsanläggningar på privat mark. Vidare leder ökade kostnader för att resa
med bil till Arlanda till att tillgängligheten minskar och en del av såväl flygresenärer som
arbetskraft väljer andra målpunkter.
För att nå en hög kollektivtrafikandel för terminalnära arbetsresenärer och flygresenärer
behöver därför styrmedel för biltrafik kombineras med åtgärder som ökar attraktiviteten i
kollektivtrafiksystemet och gör kollektivtrafiken till det självklara valet för de resenärer som
har god tillgänglighet med kollektivtrafik, se beskrivning av styrmedel för kollektivtrafik i
avsnitt 6.5.1 Förstärkt kollektivtrafikutbud är en förutsättning för att kunna ta emot
resenärerna, men dess påverkan på färdmedelsvalet är liten i sammanhanget.
Sammantaget bedöms möjligheten öka kostnaden för att åka bil till Arlanda genom effektiva
och kraftfulla styrmedel begränsad utifrån dagens lagstiftning. Utformningen av effektiva
och långsiktiga styrmedel behöver utredas vidare i samverkan med berörda aktörer.

74

7.

Åtgärdsalternativ ny terminal i centralt läge och
nordligt läge

I Draft Masterplan 22 beskrivs översiktligt två huvudalternativ för långsiktig terminalexpansion. De två huvudalternativen kallas Ny terminal i centralt läge och Ny terminal i
nordligt läge. Alternativ centralt läge innebär terminalexpansion inom befintligt bansystem
medan Alternativ nordligt läge innebär en expansion norr om bana 2. Även inom respektive
huvudalternativ finns flera olika valmöjligheter för tänkbar expansion, se Figur 36.

Figur 346 Översikt för utvecklingsetapper och strategiska beslut i Draft Masterplan

Med utgångspunkt i Swedavias Draft Masterplan har anslutningar med väg och järnväg till
ett centralt och ett nordligt läge analyserats. Utöver de åtgärder som beskrivs nedan för en
tillgänglighet till ett nordligt läge förutsätter båda terminallägena de kapacitetsåtgärder som
beskrivs i kapitel 6.

7.1. Åtgärdsalternativ järnväg
7.1.1. Objektsbeskrivning åtgärd: Utbyggnad av spårsystemet till ny terminal i
nordligt läge
Nuläge och brister
I nuläget finns ingen terminal i det nordliga läge som Swedavia utreder men om den nya
terminalen anläggs i ett nordligt läge finns sannolikt ett behov av att trafikera den nya
terminalen med flygpendeltågen (Arlanda Express).

22

https://www.swedavia.se/contentassets/6824448fcc0a4ae29c0bf5bf961cb10d/draft-masterplan-arlanda.pdf
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Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
En station för flygpendeltågen vid en terminal i nordligt läge möjliggör att flygresenärer kan
erbjudas snabb och regelbunden trafik mellan Stockholm Central och samtliga terminaler på
Arlanda flygplats. Nackdelen är att en dubbelspårstunnel mellan Arlanda norra och den nya
terminalen är förenad med höga kostnader, spåren kommer att leda direkt under en av
rullbanorna på Arlanda flygplats (bana 2) vilket kan komplicera genomförandet. Den längre
restiden från Stockholm Central kan medföra ett behov av flera fordon i flygpendeltågstrafiken.

Figur 37 Förlängning av befintlig tunnel från station Arlanda norra till en ny terminal i nordligt läge

Föreslagen åtgärd
Utbyggnad av spårsystemet från Arlanda norra till en ny terminal i nordligt läge. En
förlängning av befintlig tunnel sker genom delvis två enkelspårstunnlar och till viss del
genom en dubbelspårtunnel samt ny station i tunnel under ny terminal i nordligt läge.
Plattformslängden vid den nya stationen måste vara anpassad till de framtida flygpendeltågens tåglängd. Utbyggnad av spårsystemet mellan Arlanda norra och en terminal i nordligt
läge är en steg 4-åtgärd.

Figur 35: Schematisk skiss på förlängning av järnvägen från Arlanda norra till en terminal i nordligt
läge.

Kostnadsbedömning för föreslagen lösning
Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 1,6 – 2,4 miljarder kr.
Genomförande
Vid en förlängning av Arlanda express flygpendeltåg till en terminal i nordligt läge måste
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även hänsyn tas till att det, förutom i bergpelaren bakom den norra uppgången på Arlanda
norra, även finns stålkärnepålar i berget utanför tunneln. Det ena spåret kan därför inte vika
av förrän området med stålkärnepålar har passerats, d.v.s. efter passagen av den
utrymnings-väg som ligger strax norr om plattformen.
Produktionstiden för åtgärden bedöms till 7-9 år. Trafikpåverkan omfattas både av att vissa
helger/nätter bedöms avstängningar till totalavstängningar ske av Arlanda norra under ca
1 månads tid i samband med att sprängning sker igenom till befintlig tunnel vid Arlanda
norra. Sprängning antas norrifrån från området runt den nya terminalen i nordligt läge och
mot befintlig tågtunnel. Under ca 1 års tid behöver en provisorisk vägg sättas upp som
avgränsar stationen från arbetsområdet norr om plattformen på Arlanda norra vilket medför
att tågen måste vända vid plattform och befintligt vändspår tas ur bruk. Inför genomförandet behövs framtagande av järnvägsplan, systemhandling och bygghandling vilket
beräknas ta ca 5 år. Total planering- och genomförandetid beräknas till 12-14 år.
Ny station på Arlandabanan intill nordligt läge
Om en ny terminal anläggs i ett nordligt läge antas transporterna på järnväg uteslutande ske
med flygpendeltåg genom en förlängning av spårsystemet från Arlanda norra till den nya
terminalen 23. Anläggs även en ny station längs dubbelspåret norr om Arlanda C så skapas
visserligen också anslutning till pendeltåg, regionala och interregionala tåg, men ett
ytterligare uppehåll på sträckan skulle påverka kapaciteten längs hela Ostkustbanan på ett
negativt sätt. Eftersom tågen då kommer att göra två uppehåll på en mycket kort sträcka så
ökar risken för kappkörningseffekter samt köbildning och därmed finns risk att även det
nationella järnvägsnätet påverkas.
Det är inte heller självklart att alla järnvägsföretag vill låta tågen göra uppehåll två gånger
vid Arlanda eftersom det får en negativ inverkan på tågens restider. Arlanda Project
Agreement innebär också begränsningar om resenärer till/från Stockholm inte får nyttja
regional- och interregionaltåg. En bedömning är att en plattform vid den nya terminalen
dessutom skulle hamna i nära anslutning till betongtunneln samt kurvan mot norra
tunnelmynningen. Med ytterligare två stationer (varav två vid den nya terminalen) skulle
Arlanda flygplats få totalt fem olika stationer fördelade på två bandelar, något som sannolikt
gör det svårt för resenärerna att orientera sig.
På grund av dessa omständigheter har därför en station på Arlandabanan i höjd med en ny
terminal i ett nordligt läge inte analyserats vidare.

23

Se kapitlet ”Analyserade åtgärder för ett nordligt terminalläge”

77

7.2. Åtgärdsalternativ väg
7.2.1. Objektsbeskrivning åtgärd anslutande väg till nordlig terminal
Nuläge och brister
Vid en framtida utbyggnad av ny terminal inom Arlanda flygplats krävs en ny vägkoppling.
Inom området idag finns terminalbyggnader, landningsbana 2 och lokala vägar samt under
mark även tunnel för tåg Arlanda express. Ingen vägkoppling finns till norra delen av
Arlanda flygplats. Området norr om Arlanda flygplats samt mellan Arlanda flygplats och E4
är idag inte exploaterat.
Föreslagen åtgärd
Alternativ A innebär en ny väg som kopplar till E4.65, trafikplats Nybygget, och går norrut
väster om Arlanda flygplats till den nya terminalen. Vägen är ca 7 km lång med en bredd på
8 meter. En variant av detta alternativ kan vara att i stället att utgå från väg 894 mot
Långhundra och gå runt flygplatsen på den östra sidan.

Figur 39 Alternativ A

Alternativ B innebär en ny trafikplats på väg E4, norr om trafikplats Måby, med en väg som
kopplar till den nya terminalen norr om Arlanda flygplats. Vägen är ca 4 km lång med en
bredd på 8 meter. Trafikplatsen är fullständig vilket innebär både söder- och norrgående
ramper samt en ny bro över E4.
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Figur 360 Alternativ B

Alternativ C innebär matning söderifrån via en tunnel. Den ansluter från befintligt vägsystem vid nuvarande terminaler under landningsbana 2 och upp till den nya terminalen.
Kopplingen består av cirka 1000 meter betongtunnel med cirka 200 meter tråg i vardera
änden. Eftersom berget ligger relativt djupt byggs tunneln som en betongtunnel. Tunneln får
full fri höjd och består av två enkelriktade rör med en mellanliggande betongvägg.

Figur 41 Alternativ C

Åtgärdens syfte inkl. för och nackdelar
Alternativ A.
Åtgärden medför ingen direkt koppling till övriga terminaler vilket innebär långa transportvägar internt. Den medför ökad belastning på trafikplats Nybygget och kan komma i konflikt
med utbyggnad av cargo-området väster om flygplatsen.
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Alternativ B.
Åtgärden medför ingen direkt koppling till övriga terminaler vilket innebär väldigt långa
transportvägar internt som går via E4. Den nya vägsträckan blir relativt kort mellan
terminalerna och avlastar E4.65 men det innebär ett mer svårorienterat system med val
mellan två olika trafikplatser beroende på vilken terminal som är målpunkten.
Åtgärden innebär avstängningar eller omledning av E4 vid byggnation av trafikplatsen.
Alternativ C.
Tunneln innebär en gen och lättorienterad koppling mellan nya och gamla terminaler.
Tunneln förläggs nära ytan vilket innebär att det inte föreligger någon konflikt med
befintliga eller nya spårtunnlar som går längre ner i berggrunden.
Däremot innebär den att flygplatsområdet påverkas kraftigt under byggnationen varför
arbetena måste delas in i korta etapper för att klara verksamheten på flygplatsen under
byggnadstiden.
Alla tre åtgärder är steg 3-4 åtgärder och kräver vägplan.
Kostnadsbedömning för föreslagen lösning:
Alternativ A: Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 200-300 miljoner kr
Alternativ B: Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 150-250 miljoner kr
Alternativ C: Med GKI som grund bedöms kostnaden till cirka 1,3-2 miljarder kr
Genomförande
Produktionstiden för åtgärd A bedöms till ca 1 år, för B till ca 2 år och för C till ca 4 år.
Byggnationen medför smärre störningar på befintliga vägar men dagens antal körfält
kommer, förutom nattetid, att kunna bibehållas under byggtiden. Inför genomförandet
behövs handlingar i form av vägplan och bygghandling vilket beräknas uppgå till ca 3 år.
Total planering- och genomförandetid beräknas för A, B och C till 4, 5 respektive 6 år.
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7.3. Samlad bedömning av åtgärdernas effekter
Åtgärderna som analyserats med koppling till ett nordligt terminalläge bedöms medföra en
likartad effektprofil som de övriga väg- och järnvägsåtgärder som analyserats och som
redovisas i avsnitt 6.3.
Tabell 8 Bedömning av bidrag till transportpolitiska mål och samhällsekonomisk lönsamhet för
analyserade åtgärdsalternativ kopplade till en Ny terminal Nordligt läge. Grönt = positivt bidrag, rött =
negativt bidrag, vitt = inget eller försumbart bidrag.

Förlängning av spårsystemet
till ny terminal i nordligt läge

Åtgärder järnväg
Nordlig terminal Arlanda
Alt C (Tunnel under Arlanda
flygplats, nordlig terminal)

Anslutande väg nordlig
terminal - alt. B

Anslutande väg nordlig
terminal - alt. A

Åtgärder väg

1300 - 2000
mkr

1600 - 2400 mkr

Transportpolitiska mål

Funktionsmålet

Medborgarnas resor
Näringslivets
transporter
Tillgänglighet
Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga

Hänsynsmålet

Kollektivtrafik, gång
och cykel
Klimat
Hälsa
Landskap
Trafiksäkerhet

Åtgärdskostnad
Samhällsekonomi

200 -300
mkr

150 -250 mkr

Underlag för bedömning saknas

För anslutning till nordlig terminal Arlanda finns tre alternativ. Restidsvinsterna för
alternativ A och B bedöms bli mindre än för alternativ C, som innebär att en tunnel byggs
under Arlanda flygplats. Tunnelalternativet innebär dock en betydligt högre åtgärdskostnad
än alternativ A och B. Någon bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet görs inte då
underlaget bedöms vara för osäkert.
Förlängning av spårsystemet till en ny terminal i nordligt läge bidrar till bättre tillgänglighet
med kollektivtrafik till Arlandas terminalområde och reducerar restiden jämfört med
ankomst med byte via dagens stationsområden. Det är dock osäkert om nyttorna av
åtgärden uppväger investeringskostnaden.
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8.

Utblick mot år 2070

Infrastrukturen 2040 och 2070 kommer till stora delar vara densamma som idag.
Utformning och användning i ett längre perspektiv är däremot inte given. Det är svårt att
undvika att utgå från det system vi känner till idag när rapporten har analyserat kapacitetsbehovet på så lång sikt som 30-50 år fram i tiden. Den slutsatsen leder till den självklara
bedömningen att förutsättningarna är behäftade med osäkerheter. För att nämna tre
områden som har stark påverkan och som vi idag har mer eller mindre kunskap om deras
förutsättningar för transportsystemet i ett 2070-perspektiv: omvärldsförändringar, teknisk
utveckling och klimatförändringar.
Multipla, dynamiska omvärldsfaktorer kan påverka transportsystemets utformning i framtiden: Kommer globaliseringen och världshandeln att fortsätta skapa behov av mer resor?
Kommer framtidens resenärer ha helt andra preferenser och lösningar för tillgänglighet och
åtkomlighet? Hur kommer kollektivtrafiken hantera resenärers krav på komfort, flexibilitet
och säkerhet? Vilken kostnadsnivå kommer transporter medföra för samhällets regionala
och internationella resande och hur styr detta resenärers efterfrågan?
Drivet av bland annat dessa frågeställningar sker en snabb teknisk utveckling genom
digitalisering och automatisering Framtidens resor och transporter kommer sannolikt att
ske effektivare tack vare utveckling av planering och ledning av trafik samt bättre
information till trafikanter och resenärer. Resenärers och trafikanters förväntan på relevant
trafikinformation som underlag för val inför och under sina resor bedöms öka. Nya
lösningar ska ge möjlighet till ökad kvalitet på trafikinformationen samt ge
trafikslagsövergripande trafik-informationstjänster. Liksom ökade krav på tillgänglighet till
nära, snabba, enkla och smarta dataöverföringar kommer sannolikt motsvarande krav öka
med transporter vare sig det handlar om personresor eller kollektivresor.
Med hjälp av ny teknik bedöms behovsplaneringen av infrastrukturen och trafikeringslösningar bli bättre. Detta förutsätter tillgång till rätt information och genom att
automatisera flera delar av processen, från anskaffning av informationen om infrastrukturen
och dess tillstånd till trafikekonomi, kan kostnaden minskas och kvaliteten höjas.
Informations-mängderna kommer att förbättra förutsättningar att använda
transportsystemet på ett mer effektivt och hållbart sätt, till exempel att nyttja tillgänglig
kapacitet inom transport-systemet. Ökad tillgång till data i olika former innebär nya
möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Att ha en gemensam
bild av nuläge, behov, brister, lösningar och mål ger möjligheter till avvägda
infrastrukturbeslut och trafikerings-lösningar. Den digitala uppkopplingen av fordon och
infrastruktur kan ge ny och värdefull kunskap om bland annat trafikförhållanden,
infrastrukturens status och trafikantbeteenden. Hur snabbt samhället och dess
transportsystem kan ta emot den nya tekniken återstår att se men kommer avgöras av
ekonomiska överväganden och kravet på hållbarhet och klimat-utmaningar.
Klimatförändringar kommer driva på både tekniklösningar (fossila transporter fasas ut till
förmån för fossilfria lösningar i takt med omvärldens krav) och alternativa, kanske
tvingande vägval (styrmedel) hur den enskilde resenären kommer hantera sin tillgänglighet.
Sammantaget är bedömningen att en avlastning av vägsystemet, och framförallt E4, genom
trafikstyrning, ekonomiska styrmedel och överflyttning till kollektivtrafik med buss och på
järnväg, i kombination med övrig samhällsplanering och digitaliseringens möjligheter blir
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avgörande för att på längre sikt hantera tillgängligheten till Arlanda. För att klara en
överflyttning från väg till järnväg och en hållbar trafikutveckling för 2040 - 2070 behöver
järnvägssystemet utvecklas både avseende infrastruktur och trafik.

8.1. Utveckling av järnvägssystemet i ett 2070-perspektiv
Ny järnvägsförbindelse Mälarbanan – Arlandabanan/Ostkustbanan (”Järvabanan”)
I syfte att skapa alternativa resvägar till Arlanda flygplats skulle järnvägssystemet kunna
byggas ut genom en förbindelse mellan Mälarbanan och Arlandabanan/Ostkustbanan, den
s.k. Järvabanan. Från en kopplingspunkt på sträckan mellan Barkarby och Kallhäll skulle ett
15-20 km långt dubbelspår anläggas i nordöstlig riktning mot Arlanda. Den nya förbindelsen
skulle kunna trafikeras av regionaltåg i relationen Örebro/Eskilstuna/Linköping –
Stockholm – Sundbyberg – Barkarby – Arlanda – Uppsala vilket skulle öka tillgängligheten
mellan nordvästra Stockholm och Arlanda. Uppehåll vid regionaltågsstationer i Barkarby
och Sundbyberg skulle skapa bytesmöjligheter mellan regionaltåg och pendeltåg respektive
tunnelbana. Enstaka pendeltåg kunna också kunna trafikera mellan Stockholm och Arlanda
via Järvabanan. Flygpendeltåg och interregionaltåg skulle även fortsättningsvis trafikera via
den befintliga Ostkustbanan för att kunna erbjuda kortast möjliga restider till Arlanda
flygplats respektive norra Sverige.

Figur 42 Dubbelspår i ny korridor som förbinder Mälarbanan med Arlandabanan/Ostkustbanan
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En ny förbindelse mellan Sörmland/Östergötland och Arlanda flygplats skulle kunna frigöra
plats i befintligt trafiksystem längs Ostkustbanan, både med avseende på spårkapacitet och
sittplatskapacitet, när detta avlastas. Förbindelsen mellan Mälarbanan och
Arlandabanan/Ostkustbanan skulle även tillföra mer redundans i stråket Stockholm –
Arlanda – Uppsala och göra järnvägssystemet mindre sårbart.

8.2. Utveckling av vägsystemet i ett 2070-perspektiv
Med hjälp av exempelvis styrmedel kan problematiken med kö och framkomlighet skjutas
framåt men med utgångspunkt från en extrapolering av tidigare utveckling för vägtrafiken
kan det bli aktuellt med ytterligare ombyggnationer.
Hela sträckan mellan trafikplats Häggvik och trafikplats Glädjen har, enligt antagandena i
ett 2040-perspktiv, successivt breddats. På sikt skulle det följaktligen vara naturligt att även
delen Glädjen-Arlanda byggs ut till 4+4 körfält. För den delen måste breddning dock ske på
utsidan. Ytterligare breddningar är däremot inte aktuellt så länge systemet längre in mot
Stockholm inte kan ta emot ytterligare trafik. Det förhållningssätt Trafikverket har idag är
att det inte är möjligt att bygga ikapp den efterfrågan som finns i de belastade inre delarna
av regionens vägsystem. I en växande region kommer detta förhållningssätt även att gälla
för de yttre delarna av vägsystemet.
Automatiseringen och utvecklingen av självkörande bilar kommer att påverka trafiksystemet. Utvecklingen förutspås ofta leda till en effektivare användning av vägsystemet
men påverkan på kapacitet och användningen av systemet är osäker. Effekten på trafikbelastningen av autonoma fordon är bl. a beroende på i vilken grad användningen av dessa
är delad, då delningen är en förutsättning för ett effektivt använt vägsystem. Det finns även
risk att efterfrågan på att resa med bil ökar eftersom tiden i bilen kan användas till annat
och därmed värderas lägre. Genom kolonnkörning kan kapaciteten i glesbygd nyttjas bättre
men enligt tidigare studier skapar kolonnerna problem vid vävning i trafikplatser, särskilt
när de som i storstäderna ligger tätt, vilket ger motsatt effekt.
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9.

Analys av åtgärdernas bidrag till en
kollektivtrafikandel som uppgår till minst 60 %

Utifrån de brister som enligt genomförda analyser bedöms uppstå i väg- respektive
järnvägssystemet med en utveckling av Flygplatsstaden, följer nedan en analys för att svara
på uppdragets frågeställning om att fånga åtgärder som kan bidra till att kollektivtrafikandelen av de totala persontransporterna till och från Arlanda uppgår till minst 60 %.
Analysen är uppdelad i två delar.
•

Vad krävs för att skapa ett kollektivtrafikutbud för att möjliggöra för en
kollektivtrafikandel på 60 %

•

Åtgärder för att uppnå en kollektivtrafikandel 60 %

Analysen för vilket utbud som krävs i järnvägssystemet har genomförts genom att analysera
sittplatskapaciteten med den trafikering som ligger till grund för de olika utredningsalternativen som redovisats ovan, se kapitel 6.

9.1. Kollektivtrafikutbud för att möjliggöra för en kollektivtrafikandel på 60 %
Analysen för vilket utbud som krävs i järnvägssystemet för att uppnå 60 %
kollektivtrafikandel har genomförts genom att analysera sittplatskapaciteten med den
trafikering som ligger till grund för de olika utredningsalternativen (UA0-UA3), som
redovisats ovan se avsnitt 6.1. Därutöver har andra åtgärder analyserats för att komplettera
sittplatsutbudet, genom utökad pendeltågstrafik (alternativ y) och genom trafikering med
ännu längre flygpendeltåg (alternativ x) se avsnitt 6.1. I analysen prövas de olika utbuden
mot resande enligt Basprognos 2040 respektive scenario Swedavia 2040. För att nå en total
kollektivtrafikandel på 60 % för tåg och buss har tågandelen analyserats utifrån två nivåer.
En tågandel med 34 %, som är en uppräkning utifrån dagens fördelning mellan buss och tåg,
och en tågandel med 40 % som är en ökning utifrån dagens nivå, se räkneexempel i avsnitt
3.2.1.
En tågandel på 40 % respektive 34 % förutsätter att busstrafiken hanterar ett utbud som
motsvarar 20 % respektive 26 % för att totalt skapa förutsättningar för en andel på 60 %.
Busstrafiken förutsätts framförallt komplettera lokala resor och resor i relationer utan
spårbunden trafik.
Genomförda analyser visar på olika resmönster och färdmedelsval beroende på resenärstyp.
Arlanda som helhet med flygplats och arbetsplatser spänner också över ett stort geografiskt
område. Där flygplatsen inkl. terminalnära verksamhet är en mer koncentrerad målpunkt
jämfört med Övriga flygplatsstaden där befintlig verksamhet och planerade utvecklingsområden sträcker sig över ett större geografiskt område. Detta påverkar vilken typ av utbud
som behövs och var kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafiken behövs för att möjliggöra ett
utbud som motsvarar en kollektivtrafikandel på 60 % och därutöver.
Förutsättningar för genomförd analys är att resenärsgrupperna i möjligaste mån fördelas på
färdsätt utifrån målpunkt inom Arlandaområdet. Det innebär att analysen utgår från att
flygresenärer och anställda i terminalnära lägen har sin målpunkt vid terminalerna medan
tågresor till Övriga flygplatsstaden görs med Märsta som målpunkt, se nedan.
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För att svara på frågan om en kollektivtrafikandel på 60 % görs därför analysen i två delar.
Den ena delen av analysen redogör för vad som krävs för att flygresenärer och anställda med
terminalnära arbetsplats i ett 2040 perspektiv ska kunna uppnå en kollektivtrafikandel på
60 %, den andra delen redogör för vad som krävs för att anställdas resor till Övriga
flygplatsstaden ska uppnå en kollektivtrafikandel på 60 %.

9.1.1. Flygresenärer och anställda, terminalnära
I Figur 43 redovisas sittplatsanalys för flygresenärer och anställda i terminalnära läge.
Tågresor till Övriga flygplatsstaden antas ske via Märsta, se efterföljande avsnitt.
Sittplatsanalysen är teoretisk och baseras på antagandet om att resenärerna optimerar sitt
färdmedelsval ur ett kapacitetsperspektiv, kapaciteten i samtliga kollektiva färdmedel
nyttjas i denna analys optimalt. Sittplatsutbudet och möjlig andel resor med tåg överskattas
därför i analysen. Mer detaljerad beskrivning av analysförutsättningarna återfinns i bilaga 2.

Möjlig andel resor med tåg
(teoretiskt)

80%

Andel

60%
40%
20%
0%

2018/JA

UA0

UA1

UA2

UA3

UA1x

UA1y

Utredningsalternativ
Basprognos 2040

Swedavia 2040

Figur 43 Analys av andel möjliga tågresor. Analysen baseras på resandet i Basprognos 2040
respektive scenario Swedavia 2040. Prövat på utbud enligt olika trafikeringsalternativ (dagens och
UA0-UA3), endast UA1 redovisas med alternativ x och y men kan tillämpas på motsvarande sätt för
UA2 och 3.

Till och från flygplatsen är det flygresenärerna som står för den betydande delen av resorna
och de stora strömmarna är mellan flygplatsen och Stockholm C. Därtill genereras också
arbetsresor av de terminalnära anställda, där resandet är mer lokalt och geografiskt spritt.
Totalt för båda dessa grupper har antagits två alternativa nivåer för att totalt uppnå ett
utbud som motsvarar 60 % kollektivtrafikandel.
En resandeutveckling enligt Basprognos 2040 klaras såväl vid en 34 % som en 40 % tågandel med samtliga utredningsalternativ, UA0-UA3, se Figur 43. Samtliga
utredningsalternativ förutsätter investeringsåtgärder.
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Att möjliggöra ett utbud för en tågandel på 34 % med en utveckling enligt prognos Swedavia
2040 klaras också med en trafikering enligt samtliga utredningsalternativ, vilket i sin tur
innebär samma åtgärder som bedömningen utifrån Basprognos 2040.
För att uppnå en högre andel, tågtrafik 40 %, med resande enligt scenario Swedavia 2040
bedöms inget av de utredningsalternativ (UA0-UA3) som analyserats tillräckliga. Respektive
utredningsalternativ behöver kompletteras med ytterligare utökat sittplatsutbud. Det
alternativ som möjliggör detta är att utöka med ytterligare pendeltågstrafik (alternativ med
y-markering i Figur 43). En utökning av pendeltågstrafiken måste dock prövas utifrån
Arlandabanans avtal (APA) se kapitel 2.
I detta alternativ är det, utöver förändring i pendeltågstrafiken, samma investeringsåtgärder
som ingår i samtliga utredningsalternativ som möjliggör sittplatsutbudet. Även åtgärden i
Skavstaby är nödvändig i samtliga utredningsalternativ, undantaget UA1, för att möjliggöra
utbudet. Flygresenärernas och arbetsresenärernas olika resmönster har bäring på vilken typ
av trafik som bäst motsvarar efterfrågan. En utvecklad pendeltågstrafik föranleds
framförallt av mängden arbetsresor med ett mer lokalt upptagningsområde och en annan
priskänslighet.
Ett alternativ till en utökad pendeltågstrafik är ytterligare kapacitetsförstärkning av
flygpendeltågen till åttavagnståg (alternativet med x markering i Figur 43 ovan). Åtgärder på
stationerna för att hantera ytterligare förlängning av tågen bedöms dock som
svårgenomförbara, se kapitel 6. En utökning av kapaciteten till/från centrala Stockholm som
en förlängning av tågen skulle ge, riktar sig dessutom i stor utsträckning till flygresenärer
men bedöms inte motsvara resandebehovet för arbetsresor.

9.1.2. Arbetsresor till Övriga flygplatsstaden
Utgångspunkten i genomförda analyser är att samtliga tågresor till Övriga flygplatsstaden
går till Märsta. Vilket i sin tur förutsätter en förstärkt kollektivtrafik i den regionala kärnan
Märsta – Arlandastad – Arlanda. Åtgärder har analyserats inom ramen för andra aktörers
planering.
Genomförda analyser visar på förutsättningar med dagens infrastruktur för trafikering med
pendeltåg för att möjliggöra ett utbud för att bidra till en 40 % tågandel till Märsta. Skulle
resandet till Övriga flygplatsstaden också ske via Arlanda C skulle det innebära att utbudet
till Arlanda flygplats behöva utökas ytterligare för att möjliggöra att målet om 40 % tågandel
ska klaras.

9.1.3. Andra kollektivtrafikåtgärder
Det utökade kollektivtrafikutbudet i öst-västlig riktning, genom förstärkt buss, som
analyserats bedöms påverka den totala kollektivtrafikandelen i liten omfattning.
Busstrafiken utgör mer ett komplement i relationer där spårtrafik saknas. I många
relationer är restiden betydligt kortare med bil än med buss.
Kollektivtrafikåtgärder där andelen idag är låg kan även om de fångar relativt få resenärer
vara viktiga för flygplatsens attraktivitet, genom att säkerställa kollektivtrafiklösningar och
en rimlig turtäthet i flera relationer.
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En lokal kapacitetsstark kollektivtrafiklösning i den regionala kärnan har utgjort en
förutsättning för att uppnå ett ökat utbud för en ökad andel tågtrafik till Märsta med
fortsättning till Övriga flygplatsstaden. Någon analys av hur en sådan åtgärd påverkar
marknadsandelen har inte genomförts inom ramen för detta uppdrag.
Val av lösning för en möjlig BRT el spårdragning mellan Märsta – Arlanda via Övriga
flygplatsstaden för att förstärka kapacitet och tillgänglighet i den relationen behöver
analysers djupare, för att bedöma dess olika effekt och nytta. En genare dragning via
Måbyleden jämfört med övriga alternativa dragningar minskar restiden till Arlanda från
Märsta och viss befintlig infrastruktur kan nyttjas men då missas vissa målpunkter inom
Övriga flygplatsstaden, varför frågan bör analyseras vidare i takt med att den förväntade
utvecklingen i Övriga flygplatsstaden även tydliggörs.

9.2. Åtgärder för att uppnå en kollektivtrafikandel 60 %
Ovan redovisade analyser visar på vad som krävs avseende järnvägssystemet för att
möjliggöra ett ökat kollektivtrafikutbud.
Därtill är slutsatsen att det inte enbart räcker med åtgärder för en förstärkt kapacitet i
kollektivtrafiken för att bidra till en 60 % kollektivtrafikandel av det totala resandet till och
från Arlanda. Även åtgärder för att öka efterfrågan är centrala.
Utifrån dagens resandefördelning och geografiska spridning för såväl arbetsresor som
flygresenärers resor till/från Arlanda behöver incitament skapas för överflyttning genom
exempelvis styrmedel och ökad attraktivitet för kollektivtrafiken, så att ett utökat kollektivtrafikutbud utnyttjas.
Ytterligare styrmedel utöver de som redan finns idag för att minska bilresandet skulle dock
enligt analyserna behöva bli orimligt höga. Vilket i sin tur skulle kunna påverka
attraktiviteten för flygplatsen och arbetsplatsområdet. Flygplatsen har idag en högre
tillgänglighet till andra arbetsplatsområden i Stockholmsregionen med bättre kollektivtrafiklägen än till Övriga flygplatsstaden. En låg kollektivtrafikandel i Övriga flygplatsstaden
ger enligt analyserna en ökad belastning i vägsystemet som får konsekvenser för trafiksystemet i sin helhet med framkomlighetsproblem och ökad störningskänslighet som följd.
Flygplatsen som målpunkt och Övriga flygplatsstaden har skilda förutsättningar för att
uppnå en kollektivtrafikandel på 60 %. Sammantaget görs bedömningen att potentialen för
en kollektivtrafikandel av de totala persontransporterna till och från Arlanda såväl flygplats
som Flygplatsstaden i sin helhet påverkas av den låga potentialen för arbetsresor inom
Övriga flygplatsstaden. Kollektivtrafikandelarna skulle därmed behöva vara högre än 60 %
för flygresenärer och anställda, terminalnära som kompensation för den lägre andelen till
Övriga flygplatsstaden.
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10. Slutsatser och bedömningar för fortsatt
planering
10.1. Kapacitetsbrister och åtgärdsalternativ för en utveckling av Arlanda
flygplats och Övriga flygplatsstaden.
Kapacitetsbrister kommer uppstå i väg- och järnvägssystemet i ett 2040-perspektiv med en
utvecklad trafik i stråket Stockholm - Arlanda – Uppsala. Detta är en kombinerad följd av en
förväntad regionutveckling med ett ökat bostadsbyggande och den prognostiserade
utvecklingen av Arlanda flygplats och Flygplatsstaden.

10.1.1. Utveckling av vägsystemet
Förbifart Stockholm kommer avlasta det inre vägsystemet i Stockholmsregionen men
samtidigt ökar belastningen på de yttre infartslederna enligt Trafikverkets basprognos 2040.
En förstärkning på E4 sträckan Glädjen-Arlanda ingår i gällande nationell plan 2014-2025
(och i förslag till Nationell plan 2018-2029). För sträckan Häggvik-Glädjen finns
identifierade behov av etappvisa förstärkningar.

Kapacitetsförstärkande åtgärder i vägsystemet utifrån brister Basprognos 2040:
E4 tpl Häggvik – tpl Rotebro
E4 tpl Rotebro – tpl Glädjen
E4 tpl Glädjen – tpl Arlanda (Åtgärd i gällande nationell plan 2014-2025)
Utifrån en utveckling enligt Swedavias prognos för flygresande och arbetsplatser i ett 2040
perspektiv har ytterligare brister i vägsystemet identifierats. Då skillnaden mellan
Trafikverkets basprognos och Swedavias prognos framförallt utgörs av antaganden gällande
arbetsplatser görs bedömningen att det är brister och åtgärder som genereras av
arbetsplatser särskilt gällande Övriga flygplatsstaden. Åtgärder har identifierats på
nationella, regionala och enskilda vägar.

Kapacitetsförstärkande åtgärder i vägsystemet utifrån brister Swedavia 2040:
E4.65, mellan trafikplats Arlanda och Arlanda flygplats, Utbyggnad till 3+3 körfält.
Tpl Måby, komplettering av befintlig tpl med sydgående ramper.
E4 Tpl Knivsta- tpl Måby. Utbyggd till 3+3 körfält
Därutöver har ett antal mindre trimningsåtgärder identifierats vid: Tpl Nybygget, E4 tpl
Arlanda- tpl Märsta, Väg 905 Måbyleden.
Åtgärderna är identifierade utifrån dagens kollektivtrafikandel i enlighet med basprognosen.
Om en kollektivtrafikandel om 60 % för persontransporter till och från Arlanda uppnås så
innebär det en minskad belastning på vägtrafiknätet. I detta fall skulle ett antal av ovan
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listade åtgärder därför kunna utgå. En översiktlig bedömning ger vid handen att följande
åtgärder kan utgå i perspektivet Swedavia 2040: E4.65, breddning till 3+3 körfält, E4 tpl
Knivsta- tpl Måby. Utbyggd till 3+3 körfält, samt några av de mindre trimningsåtgärderna.

10.1.2. Utveckling av järnvägssystemet
Järnvägssystemet har idag brister för att möjliggöra en trafikutveckling och ett utbud för
tågresor för såväl resandet i stråket Stockholm – Arlanda – Uppsala som flygresenärer och
anställda till och från Arlanda.
De åtgärder som ligger i förslag till Nationell plan 2018-2029 innebär en förstärkning av
järnvägssystemet med kortare restider genom exempelvis Ostlänken. En utbyggnad till fyra
spår på sträckan Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm möjliggör ett utökat
trafikutbud mellan Stockholm och Uppsala, kortare restider samt nya pendeltågsstationer i
Alsike och Bergsbrunna. En ombyggnad av Märsta bangård innebär bl. a förbättringar av
säkerheten och tillgängligheten samt en förstärkning av kapaciteten.
Även med genomförda åtgärder enligt planförslaget bedöms brister på Ostkustbanan mellan
Stockholm och Uppsala kvarstå. Utifrån dessa brister har förslag på åtgärder identifierats i
ett systemperspektiv för att möjliggöra ett utökat tågutbud. Det är investeringsåtgärder som
innebär en förstärkning av järnvägssystemet mellan Stockholm – Arlanda – Uppsala,
åtgärder som får effekter för både den långväga och regionala tågtrafiken inom
Mälardalsregionen samt bidrar till att skapa ett utbud för att möjliggöra en ökning av
kollektivtrafikandelen för resande till flygplatsen. Åtgärderna har bedömts möjliga inom
ramen för avtalet Arlandabanan (APA).
Det som bedöms ha störst betydelse för resandet till Arlanda flygplats som funktion
(flygresenärer och anställda) är åtgärder för utveckling av pendeltåg och flygpendeln. En
utbudsökning kan göras genom förlängda flygpendeltåg och mindre anpassningar av
befintlig infrastruktur. Därutöver skulle ytterligare kapacitetsförstärkning av
flygpendeltågen till åttavagnståg innebära ett utökat utbud. Detta kräver däremot
investeringsåtgärder som bedöms svåra att genomföra.
En utveckling av pendeltågstrafiken från dagens 30-minuterstrafik till 15-minuterstrafik
bedöms ge en betydande påverkan på efterfrågan och bäst svara mot ett utökat
arbetsresande, både med avseende på frekvens och sittplatsutbud. En utveckling av
pendeltågstrafiken kräver bl.a. en komplex investeringsåtgärd i Skavstaby och en utökad
trafikering måste också prövas gentemot Arlandabanas avtal (APA), för att säkerställa om en
sådan utökning är möjlig. Utifrån den tolkning som gjorts hittills kan detta innebära att en
otillbörlig konkurrenssituation gentemot A-Train uppstår.
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Sammantaget har följande kapacitetsförstärkningar i form av investeringar, utöver åtgärder
i planförslaget, analyserats. Åtgärder som bedöms ha betydelse för en förstärkning av
järnvägssystemet mellan Stockholm-Arlanda/Märsta – Uppsala och för utökad tågandel till
flygplatsen.

Kapacitetsförstärkande åtgärder i järnvägssystemet utifrån identifierade brister och
analyserade utredningsalternativ:
Arlandabanan, byte signalställverk
Arlanda C, kapacitetshöjande åtgärder, 2 alternativa lösningar
Skavstaby, kapacitetshöjande åtgärder
Uppsala C – ökad kapacitet
Flygpendeltåg med ökad sittplatskapacitet, anpassning plattformar Stockholm C, mindre
trimningsåtgärd
Märsta, bangårdsombyggnad (Åtgärd i förslag till nationell plan 2018-2029)
Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm) (Åtgärd i förslag till
nationell plan 2018-2029)

10.1.3. Avtalet Arlandabanan (APA) påverkar förutsättningarna för
åtgärdsalternativen
Avtalets rättigheter och skyldigheter påverkar vilka åtgärder som kan vara möjliga att
planera vidare för. Att fritt utveckla fler avgångar med kapacitetsstarka pendeltåg eller att
utnyttja ledig sittplatskapacitet i vissa regionaltåg, som inte tillåter resenärer mellan
Stockholm C och Arlanda C, bedöms leda till en otillbörlig konkurrenssituation med Arlanda
Express.
De investeringar i järnvägssystemet som föranleds av en utvecklad regionaltågstrafik
möjliggör en förbättrad tillgänglighet från Mälardalen och östra Mellansverige till Arlanda.
Med hänsyn till avtalet (APA) ger de inte ett förstärkt utbud till Arlanda i relationer där
resandemängderna är som störst. Utan kan istället innebära ett ökat kapacitetsutnyttjande
som i sin tur innebär behov av ytterligare investeringar
Den generellt höga taxan på samtliga tåg till Arlanda hämmar resandet med tåg då
prisbilden påverkar färdmedelsvalet och minskar tågets attraktivitet. Denna risk kvarstår
även om infrastruktur och tågutbud utökas enligt framtagna alternativ ovan, d.v.s. om den
teoretiska sittplatskapaciteten som kan tillskapas verkligen utnyttjas.
Om A-Train kan sänka sin taxa på Arlanda Express och även utöka sittplatskapaciteten på
sina avgångar genom längre tåg utan att avtalet (APA) står som hinder skulle det kunna vara
en möjlighet att öka kollektivtrafikens attraktivitet. De skyldigheter som avtalet innebär
gällande trafikering av Arlanda Express bidrar samtidigt till att tillhandahålla ett attraktivt
trafikutbud i lågtrafiktid, då det finns krav om ett visst utbud.
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10.2. Bedömning av åtgärder som kan bidra till att kollektivtrafikandelen
uppgår till minst 60 %
En slutsats från genomförda analyser är att flygplatsen som målpunkt och Övriga
flygplatsstaden har skilda förutsättningar för att uppnå en kollektivtrafikandel på 60 % givet
en utveckling enligt scenario Swedavia 2040.

10.2.1. Kollektivtrafikandel till Arlanda flygplats
Till flygplatsen som målpunkt är det flygresenärerna och de terminalnära anställda som
utgör resenärsgrupperna. Jämfört med Övriga flygplatsstaden är flygplatsen en mer
koncentrerad målpunkt och de åtgärder i järnvägssystemet som redovisas ovan bedöms
bidra till en utökad kapacitet och därmed ett utökat utbud i tågtrafiken till Arlanda flygplats.
En skapa förutsättning för ökning av kollektivtrafikandelen där tågresor motsvarar en andel
på 40 % (och där bussresor står för 20 %) skulle dock innebära att utbudet behöver
kompletteras ytterligare. En utbudsökning av pendeltågstrafiken är en lösning som
identifierats.
Ett utökat trafikutbud är en förutsättning för att nå högre kollektivtrafikandel men för att
påverka efterfrågan krävs styrmedel som bidrar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet
jämfört med bilen. För biltrafiken bedöms dagens styrmedel i form av bland annat
parkeringsavgifter behöva kompletteras med andra typer av styrmedel. En subventionerad
taxa för kollektivtrafiken skulle kunna innebära att marknadsandelen för tågtrafikresor till
Arlanda ökar. De juridiska förutsättningarna för effektiva och långsiktiga styrmedel för
biltrafik och subventionering av kollektivtrafik behöver belysas ytterligare.
Med ett utökat trafikutbud och styrmedel bedöms potentialen att uppnå 60 %
kollektivtrafikandel vara som störst för resenärer till flygplatsen.

10.2.2. Kollektivtrafikandel till Övriga flygplatsstaden
Den Övriga flygplatsstaden har andra förutsättningar och påverkar trafiksystemet på ett
delvis annat sätt än flygplatsens resande. Övriga flygplatsstaden sträcker sig över ett större
geografiskt område än flygplatsen och arbetspendlare har delvis andra färdmedelsval och
startpunkter
Med utgångspunkt i att tågresandet till Övriga flygplatsstaden går via Märsta klarar
järnvägssystemet att bidra till ett tågutbud för 40 % tågandel. Detta förutsätter en attraktiv
kollektivtrafiklösning Märsta-Övriga flygplatsstaden-Arlanda flygplats. Om resandet till
Övriga flygplatsstaden också ske via Arlanda C skulle det innebära att utbudet till Arlanda
flygplats behöva utökas ytterligare för att möjliggöra att målet om 40 % tågandel ska klaras.
Enligt genomförda analyser innebär en utveckling av arbetsplatser i Övriga flygplatsstaden,
baserat på Swedavias prognoser, en ökad belastning i vägsystemet som medför behov av
kapacitetsförstärkningar. Potentialen för att uppnå ökad kollektivtrafikandel bedöms vara
lägre än för resandet till flygplatsen. Vid en fortsatt planering av Arlanda som flygplats
behöver kopplingen till Övriga flygplatsstaden och dess effekter för flygplatsens utveckling
och den regionala utvecklingen belysas.
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10.3. Utveckling i ett 2040-perspektiv och en utblick mot 2070
Dagens kapacitet och den planerade kapaciteten fram till 2040 kan utnyttjas för ett ökat
resande till Arlanda, främst genom att stora delar av resandet sker i motsatt riktning i
förhållande till rusningstrafiken. Stora kapacitetshöjande åtgärder genom exempelvis
Citybanan och Förbifart Stockholm skapar kapacitet i rusningstid. I ett 2040-perspektiv
innebär identifierade åtgärder förstärkningar och trimningar, vilka ger en
kapacitetsutveckling av dagens väg- och järnvägssystem.
De åtgärder som beskrivs mellan Stockholm C och Arlanda i ett 2040-perspektiv ger inte
nämnvärt minskad restid i denna relation utan ger primärt ökad kapacitet för att hantera ett
utökat tågutbud till Arlanda. Åtgärderna bidrar framförallt till ett ökat utbud med
Stockholm – Uppsala som upptagningsområde, varifrån de större resandemängderna
förväntas komma.
På längre sikt i ett 2070-perspektiv och med en fortsatt regional utveckling inklusive 70
miljoner flygresenärer, samt en betydande ökning av arbetsplatser uppstår tröskeleffekter
för att upprätthålla framkomlighet och kapacitet. Efter identifierad breddning på E4 mellan
Häggvik och Glädjen bedöms exempelvis E4 Stockholm-Arlanda ha en hög belastning.
Bedömningen är att det på längre sikt inte är möjligt med enbart förstärkningar av befintligt
system på grund av bl. a platsbrist och omgivningspåverkan. Istället kommer det att krävas
stora investeringar i väg- och järnvägssystemet med bl. a osäker genomförbarhet och höga
kostnader.
Det förhållningssätt Trafikverket har idag är att det inte är möjligt att bygga ikapp den
efterfrågan som finns i de belastade inre delarna av regionens vägsystem. I en växande
region kommer detta förhållningssätt även att gälla för de yttre delarna av vägsystemet.
För att hushålla med den begränsade kapaciteten i vägs- respektive järnvägssystemet och
utifrån målsättningen att uppnå en högre kollektivtrafikandel är det rimligt att därför
prioritera resandet till flygplatsens funktion och för nyttotransporter framför arbetspendling
till Flygplatsstaden.
Därtill är i ett längre perspektiv teknikutveckling, klimatförändring och andra
omvärldsförändringar viktiga förutsättningar för såväl utformning som användning av
transportsystemet.

10.4. Fortsatt planering utifrån genomförda analyser
Formella planeringsprocesser, såväl ekonomiska som fysiska gällande statlig infrastruktur,
ska föregås av en förberedande trafikslagsövergripande studie enligt fyrstegsprincipen.
Trafikverket har utvecklat åtgärdsvalsstudiemetodiken för denna typ av studie.
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) genomförs i tidiga planeringsskeden. Nästa steg i den fysiska
planeringen är den formella planläggningsprocessen genom väg- respektive järnvägsplan.
Se bilaga 3.
Sammantaget har arbetet utifrån frågeställningarna i detta uppdrag mycket översiktligt
berört några av de utredningsdelar som ingår i en ÅVS process. I en ÅVS görs val av åtgärd
på en mer genomarbetad grund och med en mer specificering av åtgärderna, vilket också
påverkar kostnadsbedömningen. Processen har i allt väsentligt varit intern inom
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Trafikverket. Något fördjupat samråd har inte skett och inte med alla berörda aktörer, dvs.
ingen extern delaktighet i att generera åtgärderna.
De specifika åtgärderna som analyserats har i sin tur olika planeringsmognad, några har
identifierats i tidigare arbeten. För ingen av åtgärderna har den formella fysiska planläggningsprocessen genomförts.
Den strategiska och ekonomiska planeringen utgörs av inriktnings- och åtgärdsplaneringen
som resulterar i beslut om nationell plan och regionala planer.
För åtgärder som inte finns med i gällande Nationell plan eller Länsplan 2014-2025 saknas
finansiering i dagsläget. Några åtgärder återfinns i förslag till Nationell plan för 2018-2029.
Finansieringslösningar och ansvar behöver tydliggöras i en eventuell fortsatt planering.
Analyserade åtgärder inom ramen för detta uppdrag utgår ifrån kapacitetssituation och
möjligheten att bidra till en kollektivtrafikandel på 60 %.

10.4.1. Planeringsläge för åtgärder i stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala
De kapacitetsåtgärder som identifierats på systemnivå för en regional och nationell
utveckling har också bäring på att utveckla utbudet till flygplatsen. Flera av åtgärderna har
tidigare identifierats i Åtgärdsvalsstudier eller motsvarande (bl. a ÅVS E4 Häggvik –
Arlanda (Uppsalavägen) och ÅVS ABC- stråket).
De åtgärder som identifierats är i ett tidigt skede. Utformning, genomförbarhet och
kostnader behöver analyseras vidare och även kompletteras med exempelvis fördjupning av
samhällsekonomiska analyser, åtgärdernas effekter samt systempåverkan. Merparten av
åtgärderna förutsätter en fysisk planläggning i form av väg- eller järnvägsplan. I en fortsatt
planering blir också koordineringen av åtgärderna viktig för ett effektivt genomförande med
begränsad trafikpåverkan. Koordineringen kan påverka både när ett genomförande kan vara
mest lämpligt men kan också påverka tiden för att påbörja ett genomförande.
Åtgärder på Arlandabanan behöver hanteras särskilt med avseende på finansiering, ägande
och Arlandabanans avtal (APA).
Givet en fortsatt utredning bedöms merparten av identifierade systemåtgärder kunna nå en
planeringsmognad motsvarande ett underlag som krävs för att vara föremål för prioritering i
kommande inriktnings och åtgärdsplanering för nästkommande planeringsomgång 20222033.

10.4.2. Planeringsläge för åtgärder avseende arbetsplatsutveckling
En utveckling av arbetsplatser i Övriga flygplatsstaden har till stora delar ingen direkt
koppling till flygplatsens funktion. Flygplatsen har idag en högre tillgänglighet till andra
arbetsplatsområden i Stockholmsregionen exempelvis centrala Stockholm med bättre
kollektivtrafiklägen än till Övriga flygplatsstaden.
Utvecklingen genererar ett resande som på sikt får konsekvenser för trafiksystemet med en
koncentration till norra Stockholmsregionen, effekter som behöver hanteras utifrån ett
regionalt utvecklingsperspektiv.
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Med hänsyn till bedömningen att Övriga flygplatsstaden har andra förutsättningar, som
även påverkar trafiksystemet på annat sätt än flygplatsens resande, skulle en utveckling av
arbetsplatser kunna analyseras samlat. Utifrån planeringsmognad av de åtgärder som
identifierats i genomförda analyser skulle ett möjligt nästa steg vara att initiera en
Åtgärdsvalsstudie. Identifierade åtgärder i detta uppdrag har analyserats oavsett
finansieringsansvar. Detta behöver också förtydligas i ett kommande planeringsskede.

10.4.3. Planeringsläge för centralt respektive nordligt terminalläge
För ett centralt terminalläge förutsätts de järnvägs- och vägåtgärder i omgivande
trafiksystem som analyserats i kapitel 6. Därutöver har alternativa väganslutningar och en
järnvägsanslutning analyserats för att skapa tillgänglighet till ett alternativt nordligt läge.
Dessa åtgärder har identifierats inom ramen för detta uppdrag och har en låg planeringsmognad. Åtgärderna skulle i ett nästa steg kunna fördjupas i en Åtgärdsvalsstudie.
Tidsperspektivet för fortsatt planering är avhängigt Swedavias planering. Ansvaret för
finansieringen av åtgärder i anslutning till en flygplats är inte definierat.

10.4.4. Fortsatt utredning av steg 1 och 2 åtgärder
Åtgärder för att påverka efterfrågan och attraktiviteten i kollektivtrafiken spänner över ett
bredare område än Trafikverkets ansvar, både avseende planering och finansiering. Fortsatt
analys av möjligheterna med och utveckling av denna typ av åtgärder behöver göras
gemensamt mellan berörda aktörer.
Utformningen av effektiva och långsiktiga styrmedel är ett exempel på frågor som kan
utredas vidare i samverkan med berörda aktörer.
Ett annat exempel på en steg-2 åtgärd är att trafikera med längre tåg. Genom att trafikera
med längre tåg kan sittplatskapaciteten utökas. Det är järnvägsföretagen som avgör behovet
av längre tåg och om nyttan motsvarar den ökade kostnaden för detta. På den numera
avreglerade järnvägsmarknaden försöker aktörerna optimera sin verksamhet genom att
anpassa tåglängd och sittplatskapacitet efter det faktiska behov som finns på respektive
sträcka och tid på dygnet. Det skulle kunna leda till att kommersiell tågtrafik utgörs av fler
men kortare tåg, så som exempelvis varit fallet på sträckan Stockholm – Göteborg sedan
några år. Spår- och plattformslängder kan i vissa fall också begränsa möjligheterna till att
trafikera med längre tåg. Frågan om mer kapacitetsstarka tåg är av betydelse för utvecklat
utbud och skulle behöva belysas med berörda aktörer.
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Bilaga 1 Exempel restider med kollektivtrafik
Restider med kollektivtrafik till utvalda stationer. * Grovt uppskattat, med byte på Stockholm C.
** Enstaka avgångar/dag.

Startpunkt

Arlanda
Express

Stockholm C

20 min

Solna station

-

Sollentuna C

Regionaltåg

Pendeltåg
Arlanda

Tåg + buss i
linjetrafik

Flygbuss

36 min

63 min

45 min

-

29 min

56 min

50 min*

-

-

20 min

47 min

45 min*

Täby C

70 min*

-

61 min

88 min

80 min*

Upplands
Väsby

-

-

8 min

35 min

45 min*

Vällingby

65 min*

-

64 min

81 min

75 min*

Sundbyberg

45 min*

-

46 min

70 min

41 min

Jakobsberg

60 min*

-

60 min

85 min

70 min*

Liljeholmen

45 min*

-

55 min

80 min

50 min

Södertälje C

70 min*

50 min**

83 min

108 min

100 min**

Uppsala C

-

17 min

18 min

45 min

46 min

Västerås

90 min*

90 min

120 min*

120 min*

80 min

Norrköping

110 min*

110 min

140 min*

165 min*

180 min
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Bilaga 2 Antaganden för sittplatsanalys
Analysen utgår från att de fyra mest efterfrågade timmarna 06:30-08:30 respektive 15:3017:30 är dimensionerande för sittplatsbehovet. För att bedöma platsbehovet antas därför att
50 % av tågresenärerna reser under dessa fyra timmar. De anställda har inte lika klara
toppar, men det finns ändå många som jobbar vanliga arbetstider och dessa resenärer är
lättare att försörja med kollektivtrafik än de som jobbar på natten. För att klara
sittplatsbehovet i Basprognosen skulle det behövas ca 16 000 sittplatser under dessa fyra
maxtimmar för resor till och från Arlanda, motsvarande för scenario Swedavia 2040 är ca
22 000-32 000 sittplatser beroende på vilket av räkneexemplen som används (se avsnitt
3.2).

Sittplatsutbud för olika tågtyper
På Arlanda Express flygpendeltåg förutsätts att alla platser kan användas för resor till och
från Arlanda, men på övriga tåg är det många resenärer som reser genom Arlanda. Då kan
bara delar av platserna nyttjas för resor till och från Arlanda. För regionaltåg och interregionala tåg antas att 20 % av platserna kan användas för resenärer till och från Arlanda.
På många avgångar i lågtrafik skulle det säkert vara möjligt att använda en större andel än
20 %, men det torde inte finnas tillräckligt många resenärer från kringliggande län då dessa
tåg inte kan nyttjas för resenärer från Stockholm.
Tabellen nedan visar antal sittplatser på respektive tågtyp och den andel som kan nyttjas för
Arlandaresenärer. Interregionala tåg utgörs idag normalt av fyravagnståg, dessa antas
förlängas till sexvagnståg och få 320 sittplatser. Regionaltåg antas bestå av de nya
tvåvåningstågen med fyra vagnar som börjar sättas i trafik 2020, om dessa dubbelkopplas
blir det åtta vagnar och drygt 700 sittplatser. Det skulle gå att sätta in trippelkopplade tåg,
men då torde det i första hand göras för resenärer mellan Stockholm och Uppsala, där
efterfrågan är betydligt större än resande från kringliggande län till Arlanda. Pendeltågen
har redan idag 748 sittplatser och upp till 1100 ståplatser. Om det antas att 50 % av
ståplatserna kan nyttjas skulle det då bli 1300 platser. Eftersom endast 40 % kan nyttjas för
Arlandaresenärer skulle det totalt handla om 525 resenärer/tåg.
Tabell 9 Sittplatser tåg

Tågtyp
Interregionala tåg, 6 vagnar
Regionaltåg, 8 vagnar
ArlandaExpress, ny
Pendeltåg 12 vagnar

Sittplatser Andel Arlanda
320
20%
714
20%
320 el 500
100%
748
40%
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Bilaga 3 Planeringsprocesser
Åtgärdsvalsstudie
Åtgärdsvalsstudier genomförs i tidiga planeringsskeden och alla formella planeringsprocesser såväl den ekonomiska som fysiska ska föregås av en åtgärdsvalsstudie.
En åtgärdsvalsstudie ska göras utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv och utgå ifrån
fyrstegsprincipen. Den är vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och
hållbara lösningar. De olika stegen består i:
• Steg 1: Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
• Steg 2: Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
• Steg 3: Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
• Steg 4: Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
En åtgärdsvalsstudie består av flera faser och sker i dialog med berörda aktörer.

De åtgärder som en åtgärdsvalsstudie resulterar i kan behöva utredas ytterligare för att vara
tillräckligt konkreta att gå vidare med i en fortsatt planeringsprocess.
Ett alternativ till en åtgärdsvalsstudie kan vara att genomföra en funktionsutredning om det
bedöms som troligt att tänkbara åtgärder handlar om funktion inom befintlig vägjärnvägsanläggning.
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Åtgärdsvalsstudiens funktion i planeringsprocessen kan illustreras enligt figuren nedan:

Fysiska planeringsprocessen med järnvägs- och vägplan
Den fysiska planläggningsprocessen för byggande av väg eller järnväg regleras i väglagen
(1971:954) och lag (1995:1649) om byggande av järnväg. De handlingar som ska tas fram
kommer successivt att bli mer detaljerade. För att underlätta kommunikationen och för att
man ska veta var i processen man befinner sig, har Trafikverket identifierat följande
statusbegrepp för väg-och järnvägsplanen.

Väglagen och lag om byggande av järnväg har krav på hur den fysiska planläggningen ska
genomföras, beroende på åtgärdens storlek, möjlighet till alternativa lokaliseringar,
omgivningspåverkan, miljöpåverkan med mera. Med utgångspunkt i dessa krav kan en
planläggningsprocess genomföras enligt fem varianter så kallat typfall. De olika typfallen
innebär generellt olika tidsåtgång för att genomföra planläggningsprocessen. Från ett par
månader för enkla åtgärder till flera år för större och mer komplexa åtgärder med olika
lokaliseringsalternativ och tillåtlighetsprövning.
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Den strategiska och ekonomiska planeringen
Framtagandet av Nationell plan och Regionala planer för transportsystemet föregås av en
inriktningsplanering, infrastrukturproposition och regeringens direktiv. Beslut om Nationell
plan tas vart 4:e år och gäller för en planperiod på 12 år. Förslag till ny Nationell plan och
kommande beslut gäller för perioden 2018-2029. Beslut om nästkommande planeringsomgång planeras till 2022. Utöver beslut om Nationell plan beslutar regeringen årligen om
byggstart för respektive åtgärd. Utifrån en beslutad Nationell plan och byggstartsbeslut
planeras och genomförs åtgärderna genom Trafikverkets verksamhetsplanering.

För att kunna prioriteras som åtgärd i Nationell plan ställs krav på kvalitetssäkrad
anläggningskostnadskalkyl och samlad effektbedömning inkl. klimatkalkyl. Framtagande
och uppdatering av anläggningskostnadskalkyl och samlad effektbedömning görs i
planeringsprocessens olika skeden, se bild.
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