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Vi måste satsa  
på Arlandas omkring- 
liggande infrastruktur

DISKUSSIONEN OM HUR Arlanda ska utvecklas har pågått 
länge. Frågan om rullbanor och kapacitet på flygplatsen 
har tagit stort utrymme i debatten.  

Men Arlanda är mer än rullbanor och terminalbygg- 
nader. En flygplats är inte en slutstation – utan en plats 
där du byter transportmedel för att kunna fortsätta din 
resa. Men för att bytet ska vara smidigt måste det fin-
nas välfungerande förbindelser till och från flygplatsen.  

Frågan om hur den omkringliggande infrastrukturen ska 
anpassas för att klara ökade resandeströmmar har inte 
fått det utrymme den förtjänar och behöver.  

Dagens infrastruktur är otillräcklig, vilket medför att Arlanda 
flygplats är mer otillgänglig än den behöver vara. Flyg-
platsens geografiska placering är en utmaning, men om 
vägar och järnvägar är väl utbyggda behöver den inte 
vara ett problem.  

Flyget står inför en enorm omställning när fossila bräns-
len ska bytas mot fossilfria drivmedel. Men omställ-
ningen slutar inte där. Framtidens regioner och städer 
kommer att behöva erbjuda hållbara resor till och från 

flygplatsen. Det kommer att vara en konkurrensfaktor 
– och absolut nödvändigt för att vi ska klara våra högt 
ställda klimatambitioner.  

Därför är det olyckligt att satsningarna på vägarna 
och järnvägarna kring Arlanda just nu lyser med sin 
frånvaro i den statliga infrastrukturplaneringen. Vi vet 
att ledtiderna för att bygga ny infrastruktur är långa. 
Om ambitionen är att stänga Bromma år 2038 är det 
bråttom att få nödvändiga beslut på plats för att stärka 
kapaciteten till och från Arlanda.  

Att bygga om, eller bygga nytt, kommer med betydande 
ledtider i form av planering och projektering. Men att 
bygga om kostar pengar – något som just nu saknas i 
den nationella planen för transportinfrastruktur. Risken 
är stor att det inte finns något investeringsutrymme 
förrän i slutet av 2030-talet. Det är alldeles för sent. 

Med det här underlaget vill vi slå ett slag för vägarna 
och järnvägarna kring Arlanda. Vi föreslår trimningar 
av det befintliga systemet. Det skulle kunna mer än 
fördubbla kapaciteten till och från flygplatsen – och 
detta till ett lågt pris.  
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Vi måste satsa  
på Arlandas omkring- 
liggande infrastruktur

Vår ambition har varit att utveckla ett förslag med så 
liten påverkan på statens finanser som möjligt, just  
eftersom de för lång tid framöver är hårt ansträngda 
inom infrastrukturområdet.  

Nu måste Arlandas omkringliggande infrastruktur få  
mer utrymme i debatten. Sverige är ett litet land i norra  
Europa. Genom att säkerställa goda möjligheter att 
kunna flyga till och från Stockholmsregionen gynnas 
huvudstadens och landets fortsatta tillväxt. 

Om vi inte satsar nu kommer Stockholms flyginfrastruk-
tur att begränsas hårt under långt tid framöver. 

 

Andreas Hatzigeorgiou 
vd för Stockholms Handelskammare

»Om ambitionen är att stänga Bromma år 2038  
är det bråttom att få nödvändiga beslut på plats« 
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Rapporten på 
tre minuter

107 632
Arlanda hade 107 632 tågavgångar under 2019.

»Flygplatsens geografiska placering är en utmaning, 
men om vägar och järnvägar är väl utbyggda  
behöver den inte vara ett problem.«
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Rapporten på 
tre minuter

Sammanfattning Arlandas omkringliggande infrastruktur 
är inte anpassade för att klara trafiken tillfreds-
ställande. Nu behövs investeringar för att öka 
kapaciteten till och från flygplatsen. Utan sats-
ningar är det inte möjligt att stänga Bromma 
flygplats.

Åtgärder Vi föreslår ett omfattande infrastrukturpaket 
för att öka Arlandas tillgänglighet. Det innebär 
anpassningar av flygplatsens omkringliggande 
infrastruktur och anpassning av trafikupplägg 
för bussar och tåg.107 632

x2
Med vårt förslag fördubblas tåg-
kapaciteten till och från Arlanda

»Flygplatsens geografiska placering är en utmaning, 
men om vägar och järnvägar är väl utbyggda  
behöver den inte vara ett problem.«
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 → Rapporten är baserad på ett underlag som tagits fram av Lars Nilsson, seniorkonsult 
Trogon Consulting; Patrik Sterky, seniorkonsult Kreera Samhällsbyggnad; Fredrik 
Thurfjell, seniorkonsult Kreera Samhällsbyggnad; Simon Bunse, landskapsarkitekt 
Kreera Samhällsbyggnad; samt Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid 
VTI. Stockholms Handelskammare svarar för alla slutsatser och formuleringar.  
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Så förbättrar vi resandet  
till och från Arlanda

Sammanfattning: 

ARLANDA flygplats är ett centralt transportnav, 
men området kring flygplatsen utvecklas 
också till en allt större arbetsplats. Vid en 
eventuell nedläggning av Bromma flygplats 

kommer trafiken till och från Arlanda att öka än mer.  
Det finns därmed ett behov av förbättrad tillgänglig- 
het till Arlanda.  

Vi har utrett vilka åtgärder som skulle kunna öka 
tillgängligheten till Arlanda från hela huvudstads-
regionen. Trafikverket har gjort liknande utredningar 
i olika sammanhang och funnit behov av stora och 
kostsamma infrastrukturinvesteringar för att, framför  
allt, öka järnvägskapaciteten till Arlanda. Vi föreslår 
en annan strategi där tyngdpunkten ligger på en 
omläggning av trafikeringen, vilket skulle minska 
behoven av infrastrukturinvesteringar radikalt. 

Under en första etapp (före 2030) föreslår vi att 

 → den nuvarande trafikeringen inom ramen för  
Arlanda Express avslutas.  

 → regionaltrafiken kopplas till Arlanda så att orter som 
Linköping, Örebro, Västerås och Eskilstuna får direkt-
förbindelse med Arlanda.  

 → pendeltågen kopplas till Arlanda i större utsträckning.  

 → biljettpriserna för tågresenärerna till Arlanda sänks 
genom att stationsavgiften på 120 kronor tas bort 
eller reduceras. 

 → linjebusstrafiken till Arlanda utökas.  

Förändringsförslagen för trafikuppläggen leder till en 
fördubbling av kapaciteten. Från dagens cirka 3 500 
sittplatser per timme till drygt 7 000 sittplatser per tim-
me. Denna förändring kan genomföras utan stora infra- 
strukturinvesteringar. Det krävs dock en viss anpassning 
av plattformarna på Arlanda S och N. 

För att genomföra den första etappen krävs förhandlingar 
mellan staten, Swedavia, A-Train och Arlandabanan 
Infrastructure AB. Det krävs även överenskommelser 
med operatörerna om den tänkta trafiken.  

Vi föreslår olika alternativa finansieringsformer för 
denna etapp. Antingen kan kostnaderna täckas  
genom att A-Train köps ut med en engångssumma eller 
så ersätts A-Train årligen för förlorade inkomster. I det 
första fallet kan kostnaderna täckas av infrastruktur-
anslaget eller genom exploateringsvinster som uppstår 
när Bromma läggs ner. I det andra fallet kan delar av 
kostnaden täckas av de skalvinster som Swedavia gör 
när Bromma flygplats läggs ner. Andra delar kan täckas 
genom en sänkt, men kvarvarande, infrastrukturavgift 
och eventuellt också en vägavgift. 

Under en andra etapp (runt 2030) föreslår vi att 

 → E4:an mellan Upplands Väsby och Arlanda breddas.  

 → ITS-lösningar för buss- och blåljustrafik utreds  
och eventuellt installeras.  

 → SL:s linjebusstrafik till Arlanda utökas. 

För att genomföra den andra etappen krävs, förutom 
ytterligare utredningar av ITS-lösningarna, en överens-
kommelse mellan staten och SL samt finansiering inom 
ramen för Nationell plan för transportsystemet. 

Att ansluta Roslagsbanan till Arlanda kan eventuellt 
utgöra en tredje etapp, om vidare utredning visar att 
denna lösning är samhällsekonomiskt lönsam. För den 
tredje etappen krävs fortsatt utredning för att klargöra 
om åtgärden är samhällsekonomiskt motiverad. 

 →
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Bakgrund: 

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN nedläggning av Bromma flygplats har utretts av en särskild 
utredare utsedd av regeringen (Persson, 2021). En nedläggning skulle öka person-
trafiken till och från Arlanda, vilket ställer nya krav på transportlösningarna, eftersom 
anslutande väg och järnvägskapacitet behöver anpassas. Utredaren föreslår därför 
att åtgärder som skapar ökad tillgänglighet till Arlanda via väg och järnväg bör ges 
hög prioritet i nästa nationella plan.  

Regeringen har också tillsatt en utredare för att ta fram en plan för utveckling av 
Arlanda flygplats med syftet att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. 
Planen som ska tas fram ska vara i linje med klimatmålen och inkludera ett miljötill-
stånd. Detta innebär bland annat att planen ska bidra till omställningen till fossilfritt 
flyg (Regeringen, 2022). 

Arlanda hade före pandemin cirka 25 miljoner passagerare per år (Swedavia, 2020) 
och dessutom ett stort antal arbetsplatser. Cirka hälften av resorna till och från flyg-
platsen skedde då med bil, knappt 20 procent av dem skedde med buss och cirka 
30 procent med tåg (Johansson, et al., 2017).  

Trafikverket har utrett kapacitetsbristerna i Stockholmsregionens transportsystem och 
menar att det finns ett behov av ökad kapacitet för både väg- och järnvägstranspor-
ter (Trafikverket, 2021e). Det finns också planer på att utöka antalet arbetsplatser  
i närheten av Arlanda, vilket ytterligare ökar behovet av anslutande transport.  

Järnvägens kapacitetsproblem beror bland annat på blandad trafikering. Arlanda 
Express står för drygt hälften av antalet tåg på sträckan, medan resten utgörs av  
pendeltåg och fjärrtåg. En konsekvens är att kapaciteten utnyttjas mindre än vad 
som vore möjligt om samtliga tåg kunde köra med samma hastighet (Johansson,  
et al., 2017). Dessutom kör Arlanda Express med jämförelsevis korta tåg, vilket ytter- 
ligare begränsar utbudet av antalet sittplatser på sträckan. Jämfört med Kastrup  
och Gardermoen har Arlanda flygplats en lägre andel kollektivtrafik. De två andra 
skandinaviska storflygplatserna har cirka 10 procent högre kollektivtrafik 
(Sterky, et al., 2019) (TÖI, 2012).   

Kapacitetsproblemen på E4:an norr om Sollentuna kommer att öka när Förbifart 
Stockholm öppnas (Trafikverket, 2017b), vilket i dagsläget beräknas ske 2030. Redan 
i dag är köproblematiken allvarlig, både in mot centrum och mellan Arlanda och Upp-
lands Väsby (Trafikverket, 2017b). Brommautredningen pekar också på vikten av att 
utveckla ITS-lösningar för att säkra framkomligheten och minska insatstiderna för 
samhällsviktiga transporter (Persson, 2021). 

Trafikverket har identifierat behov av stora investeringar i Stockholmsregionens infra-
struktur i samband med analyser av de brister som regeringen har pekat ut (Trafikver-
ket, 2021e). Myndigheten uppskattar att bara kostnaderna för järnvägsinvesteringar-
na uppgår till drygt 25 miljarder kronor (Trafikverket, 2021g). Dessa investeringar har 
inte kunnat inrymmas i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 
(Trafikverket, 2021d).  

Arlandas omkringliggande  
infrastruktur fungerar inte  
ändamålsenligt
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Eftersom de kapacitetsproblem som nu beskrivits kan försvåra en nedläggning av 
Bromma, finns det skäl att undersöka olika tillvägagångssätt för att förbättra möjlighe-
ten att resa till och från Arlanda. Stockholms Handelskammare har därför genomfört 
en förstudie som resulterat i ett antal förslag på förbättrade transportlösningar till 
och från flygplatsen (Stockholms Handelskammare, 2020). En möjlighet är att staten 
friköper Arlandabanan från den nuvarande ägaren, A-Train, för att priset på tågresor till 
Arlanda ska kunna sänkas. Ett annat förslag är att E4:an breddas från Upplands Väsby 
till Arlanda och att dynamiska busskörfält införs för att korta restiden för bussresenä-
rerna. Man pekar också på behovet av att utreda en förlängning av Roslagsbanan så 
att den når även Arlanda.  

Handelskammarens förslag inriktas i första hand på förbättrade kollektivtrafiklösningar 
till Arlanda, både inom Stockholmsregionen och från angränsande regioner. Det 
senare får ökad vikt i och med att linjeflyget minskat eller helt upphört på flertalet 
flygplatser. Exempelvis finns inte längre linjeflygsverksamhet på Gävle, Borlänge, 
Norrköping och Örebros flygplatser och bara i begränsad omfattning på Västerås  
och Skavsta flygplats. 

Denna studie bygger vidare på förstudien. Syftet är att närmare belysa olika möjlighe-
ter att förbättra tillgängligheten till Arlanda. Studien utgår från den så kallade fyrstegs-
principen (Trafikverket, 2021c), ett resonemang som innebär att existerande vägar 
och järnvägar ska användas så långt som möjligt. Detta görs genom att i ett första 
steg försöka minska eller flytta om behovet av resor, något som trängselavgifterna  
i Stockholm är ett exempel på. I ett andra steg undersöks möjligheterna att använda 
existerande infrastruktur på ett klokare sätt, exempelvis genom att köra längre tåg. 
I ett tredje steg kan man tidigarelägga reinvesteringar, bland annat genom att byta 
växlar i förtid, samtidigt som man genomför begränsade förändringar av banans  
linjeföring. Först i fjärde hand bör ny infrastruktur byggas för att öka kapaciteten.  

I den nu gällande investeringsplanen och i förslaget till en ny plan saknas medel för 
steg fyra, det vill säga att hantera kapacitetsproblemet med nybyggnation. De första 
delarna av fyrstegsprincipen behövs därför för att säkra tillgängligheten till Arlanda 
om man väljer att lägga ner Bromma flygplats.  

»Arlanda hade före pandemin cirka 
25 miljoner passagerare per år«
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Dagens transportsystem  
domineras av biltrafik 

ÅR 2014 RESTE 18,2 miljoner resenärer till och från Arlanda (Johansson,  
et al., 2017), och resenärsvolymerna har därefter ökat till 25,6 miljoner 
år 2019. Den senaste undersökning som finns att tillgå om färdmedels-
fördelningen är dock från 2014 och där inkluderas inte alla jobbresor till 
arbetsplatserna kring flygplatsen. Fördelningen av resor till och från själva 
flygplatsen visas i Tabell 1.  

Merparten av biltrafiken till och från Arlanda använder E4:an, som har mo-
torvägsstandard. Vägen har fyra fält mellan Arlanda och Uppsala samt mel-
lan Arlanda och Upplands Väsby (Glädjens trafikplats). Söder om Upplands 
Väsby är E4:an breddad till sex filer. Notera att både taxi och bil i tabellen 
ovan är typer av biltrafik, vilket innebär att 51 procent av resorna sker med 
bil. Utöver detta tillkommer även flygbussar.  

Som framgår av Tabell 2 bedrivs merparten av tågtrafiken till Arlanda av 
Arlanda Express. Samtidigt utgör fjärr-, region- och pendeltåg mer än hälf-
ten av all tågtrafik. Under 2020 minskade både antalet fjärrtåg och antalet 
Arlanda Express-tåg, medan pendeltågstrafiken var i princip oförändrad  
(se Bilaga 2). 

Järnvägen från Stockholm C fram till Skavstaby, norr om Upplands Väsby, 
har fyra spår. Efter Skavstaby viker två spår av mot Arlanda, där det finns tre 
stationer. Arlanda Express stannar vid två stationer, vid terminal 5 och 4, där 
spåret upphör. Regional- och fjärrtåg använder ett genomgående spår och 
stannar vid Sky City. Arlandabanan ägs av svenska staten genom Arlanda-
banan Infrastructure AB, men A-Train har en koncession som löper till 2050 
(Arlandabanan Infrastructure AB, 2021). 

Buss
Busstrafiken till och från flygplatsen utförs i både kommersiell och subven-
tionerad form. Den kommersiella trafiken domineras av Flygbussarna som 
går från Arlanda till Stockholm C, Liljeholmen och Brommaplan. För närva-
rande är linjen Arlanda–Bromma inställd (Flygbussarna, 2021). Även andra 
bussbolag såsom Flixbus och Bus4you trafikerar Arlanda från angränsande 
städer på kommersiella villkor. Dessutom trafikeras flygplatsen av både SL 
och UL på icke-kommersiella villkor. 

Bil
Merparten av antalet personresor till och från Arlanda utförs med bil. 
Privatbilarna utgör den största delen, men även taxitrafiken är omfattande 
(Johansson, et al., 2017).  

De taxibilar som kör till och från Arlanda måste ha ett avtal med Sweda-
via som bland annat innefattar maxpris, miljökrav och trafiksäkerhetskrav 
(Swedavia, 2021). Swedavia tar också en avgift på ungefär 100 kronor per 
taxianlöp.  

Swedavia har flera parkeringsplatser, både för långtids- och korttidspar-
kering. Även privata aktörer har anlagt parkeringar utanför flygplatsens 
område och kör sina kunder med buss till och från terminalerna. Priserna är 
likartade mellan de privata aktörerna och Swedavia (Trafikverket, 2018). Det 
kan också noteras att den sista delen av vägen till Arlandas terminaler är en 
enskild väg, ägd av Swedavia (Trafikverket, 2018).

Tabell 1. Färdmedelsandelar för  
resor till och från Arlanda 2014 
(från (Johansson, et al., 2017)  
baserad på data från Swedavia).

Transportslag Andel
Bil 32%
Arlanda Express 19%
Taxi 19%
Flygbuss 13%
Övrig buss 6%
Pendeltåg 6%
Övriga tåg 4%
Övrigt 2%
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Tabell 2. Antal tåg till Arlanda 2019. 

. Fjärr Region Pendel
Arlanda 
Express Totalt

Helår 15 137 6 200 29 311 56 984 107 632
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Färdmedelsfördelningen för 
andra jämförbara flygplatser  
Kastrup

Gardermoen

Kastrup är en något större flygplats jämfört med Arlanda. Kastrup är 
ansluten både till regionaltågssystemet och till tunnelbanan, vilket gör  
att det är enkelt och smidigt att ta sig till flygplatsen både från danska och 
svenska sidan. Kollektivtrafikens andel av resandet är väl beskriven i en 
rapport från 2019 (Sterky, et al., 2019).  

I och med att nästan 60 procent av resorna sker med kollektivtrafik inom 
Danmark har Kastrup en markant högre kollektivtrafikandel än Arlanda. 
Siffran blir än högre om resenärer från Sverige inkluderas. Kastrups kollek-
tivtrafikupplägg liknar det upplägg som vi presenterar senare i rapporten. 
Detta indikerar att kollektivtrafikandelen bör kunna öka med vårt förslag. 

Situationen för Gardermoen liknar delvis Arlanda med tanke på det dedi- 
kerade tågsystemet Flytoget, men detta kompletteras också av regionaltåg 
och buss. Kollektivtrafikandelen var år 2014 strax under 70 procent  
(Pontarius AB, 2014). 

I en mer detaljerad studie av Transportökonomisk institutt (TÖI) från 2012 
framgår att Flytoget stod för drygt en tredjedel av alla resor (se Figur 1), 
buss för drygt en femtedel och övriga tågresor för runt 7 procent (TÖI, 
2012). Sammantaget kan man bedöma att kollektivtrafikandelen uppgår  
till drygt 60 procent.

Det är uppenbart att även Gardermoen har en högre kollektivtrafikandel än 
Arlanda. Detta kan delvis förklaras med priset. Kostnaden för en biljett med 
Flytoget är 210 norska kronor, vilket kan jämföras med 299 svenska kronor 
för Arlanda Express. 

Det kan också noteras att data från 2011 visar att Flytoget dominerade.  
Nyare data har inte hittats, men det är troligt att Flytoget har ökat sin andel.

Det går att höja ambitionerna 
för kollektivtrafiken till Arlanda 
Det är uppenbart att det finns potential att öka kollektivtrafikandelen för 
resande till Arlanda flygplats. I dagsläget utgör kollektivtrafiken cirka 50 
procent av alla resor, vilket kan jämföras med knappt 60 procent för Kast-
rup och över 60 procent för Gardermoen. Det som skiljer kollektivtrafikmöj-
ligheterna för Arlanda och de andra skandinaviska flygplatserna är bland 
annat priset och integreringen i ordinarie trafikupplägg. 

Eftersom Gardermoen och Kastrup klarar av att hålla en högre andel kol-
lektivtrafik trots liknande förutsättningar, är vi av uppfattningen att en rimlig 
ambition är att minst 60 procent av trafiken till Arlanda bör ske med kollek-
tivtrafik – men helst ännu mer. 
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Tabell 3. Resandet till Kastrup fördelat på färdmedelsval. Grå färg indikerar osäkerheter i data.  
Från (Sterky, et al., 2019) 

Anm.: * indikerar osäkerhet i data

Figur 1. Färdemedelsval till Gardermoen. Från (TÖI, 2012) 
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Bil, returnerad
Bil, parkerad
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. Tåg Metro + buss Bil + taxi Annat 
Danmark (totalt) 23% 34% 42% 1%

Jylland* 33% 34% 32% 1%
Fyn 64% 8% 28% -
Region Själland 25% 12% 64% -
Region Huvudstaden 21% 16% 62% -
Köpenhamn och 
Frederiksberg 16% 54% 29% 1%
Bornholm* 33% 43% 22% 3%

Sverige (totalt) 77% 3% 19% 1%
Halland 68% 5% 27% -
Skåne 79% 2% 19% -
Kronoberg 84% 3% 13% -
Jönköping 66% 7% 28% -
Blekinge 100% - - -
Kalmar 92% - 8% -
Västra Götaland* 33% 12% 35% 20%

17Satsa på Arlandas omkringliggande infrastruktur



»Minst 60 procent av trafiken till  
Arlanda bör ske med kollektivtrafik  
– men helst ännu mer«
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– men helst ännu mer«



Tillgänglighetsbrister hos  
infrastrukturen kring Arlanda 
TROTS DEN STORA och breda trafikförsörjningen finns brister i tillgängligheten till och 
från Arlanda. Problemen beror delvis på otillräcklig kapacitet, men det finns också  
ett otillräckligt utbud av förbindelser med kollektiva färdmedel från vissa områden 
och regioner (Trafikverket, 2018). Dessutom leder prissättningen av tågtrafiken till  
ett underutnyttjande av järnvägsförbindelserna (Johansson, et al., 2017). 

På vägnätet uppstår kösituationer på E4:an till och från Stockholm under rusningstid, 
vilket orsakar problem både för privatbilister och taxi. Delar av sträckan har dedikera-
de bussfiler, men även bussarna råkar ut för kösituationer, vilket leder till längre och 
osäkrare restider. Även om de största problemen finns nära centrala Stockholm,  
resulterar övergången från en motorväg med tre filer i vardera riktning till en motor-
väg med två filer i vardera riktning i trafikproblem norr om Upplands Väsby. I norr-
gående riktning är det framför allt på eftermiddagen mellan femton och arton som 
köerna uppstår (Trafikverket, 2017b).  

Järnvägen har kapacitetsproblem i Stockholms län och samtidigt är den planera-
de tilldelningen av resurser för att åtgärda dessa problem begränsad (Trafikverket, 
2021d). Det gör det nödvändigt att studera i vilken utsträckning förändringar av 
trafiken kan bidra till att begränsa kapacitetsproblemen. För trafik mellan Arlanda 
och Uppsala har medel reserverats i planen för sträckan Uppsala–länsgränsen, men 
byggstart beräknas först i slutet av planperioden.  

Trafikverket har genomfört en större studie om kapacitet till Arlanda som underlag för 
Arlandarådet (Trafikverket, 2018). I studien framgår tydligt brister i både kapacitet och 
tillgänglighet. Bland annat har Trafikverket analyserat restiden till Arlanda med bil  
respektive kollektivtrafik. Av Figur 4 framgår att det i dag saknas goda kollektiv- 
trafikförbindelser mellan Storstockholms nordostsektor och Arlanda. Restiden med 
kollektiva lösningar är också lång från delar av södra Storstockholm. Även nordväst-
sektorn har problem med tillgängligheten till Arlanda med kollektiva transportmedel 
(Trafikverket, 2018, p. 24). Det finns också tillgänglighetsproblem när det kommer till 
kollektiva färdmedel från angränsande regioner. 

Kapacitetsbrister

Bristande utbud av kollektivtrafik 

»På vägnätet uppstår kösituationer på E4:an till och 
från Stockholm under rusningstid, vilket orsakar  
problem både för privatbilister och taxi.«

20Stockholms Handelskammare



Tidigare förslag på  
förbättringar  
Stockholms Handelskammare har pekat på möjligheten att stärka förbindelserna mellan 
regionens nordostsektor och Arlanda genom att ansluta Roslagsbanan till flygplatsen 
(Stockholms Handelskammare, 2020). Vi har dock konstaterat att det finns ett behov av  
att utreda investeringen innan beslut tas.  

Det har genomförts ett antal utredningar som sammanställts av Trivector (Trivector, 2018).  
Projektkostnaderna för ett ”mellanalternativ” skulle landa på drygt 4 miljarder kronor enligt 
2018 års prisnivå, vilket motsvarar 4,4 miljarder kronor enligt 2021 års prisnivå. 

Det framgår av Trivectors sammanställning att projektet kan vara samhällsekonomiskt lönsamt, 
men om denna investering ska vara till nytta verkar biljettpriset hos Arlanda Express och  
stationsavgiften för pendeltågen behöva vara fortsatt höga (Trivector, 2018). Fördjupade 
analyser krävs och det är över huvud taget svårt att ta ställning till genomförbarheten av detta 
förslag innan en grundlig utredning av förutsättningarna är klar. I synnerhet krävs en bättre 
genomlysning av den korridor som skulle ansluta Roslagsbanan till flygplatsen liksom hur en 
anslutning skulle kunna utformas. Dessutom krävs en grundlig genomlysning av hur utökad 
trafik till Arlanda skulle påverka kapacitetsutnyttjandet av de existerande delarna av banan.  

Koppla Roslagsbanan till Arlanda 

Trafikverket har i dialog med SL tagit fram ett scenario med kraftigt förstärkt kollektivtrafik som 
komplement till förbättrad järnvägstrafik (Trafikverket, 2018). Man för fram följande förslag till 
ett antal nya eller förlängda busslinjer:

En utbyggnad enligt detta förslag skulle stärka Arlandas tillgänglighet från både nordväst- och 
nordostsektorn. När Förbifart Stockholm öppnas för trafik skulle också förbindelserna förbätt-
ras från södra Storstockholm, även om det i huvudsak blir en begränsad effekt runt sydväst-
sektorn. Det framgår inte av rapporten vilka kostnader förslagen innebär och inte heller vilken 
trafikantnytta som skulle genereras. 

Rapporten innehåller inte heller en diskussion om möjligheterna till en utökning av flygbussar-
na som alternativ till en utbyggnad av linjebussarna (Trafikverket, 2018). Det framgår inte varför 
detta scenario valdes bort, men det är möjligt att Trafikverket bedömt att utrymmet är begrän-
sat för en renodlat kommersiell busstrafik annat än på de tre linjer som nu finns. Trafikverket har 
inte heller utrett hur bussmatning mot pendeltågssystemet skulle kunna stärka tillgängligheten 
till Arlanda. 

Utökade bussförbindelser 

 → Kungsängen-Stäket-Arlanda-Arlandastad-Märsta  

 → Jakobsberg-Barkaby-Arlanda-Arlandastad-Märsta  

 → Täby kyrkby- Vallentuna-Arlanda-Arlandastad-Märsta  

 → Norrtälje-Rimbo-Arlanda-Arlandastad-Märsta  

 → Linje 579: Bålsta-Sigtuna-Arlanda-Arlandastad-Märsta  

 → Linje 581: Fasansvägen (Märsta)-Märsta-Arlandastad-Arlanda  

 → Linje 589: Ö Stenigen (Märsta)-Arlandastad-Arlanda  

 → Linje i förbifart Stockholm: Vårbygård-Barkarby-Arlanda-Arlandastad-Märsta 
 

 → Linjebusstrafiken till Arlanda utökas.
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Trafikverket har föreslagit en utbyggnad av trafikstyrningen genom så kall-
lade ITS-lösningar på E4:an mellan Glädjens trafikplats och Rotebro samt 
mellan Hägg-vik trafikplats och Rotebro. Projekten har dock inte prioriterats 
av Trafikverket inom ramen för Nationell plan för transportsystemet. De 
ingår dock i listan över projekt som Trafikverket föreslår om de ekonomiska 
ramarna höjs med 10 procent (Trafikverket, 2021d). Det är också värt att 
notera att den föreslagna breddningen av E4:an mellan Glädjens trafikplats 
och Arlanda inte är inkluderad i förslaget, vilket gör att köproblematiken 
kommer att öka när Förbifart Stockholm öppnar för trafik. En breddning 
med ytterligare två körfält mellan Glädjens trafikplats och Arlanda beräknas 
kosta strax över en miljard kronor och ha en hög samhällsekonomisk lön-
samhet (nettonuvärdeskvot 2,1) (Trafikverket, 2021f).  

Utredningen om Bromma flygplats lyfte behovet av ITS-lösningar för att 
säkra framkomligheten för blåljustransporter till och från Arlanda (Pers-
son, 2021). Något utrett förslag för detta finns dock inte. Vi har också 
lyft ITS-lösningar som ett sätt att säkra framkomligheten för busstrafiken 
genom dynamiska busskörfält (Stockholms handelskammare, 2020). Ett 
dynamiskt busskörfält är ett körfält som enbart används av bussar när de 
befinner sig på den aktuella vägsträckan. Körfältet kan i övrigt användas av 
alla fordon. 

Det nationella kunskapscentrumet för kollektivtrafik, K2, har genomfört en 
studie om dynamiska busskörfält. 

Författarna poängterar att vitsen med dynamiska busskörfält uppstår i ett 
spann för kapacitetsutnyttjandet av vägen som ligger mellan ett lågt kapaci-
tetsutnyttjande (där dedikerade busskörfält kan införas utan problem) och ett 
högt kapacitetsutnyttjande (där dynamiska busskörfält innebär för stort bortfall 
av kapacitet för den övriga trafiken). 

E4:an mellan Rotebro och Arlanda skulle kunna vara ett exempel på en 
sträcka där dynamiska busskörfält passar, givet att en breddning genom-
förs så att kapacitetsutnyttjandet inte är för högt. Brommautredningen 
föreslog dessutom att den tekniska lösningen för dynamiska busskörfält 
skulle kunna sammanfalla med lösningar för att kunna släppa fram sam-
hällsprioriterad trafik (Persson, 2021). Det ska dock noteras att lösningen är 
relativt oprövad(Olstam, et al., 2015).  

Förbättrad väginfrastruktur 

 → Bussar hamnar i kösituationer som försvårar bussens framkomlighet.  

 → Dedikerade busskörfält är inte en rimlig lösning på grund av effekter på den andra trafiken. 
 

 → Bussarnas frekvens är låg (mer än 5–10 minuter mellan bussarna).  

 → Trafikvolymen är lägre än tillgänglig kapacitet. 
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Som tidigare nämnts föreslår Trafikverket en utbyggnad av Ostkustbanan mellan 
Uppsala C och länsgränsen (norr om Arlanda C mellan Stockholm och Uppsala län). 
Var anslutningspunkten bör vara beror på om de två nya spåren ska gå längs befintlig 
korridor som ett fyrspår eller längs en ny sträckning. Kostnaden bedöms till knappt 13 
miljarder kronor oavsett var anslutningspunkten hamnar (Trafikverket, 2021d).  

I projektet ingår också en ombyggnation av Uppsala C i form av ytterligare plattforms-
spår för vändande tåg mot Stockholm. Utökningen är tänkt att göras på östra sidan 
om spårområdet där Upsala–Lenna järnväg (”Lennakatten”) i dag har sin vändstation 
inne i Uppsala. Den exakta utformningen av stationen behöver anpassas efter den 
trafik som ska vända i Uppsala och även efter hur många tåg som fortsätter norr om 
Uppsala.  

Trafikverket har i sin studie av järnvägen till Arlanda konstaterat att en kapacitetsför-
stärkning av sträckan Skavstaby–Arlanda är önskvärd (Trafikverket, 2016) (Engdahl, 
2017). Projektet har kostnadsberäknats till cirka 8 miljarder kronor, vilket är en hög 
kostnad för 10 kilometer spår. Den höga kostnaden beror sannolikt på svårigheter att 
bygga längs befintliga spår, utrymmesbrist för två tillkommande spår i befintlig korri-
dor och att förgreningspåslaget vid Arlanda skulle ha nya planskildheter i dåligt berg. 

Förbättrad järnvägsinfrastruktur 

»E4:an mellan Rotebro och Arlanda skulle  
kunna vara ett exempel på en sträcka där  
dynamiska busskörfält passar, givet att en 
breddning genomförs så att kapacitets- 
utnyttjandet inte är för högt.«
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Strategiska aspekter på  
valet av åtgärder för ökad 
tillgänglighet till Arlanda  

VÅRT EXEMPEL PÅ trafikupplägg innebär att trafiken till Arlanda i hög grad integreras 
i övrig lokal och regional kollektivtrafik. Om trafiken till och från Arlanda utvecklas i 
denna riktning stärks den subventionerade trafiken på den kommersiella trafikens 
bekostnad. På den svenska järnvägsmarknaden, där alla har möjlighet att ansöka  
om tåglägen, kan fortfarande den kommersiella trafiken komma att ta stort utrymme. 

Strategin för trafikförsörjningen med kollektiva färd-medel till och från flygplatser har 
successivt förändrats under de senaste decennierna. Huvudstrategin var förut spe-
cifika flygplatslösningar, ofta i form av expresståg eller expressbussar från centrum till 
flygplatsen. Arlanda Express är ett exempel. Före Arlanda Express byggde lösningen 
på expressbussar (Flygbussarna), vilket ligger i linje med samma strategi.  

De senaste årtiondena finns en trend mot att i stället integrera kollektivtrafiken till 
och från flygplatser i den ordinarie kollektivtrafiken. Exempelvis har flygplatser som 
Changi och Kastrup kopplats till städernas tunnelbanesystem på samma sätt som 
Charles de Gaulle utanför Paris och Fiumicino utanför Rom försörjs med regionaltåg. 
Kastrups flygplats har både tunnelbana och järnväg. Tunnelbanan försörjer Köpen-
hamn och har som tätast 20 avgångar i timmen och byte till bland annat S-tog vid 
Norreport. Järnvägsförbindelsen med Kastrup försörjs av Öresundståg mot Sverige 
och norra Själland, fjärrtåg mot Sverige och fjärrtåg mot Jylland. Nu kopplas också 
ett nytt regionalt tågsystem kallat Ring Syd till flygplatsen, vilket förser de västra de-
larna av Storköpenhamn med tågtrafik direkt till flygplatsen (Sterky, et al., 2019). På 
Gardermoen har tågtrafiken vidareutvecklats även efter tillkomsten av Flytoget, och 
numera körs regional tågtrafik parallellt med Flytoget från olika delar av Osloregionen. 

Om flygplatser kan integreras i den normala kollektivtrafiken kan samma infrastruktur 
användas för flera ändamål. Trenden mot mera integrerade lösningar kan också ses 
i ett historiskt perspektiv, där det tidigare exklusiva flyget alltmer blivit ett folkflyg, 
jämförbart med tågtrafiken. Exempelvis har under lång tid affärsresenärernas mark-
nadsandel av flyget minskat (Transportstyrelsen, 2008), vilket har accentuerats 
under covid-19-krisen (Dagens Nyheter, 2021). En ökad andel privatresenärer ökar 
också efterfrågan på billiga lösningar för resor till och från flygplatsen, eftersom viljan 
att betala mer för tidsvinster med mera är avsevärt lägre för en privatresenär än för 
en affärsresenär (ASEK, 2020).

Specifika eller integrerade lösningar 
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Svensk lokal- och regionaltrafik är skattesubventionerad till cirka 50 procent. Därut-
över tillkommer även de resurser som Trafikverket lägger på den infrastruktur som 
också subventionerad trafik utnyttjar (Hultén, 2020). Samtidigt bedrivs kollektivtrafik 
till och från flygplatser till stor del på kommersiella villkor. Detsamma gäller långväga 
järnvägstrafik och långväga buss.  

Under 1980- och 1990-talet liberaliserades delar av transportsektorn, exempelvis tax-
itrafiken (Regeringen, 1988) och den långväga busstrafiken (Regeringen, 1998). Sam-
tidigt gavs trafikhuvudmännen trafikeringsrätt på järnvägen i sitt eget län (Regeringen, 
1995), vilket skapade konkurrens om kapaciteten mellan kommersiell och subventio-
nerad trafik. I vissa relationer hade också resenärer möjlighet att välja mellan ett kom-
mersiellt och ett subventionerat alternativ. Regeringens beslut om privat finansiering 
av Arlandabanan (Regeringen, 1993) byggde på tanken att huvuddelen av resandet till 
och från flygplatsen skulle säkerställas på kommersiell grund. Även infrastrukturen kom 
att byggas i privat regi.  

Men under den senaste tiden har i stället den subventionerade trafiken kommit att få 
en stärkt roll. Ett exempel är Mälardalstrafik, som med hjälp av subventioner har skapat 
tåglösningar för sex regioner (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, 
Örebro län och Östergötland). Man använder också ett eget biljettsystem, Movingo 
(Mälardalstrafik, 2021). 

Det innebär att trafik till och från Arlanda i dag bedrivs såväl på kommersiell grund som 
genom subventionerad trafik. Lokaltrafik i form av bussar är subventionerad (SL och 
UL) på samma sätt som både lokal- och regionaltåg är subventionerade, även om re-
senärerna betalar en särskild avgift för att stiga av och på vid Arlanda. Avgiften betalas 
till trafikutövaren som i sin tur betalar A-Train för rätten att stanna vid flygplatsen. Den 
subventionerade trafiken både kompletterar och konkurrerar med den kommersiella 
trafiken till flygplatsen. I likhet med de resenärer som använder subventionerade tågal-
ternativ, erläggs SJ:s resenärer en särskild avgift. Samtliga trafikalternativ konkurrerar 
med Arlanda Express. 

Subventionerad eller kommersiell trafik 
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Åtgärder för ökad 
tillgänglighet till Arlanda 

Det finns ett antal möjligheter att stärka tillgängligheten  
till Arlanda flygplats och dess omgivningar.  

Följande alternativ kan ses var för sig eller som  
komponenter i ett åtgärdspaket: 

 → Utökad pendel- och regionaltågstrafik på bekostnad av Arlanda Express.  

 → Sänkta kostnader för att koppla fjärr-, regional- och pendeltåg till flygplatsen.  

 → Utökad busstrafik.  

 → Fördjupad utredning av möjligheterna att använda ITS-lösningar för att minska  
köproblemen på motorvägen till Arlanda.  

 → Fördjupad utredning av möjligheten att ansluta Roslagsbanan till Arlanda. 
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Den tågtrafik som bedrivs med anslutning till Arlanda utgörs av flera trafiksystem. 

 → Sex avgångar i timmen under 
högtrafik (10-minuters trafik) och 
fyra avgångar i timmen under låg-
trafik (15-minuters trafik), Stock-
holm–Arlanda.  

 → Tågen använder de yttre spåren 
som tillåter en hastighet om 
200 km/tim.  

 → Tågen stannar enbart vid Arlanda 
S och Arlanda N, som – i likhet 
med spår 1 och 2 på Stockholm C 
– har högre plattformar än övriga 
tågstationer i Sverige.  

 → Trafiken körs med tåg av modell 
X3 som är 93 m långa.  

 → Pendeltågstrafiken körs med fyra 
avgångar per timme till Märsta 
och använder då Ostkustbanans 
två inre spår. I Märsta finns möj-
lighet att byta till buss för att ta 
sig vidare till Arlanda.   

 → Dessutom stannar två pendeltåg 
per timme vid Arlanda C, Knivsta 
och Uppsala. Dessa tåg går från 
inner- till ytterspår norr om Upp-
lands Väsby vid Skavstaby. Detta 
minskar kapaciteten på Ostkust-
banan jämfört med om alla tåg 
skulle fortsätta på innerspår. Re-
senärer som väljer detta alternativ 
sparar 20 minuter jämfört med 
Märsta-alternativet. 

 → SJ:s Uppsalapendel till och från 
Stockholm C har två avgångar 
per timme under högtrafik. Tågen 
körs via Märsta, och det ena 
gör uppehåll i Märsta där buss 
till Arlanda finns. Också dessa 
tåg går från yttre till inre spår vid 
Skavstaby.  

 → Mälardalstrafik har en avgång per 
timme på sträckan Uppsala–Ar-
landa C–Stockholm–Eskilstuna–
Örebro/Arboga. Tågen går utan 
avbrott på sträckan Stockholm 
C–Arlanda. 

 → SJ har upp till tre avgångar med 
Intercitytåg och snabbtåg från 
Stockholm via Arlanda C mot 
Gävle/Sundsvall/Umeå, Ljusdal/
Östersund och Borlänge/Falun. 
Alla tåg, med undantag för Inter-
citytågen mellan Linköping/Norr-
köping–Gävle, har Stockholm C 
som slutstation. 

Arlanda Express Pendeltågstrafik

Regional trafik Fjärrtrafik

Ett optimerat tågtrafiksystem  

Dagens system och dess kapacitetsbegränsande konsekvenser
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Stockholm C

Uppsala C

Solna

Skavstaby

Arlanda nedre

Arlanda södra

Arlanda norraMärsta

Rosersberg

Knivsta

Figur 2. Schematisk bild av  
infrastrukturen för Ostkustbanan 
Stockholm–Uppsala. Figuren är en 
förenkling. 

Figur 2 illustrerar infrastrukturen för Ostkustbanan 
mellan Stockholm och Uppsala. Här gäller vänstertrafik. 
Man kan sammanfattningsvis beskriva kapacitetsan-
vändningen på följande sätt: 

 → De yttre två spåren på fyrspåret trafikeras av snabba 
tåg (samtliga tåg förutom pendeltågen). De två inre 
spåren trafikeras enbart av pendeltåg. Få godståg 
trafikerar sträckan.   

 → I Skavstaby korsas tågvägar för att föra över pendel-
tågstrafiken som går via Arlanda till de yttre spåren, 
samtidigt som Uppsalapendeln går över från de yttre 
till de inre spåren för att gå via Märsta. Att signalsys-
temet måste hindra tillträde för andra tåg både till 
den del av banan – det block – där tåget befinner 
sig och till det block där tåget kommer att befinna 
sig, innebär en begränsning av hur många tåg som 
kan köras. Begränsningen blir också större av den 
säkerhetsmarginal som schablonmässigt läggs på för 
att minimera risken att två tåg befinner sig på samma 
block. Dagens trafiklösning ger därför upphov till 
kapacitetsproblem runt Skavstaby.   

 → Trafikeringsupplägget bidrar också till en ökad stör-
ningskänslighet, eftersom varje initiering av signal-
systemet som görs för att begränsa tillgängligheten 
till ett block i sig skapar en latent risk för tekniska 
problem.  

 → Korsande tågväg uppstår också för de vändande 
pendeltågen i Märsta. Där är dock belastningen av 
spårkapaciteten lägre på grund av färre tåg.   

Förutom att dagens system med korsande tågvägar 
innebär att det potentiella antalet tåg per timme be-
gränsas, är många tåg korta till följd av ett begränsat 
antal sittplatser. Detta innebär att kapaciteten per timme 
under högtrafik fördelar sig enligt nedan. 

 → Pendeltåg: 1 496 sittplatser (2 x 215 m pendeltåg mult 
X60 med 748 sittplatser/tåg).  

 → Arlanda Express: 1 368 sittplatser (6 x 93 m Arlanda 
Express X3 med 228 sittplatser/tåg).  

 → Regiontåg: 670 sittplatser (1 x 210 m Mälartåg mult 
ER1 med 670 sittplatser/tåg). 

Under högtrafik levererar därmed dagens tågsystem, 
bortsett SJ:s fjärrtrafik, 3 534 sittplatser per timme och 
riktning mellan Stockholm C och Arlanda.  
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En alternativ trafikeringslösning 
trafikeringslösningEn aspekt med betydelse för den alternativa trafike-
ringslösningen är att Mälardalstrafik är subventionerad 
av Mälardalsregionerna. Syftet med denna rapport 
är inte att belysa för- och nackdelar med att trafiken 
utförs på detta sätt. Begreppet regionaltåg används i 
denna rapport utan att ställning tas till i vilka organisa-
toriska former denna bedrivs. Det innebär exempelvis 
att förändringar av trafikeringen till och från Arlanda kan 
komma att generera kommersiella möjligheter att bedri-
va trafik där så inte är fallet i dag.  

Vi ser att det är möjligt att göra en radikal förändring av 
tågtrafiken till Arlanda bestående av följande huvud-
komponenter: 

 → Trafiken med Arlanda Express upphör.  

 → Pendeltågen ersätter Arlanda Express på Arlanda S 
och Arlanda N. De vänder också på flygplatsen.  

 → Regionaltågssystemet utvecklas och använder 
Arlanda Express tågkanaler mellan Stockholm C och 
Arlanda.  

 → Regionaltrafiken ersätter också SL:s pendeltåg på 
sträckan Arlanda C–Uppsala. 

Förslaget innebär att det skapas ett sammanhängande 
regionaltågssystem som inkluderar Arlanda (Figur 3). 
I ett första skede kan de sex tågkanaler som Arlanda 
Express i dagsläget använder på sträckan Stock-
holm–Arlanda nyttjas av regionaltågen. En av kanalerna 
för systemet ersätter avgången med regionaltåg via 
Eskilstuna och Stockholm till Arlanda/Uppsala. Det kan 
också finnas möjlighet att integrera SJ:s Intercitytåg 
mellan Linköping och Gävle via Arlanda i trafikuppläg-
get. Det innebär att åtta tåglägen tas bort och ersätts 
av sex nya tåglägen, en trafiklösning som kan liknas 
vid Öresundstågens trafik mellan södra Sverige och 
Danmark via Kastrup.

Ett framtida fyrspår mellan Uppsala och Arlanda skulle 
möjliggöra en separation av pendeltågstrafiken till Arlan-
da från övrig trafik, vilket skapar utrymme för att utöka 
regiontrafiken till åtta avgångar per timme på Ostkust-
banan. I framtiden är det också möjligt att fullständigt 
separera pendeltågstrafiken från den övriga järnvägstra-
fiken genom ett nytt dubbelspår mellan Skavstaby eller 
Märsta och Arlanda S.   

Regionaltåg
 
 Uppsalapendeln
 Mälartåg
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Figur 3. Föreslaget koncept för ny regionaltågstrafik i Mälardalen via Arlanda flyg-
plats. Förslaget bygger på sex avgångar per timme mellan Stockholm och Arlanda, 
motsvarande Arlanda Express och integrerat i övriga regionens regionaltrafik. 
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Föreslaget trafikupplägg för pendeltågen

Figur 4. Justering av Stockholms pendeltågstrafik med nya vändsta-
tioner på Arlanda S och Arlanda N. 
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Jämn trafikering 2021
Tåg per timme i respektive riktning
 
 Endast hög trafik

Pendeltågstrafiken kan läggas om så att tågen vänder 
på Arlanda S och N (se Figur 4), vilket under högtrafik 
gör det möjligt med upp till fyra avgångar per timme till 
Arlanda med befintlig infrastruktur. 

Genom denna trafikeringslösning skulle följande sitt-
platskapacitet säkerställas:  

 → Pendeltåg 2 992 sittplatser (4 x 215 m pendeltåg mult 
X60 med 748 sittplatser/tåg).  

 → Regionaltåg 4 020 sittplatser (6 x 210 m Mälartåg mult 
ER1 med 670 sittplatser/tåg). 

I stället för dagens 3 534 sittplatser per timme och rikt-
ning mellan Stockholm C och Arlanda möjliggörs med 
denna lösning 7 012 sittplatser per timme. Trots att sitt-
platskapaciteten mellan Stockholm och Arlanda under 
högtrafik fördubblas, minskar kapacitetsutnyttjandet på 
Ostkustbanan med två tåg per timme. Därmed minskar 
också systemets störningskänslighet. Regionaltågen 
går i detta förslag utan uppehåll mellan Stockholm C 
och Arlanda C och får därför samma restid som Arlan-
da Express på sträckan, eftersom båda tågsystemens 
största tillåtna hastighet är 200 kilometer i timmen. 

För trafiken Uppsala–Arlanda respektive Uppsala–
Stockholm kommer det föreslagna trafikupplägget att 
öka både sittplatskapaciteten och antalet avgångar. 
Jämförelsen avser endast regional trafik, inte fjärrtra-
fiken som är oförändrad. Uppsala–Arlanda kommer att 
trafikeras med sex avgångar jämfört med dagens två, 
och Uppsala–Stockholm med åtta avgångar (våra före-
slagna sex avgångar plus SJ Uppsalapendeln) jämfört 
med dagens fem till sex avgångar (två SL-pendeltåg, 
två SJ Uppsalapendeln, en avgång med Mälartåget och 
en med SJ Intercity Linköping–Gävle de flesta timmar). 
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Bild 1. Arlanda N (bild: Patrik Sterky).
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»Tågtrafiken i Sverige är i princip öppen för 
etablering av vilken operatör som helst, så 
länge aktören uppfyller de krav som ställs.«

Tågtrafiken i Sverige är i princip öppen för etablering av vilken operatör som helst, så 
länge aktören uppfyller de krav som ställs. En konsekvens är att SJ AB i dag möter 
konkurrens från flera företag. Vi har inte utrett alla juridiska aspekter av detta, men 
det innebär att vilket företag som helst kan ansöka om ett eller flera av de tåglägen 
som frigörs om trafiken med Arlanda Express upphör. Det innebär också begräns-
ningar för möjligheterna att bestämma att trafik ska genomföras på det sätt som just 
presenterats. 

Detta ska också ses mot bakgrund av att konkurrensen om tillgång till järnvägens 
infrastruktur hela tiden ökar. Trafikverket saknar i nuläget instrument som avgör när 
kapaciteten ska definieras som fullt utnyttjad. Komplikationer i kapacitetsanalysen 
uppstår också när tågvägar korsas på det sätt som sker i dag. Hur omfattande trafik 
som kan medges beror därför på vilka trafikupplägg som medges. Detta kompliceras 
även av att Trafikverket i dag inte heller har fungerande instrument för att avgöra vilka 
tåg som ska ges företräde i situationer med absoluta eller relativa kapacitetsbrister. 
Transportstyrelsen har nyligen förelagt Trafikverket att ta fram åtgärder för att avhjälpa 
brister gällande prioriteringskriterierna (Transportstyrelsen, 2021).  

En ytterligare aspekt på beslutssituationen är det avtal som ingåtts mellan A-Train, det 
företag som bedriver trafik med Arlanda Express, och statens representant, Arlanda-
banan Infrastructure AB. A-Train gavs genom avtalet utrymme att köra ett visst antal 
tåg per timme, en överenskommelse som gav företaget möjlighet att bekosta de 
investeringar som ursprungligen gjordes. Om A-Train skulle upphöra med sin trafik är 
det ovisst om den frigjorda kapaciteten skulle utgöra en del i den generella kapaci-
tetsfördelningen eller om staten skulle anses ha företräde till dessa tåglägen. Om det 
senare vore fallet skulle det kunna finnas bättre möjlighet att besluta vilken trafik som 
får bedrivas på sträckan.  

Gällande EU-direktiv ger goda möjligheter att använda banavgifter för att påverka 
infrastrukturens användning. Det är emellertid inte möjligt att i den här utredningen 
bedöma om svensk lagstiftning och tillämpningen av den ger Trafikverket möjlighet 
att agera för att ge företräde åt trafiklösningar som ökar platskapaciteten på sträckan. 
För att klargöra detta krävs en fördjupad genomlysning. Det är också angeläget att 
utreda en eventuell justering av lagstiftningen, om så erfordras, för att säkerställa en 
effektiv trafikering när järnvägsinfrastrukturens kapacitet är begränsande så som i 
fallet med Arlanda. 

Trafik på en avreglerad marknad 
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Figur 5. Schematisk bild över stationslägena vid Arlanda. 

Märsta

Rosersberg

Mot Stockholm Mot Uppsala

Arlanda S

Arlanda C

Arlanda N

Det trafikeringsförslag som vi har beskrivit förutsätter vissa investeringar för Arlanda 
S och N. SL:s pendeltåg är 215 meter långa. Plattformarna på Arlanda S är 230 meter, 
men på Arlanda N är plattformen bara 165 meter, vilket skapar problem (se Figur 5).

En förlängning norrut har tidigare utretts, men bedömts svår att genomföra, eftersom 
terminal 5 är pålad och grundlagd i berget. Det är inte heller möjligt att förlänga Arlan-
da N i sydlig riktning, då spåret svänger och radien understiger minsta tillåtna radie 
för en plattform. Eftersom Arlanda N blir ändstation och kommer att ha en längre 
uppehållstid, kan i stället tåget stanna så att första och sista vagnen hamnar utanför 
plattformen. Dörrarna på dessa vagnar förblir då låsta och avstigning sker en vagn 
framåt respektive bakåt. 

I det förfrågningsunderlag som sedermera resulterade i avtalet mellan staten och 
A-Train, framhölls betydelsen av att handikappanpassa den nya trafiken. Arlanda S 
och N liksom spår 1 och 2 på Stockholm C, har därför extra höga plattformar för att 
passa Arlanda Express: 1 150 millimeter över rälsens överkant. Normal plattformshöjd 
i EU är mellan 550 och 580 millimeter. För SL:s pendeltåg är plattformshöjden 730 
till 760 millimeter. Pendeltågen kräver därför en mindre förändring av plattformen än 
regional- och fjärrtågen. Om Arlanda S och N enbart används för pendeltåg är det 
möjligt att åstadkomma en anpassning genom att lyfta spåret med 400 millimeter 
med hjälp av makadam. 

Vändningen på Arlanda N görs på ett vändspår. Spåret är cirka 40 meter för kort för 
att ett 215 meter långt pendeltåg ska rymmas bortom växeln. En förlängning av tun-
neln krävs därmed för att vända pendeltågen på vändspåret. 

Behov av infrastrukturförändringar 
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Bild 2. Kurva mellan Arlanda S och Arlanda N, sett från 
Arlanda N ( bild: Patrik Sterky). 

Bild 3. Vändspåret norr om Arlanda N behöver  
förlängas för pendeltågstrafiken, sett från Arlanda N 
(bild: Patrik Sterky) 

De regionaltåg som trafikerar Arlanda kan med det förslag som beskrivits i huvudsak 
använda spår 13–16 på Stockholm C. Samma plattformar användes av pendeltågen 
före Citybanans öppnande. Plattformarna är något bredare än normalstandarden 
för att underlätta för stora passagerarvolymer. De mittersta spåren (spår 14 och 15) 
nyttjas i dagsläget i huvudsak av tåg som ankommer och avgår mot Västerås och 
byter riktning på stationen. Spår 13 respektive 16 används för de genomgående 
regionaltågen. Plattformarna har tillräcklig längd, men kan behöva sänkas något för 
plant insteg. Spår 1 och 2 används i dagsläget för Arlanda Express. Genom att bygga 
om dessa plattformar så att de blir mellanhöga kan de användas för annan tågtrafik. 
Anpassningen bör samordnas med Trafikverkets ombyggnadsprojekt på Stockholm C 
(Trafikverket, 2017a).  

I Uppsala är det möjligt att använda spår 2 och 7 tillsammans med spår 3 och 4 för att 
vända regionaltågen. Kapacitetsutnyttjandet på Uppsala central minskas om två av 
regionaltågen fortsätter till Gävle och därför inte behöver vända. Den anpassning av 
Uppsala centralstation som krävs för det tillkommande behovet av vändkapacitet som 
följer av den planerade utbyggnaden av två kompletterande spår mellan Arlanda och 
Uppsala, måste också utformas så att eventuella regionaltåg ska kunna vända. Den 
utbyggnad av fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen som ingår i den nationella pla-
nen, bör med fördel, kapacitetsmässigt, först byggas ut i Uppsala genom fyrspår ner 
till Bergsbrunna. Där föreligger inte heller någon diskussion om alternativ lokalisering. 
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Med det trafikupplägg som beskrivits här skulle flera stationer söder och 
väster om Stockholm få direkttåg till Arlanda (Figur 6). Genom att förbättra 
matningen av trafik skulle nyttan av det nya trafiksystemet stärkas. Med 
direkttåg till Arlanda C bör attraktiviteten hos och funktionen av systemet 
som helhet öka högst påtagligt i jämförelse med dagens upplägg. Två 
stationer där en förbättrad anslutningstrafik är central är Flemingsberg och 
Södertälje Syd. I Flemingsberg kan Spårväg Syd kopplas till tåg med direkt 
anslutning mot Arlanda. Genom att utveckla dessa stationer till bytes-
punkter skulle kopplingen mellan södra Stockholm och Arlanda ytterligare 
förstärkas. 

De regionaltåg som i dag körs av Mälardalstrafik är dubbelkopplade dubbel-
däckare av ER1-typ som har ett 105 meter långt vagnsätt. Om standarden 
i Mälardalsregionens järnvägssystem kommer med en plattformslängd på 
upp till 330 meter, är det möjligt att använda trippelkopplade ER1-tåg eller 
motsvarande. Detta innebär en utökning av tåglängden med 50 procent, 
vilket medför en väsentlig kapacitetsökning.  

Samtliga stationer mellan Stockholm och Uppsala – det vill säga Stockholm 
C, Arlanda C, Knivsta och Uppsala C – har redan mer än 330 meter långa 
plattformar. När Bergsbrunna station byggs bör den också kunna ta emot 
330 meter långa tåg. 

Nyttan av en ökad kapacitet för resor till Arlanda förutsätter att trafikanterna 
också vill använda de tåg som bedriver trafik. En av begränsningarna i dag 
är att priset för Arlanda Express är högt jämfört med övriga resealternativ 
(se Tabell 4). Utöver de uppgifter som anges i tabellen kostar Movingos 
månadsbiljett för sträckan Stockholm C–Arlanda C 2 000  kronor. 

Prissättningen för resor med kommersiell trafik bestäms av flera faktorer. 
Av stor betydelse är den så kallade marginalkostnaden, vilken är kostnaden 
för att transportera den sist tillkommande resenären. På många marknader, 
däribland för många typer av transporter, leder en prissättning nära margi-
nalkostnaden till en förlust, eftersom företaget har stora fasta kostnader. 
Priset överstiger därför normalt marginalkostnaden. Samtidigt måste före-
tagen bestämma priset med utgångspunkt från konkurrenssituationen. Vid 
prissättningen spelar bland annat den kvalitet den egna produkten erbjuder 
i förhållande till kvaliteten hos konkurrenternas produkter en viktig roll. 

Priset för att använda pendeltåg respektive de regionaltåg som körs av Mä-
lardalstrafik, utgår i stället från huvudmannens överväganden. Som tidigare 
nämnts betalas i genomsnitt hälften av kostnaderna för icke-kommersiell 
trafik via skattsedeln. Det går emellertid inte att med stöd av detta genom-
snitt fastställa i vilken omfattning priset huvudmännen i Stockholm och 
Mälardalen tar för resor till och från Arlanda är subventionerat. 

Två förhållanden ligger emellertid till grund för samtliga priser som tas ut för 
spårbunden trafik till flygplatsen. Det ena är de banavgifter som Trafikverket 
tar ut. Det mesta talar för att nivån på dessa avgifter i dag är så låg att de 
knappast har någon betydande påverkan på priset mot resenärerna. 

Förbättrade bytespunkter 

Utvecklingspotential för ytterligare 
kapacitet 

Prissättning för tågresor 

Tabell 4. Pris (kronor) för enkel 
resa Stockholm C–Arlanda.1 

Färdsätt Pris
SL pendeltåg 158
Arlanda Express 299
Fjärrtåg SJ 195
Taxi Stockholm 650
Flygbussarna 119
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Det andra är att alla operatörer erlägger en avgift för på- och avstigande 
resenärer vid Arlanda C. I A-Trains järnvägsnätbeskrivning för 2019 framgår 
att operatörerna 2019 betalade 114,80 kronor per resenär som stiger av och 
på på Arlanda C (A-Train, 2019a). För pendlare är avgiften 270 kronor per 
periodbiljett för varje påbörjad 30-dagarsperiod, oavsett hur många resor 
som sker med periodbiljetten. Den beräknade resenärsavgiften för 2021 var 
120,10 kronor per passagerare (A-Train, 2019a). 

Även om operatörerna betalar avgiften till A-Train kommer man att i större 
eller mindre omfattning i sin tur ta ut kostnaden av resenärerna. Detta ger 
en delförklaring till de priser som redovisas i Tabell 4. Med denna prisnivå 
på konkurrenternas resor är det också möjligt för A-Train att ta ut ett högt 
pris på den egna produkten. 

Johansson et al. (2017) konstruerade några räkneexempel för att illustrera 
konsekvenserna av lägre biljettpriser på sträckan. En sänkning av priset på 
Arlanda Express med 36 procent (ca 100 kr) beräknades öka efterfrågan 
med 35 procent. Detta skulle innebära ekonomiska förluster för bussföre-
tag och för Arlanda Express, medan både de resenärer som åker med tåget 
före och de som börjar åka efter en prissänkning tjänar på prissänkningen. 
Den samhällsekonomiska nyttan skulle i ett av scenarierna öka med mellan 
150 och 200 miljoner kronor per år.  

Vårt förslag är att sänka biljettpriset till Arlanda genom att minska eller ta 
bort stationsavgiften. Om stationsavgiften minskar från 120 till 50 kronor 
per passagerare samtidigt som en övergång till integrerade tåglösningar 
görs, kommer efterfrågan att öka. Vi har inte inom ramen för detta uppdrag 
kunnat genomföra en elasticitetsstudie, men Johanssons studie (Johans-
son, et al., 2017) indikerar att det kan röra sig om en kraftig ökning. Ökning-
en av efterfrågan är dock troligen mindre än den beräknade fördubblingen 
av kapaciteten som förslaget innebär. 

De samhällsekonomiska konsekvenserna av den trafiklösning som beskri-
vits här har inte analyserats. Eftersom förslaget innebär att Arlanda Express 
utgår, blir kalkylen annorlunda än i studien av Johansson et al (Johansson, 
et al., 2017), men principen är densamma. Trafikföretagen förlorar och rese-
närerna vinner. Den stora frågan är därmed hur en sänkning av biljettpriset 
kan finansieras. Vi beskriver förslag på finansiering i ett senare kapitel. 

»Vårt förslag är att sänka  
biljettpriset till Arlanda  
genom att minska eller  
ta bort stationsavgiften.«
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En utgångspunkt för en förändrad tågtrafikering av Arlanda är det avtal som finns 
mellan staten i form av Arlandabanan Infrastructure AB och A-Train. Som framgår av 
Bilaga 1 är A-Train ett lönsamt företag med ett rörelseresultat på 389 miljoner kronor 
och en vinst efter skatt på 280 miljoner kronor år 2019.  

Som också framgår av Bilaga 1 har företaget två intäktskällor: stationsavgifter från 
andra operatörer och resultatet av den egna trafiken med Arlanda Express. Den del 
av verksamheten som genererar intäkter i form av stationsavgifter har låga kostnader 
och uppvisar ett plusresultat. Däremot tycks den egna trafiken inte täcka sina egna 
kostnader. Det finns också skäl att notera att företaget står inför nyanskaffning av tåg 
(A-Train, 2019b), något som med nu rådande förutsättningar för trafiken kommer att 
påverka lönsamheten negativt.  

Vi har tidigare föreslagit att staten ska köpa ut A-Train för att möjliggöra en omstruk-
turering av trafiken på sträckan. Då uppskattades samhällsnyttan av detta till mellan 
4 och 8 miljarder kronor (Stockholms Handelskammare, 2020). Givet en vinst efter 
skatt på 280 miljoner kronor, skulle ett pris på 4 miljarder kronor motsvara ett P/E-tal 
på 14 och ett P/S-tal på drygt 4.  

Ett annat sätt att resonera är följande: Antag att företaget tjänar 280 miljoner per år 
under 25 år. Nuvärdet av detta är vid 3 procents ränta cirka 4,9 miljarder och vid 5 
procents ränta knappt 4 miljarder. Vi drar därefter slutsatsen att ett pris på 4 miljarder 
kronor är rimligt. Priset för ett eventuellt utköp kan dock enbart fastställas genom 
förhandlingar. 

Ett alternativ till utköp är att A-Train behåller nyttjanderätten till Arlandabanan, men 
att företaget avstår från att bedriva trafik i nuvarande form. Självfallet skulle detta ske 
mot marknadsmässig kompensation så att resultatet inte påverkas. Från ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv är det i första hand trafiken med Arlanda Express som 
”äter” järnvägskapacitet och begränsar möjligheterna till den typ av trafikförändringar 
som nu diskuterats.  

Förutom att det krävs en radikal förändring av avtalet mellan staten och A-Train, är 
hanteringen av den ersättning som A-Train i dag tar ut från de operatörer som angör 
Arlanda C en separat förhandlingsfråga. Man ska också skilja på frågan om ersätt-
ningen till A-Train och vem som ska betala ersättningen. Som redan nämnts visar 
Johansson et al. (2017) att om lägre priser för tågresor till Arlanda är samhällsekono-
miskt motiverade kan det finnas skäl att överväga andra finansieringslösningar än att 
operatörerna – och i slutändan resenärerna – står för hela ersättningen. I ett särskilt 
avsnitt om finansiering redovisas några sådana möjligheter. 

Statens avtal med A-Train 

»Vi har tidigare föreslagit att  
staten ska köpa ut A-Train för att 
möjliggöra en omstrukturering  
av trafiken på sträckan.«
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En omläggning av tågtrafiken i kombination med sänkta biljettpriser påverkar Flyg-
bussarnas möjlighet att konkurrera om resenärer till flygplatsen. Flygbussarna ope-
rerar på kommersiell grund och bygger sin affärsidé på att vara ett lågprisalternativ 
till Arlanda Express. Som framgår av Tabell 4 är priset för att använda Flygbussarna 
väsentligt lägre än för Arlanda Express. Samtidigt är Flygbussarna långsammare, 
särskilt under högtrafik då det tar cirka 45 minuter jämfört med 18 minuter med tåget 
från Stockholms central. Flygbussarna kan dessutom hamna i köproblem med ytter-
ligare förseningar som följd. Även andra kommersiella busslinjer, såsom Buss4yous 
linje mellan Arlanda och Västerås, kommer att påverkas av en eventuell omläggning 
av regionaltågen.  

Samtidigt som konkurrensläget för kommersiell trafik försämras finns det utrymme för 
en utbyggd linjebusstrafik. Trafikverkets förslag på nya busslinjer till Arlanda (Tra-
fikverket, 2018) (Figur 6) skulle innebära en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik 
från Stockholmsregionens nordväst-, nordost- och sydvästsektorer. Det framgår 
dock inte i förslaget i vilken utsträckning det är genomförbart, givet kostnadsrestrik-
tionerna. Huvudmannen för satsningen skulle vara SL, som i och för sig tagit fram 
underlaget till Trafikverkets rapport men inte avgivit något löfte att trafikera enligt 
förslaget. 

Satsning på ökad linjebusstrafik 

Stockholm

Arlanda

Täby

Järfälla

Bålsta

Kungsängen

Vallentuna

Upplands
Väsby

Skärholmen

Figur 6. Möjlig ökning av busstrafiken som trafikerar Arlanda (Trafikverket, 2018). 
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Merparten av de bussar som använder E4:an under högtrafik påverkas av 
köer. Trafikverket har inte prioriterat en breddning av E4:an mellan Glädjens 
och Arlandas trafikplatser i Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2022–2033 (Trafikverket, 2021d). Med en utökad planeringsram föreslår 
man i stället ITS-lösningar för smidigare trafik (Trafikverket, 2021f). Sådana 
lösningar ger dock bara en liten påverkan på kösituationen. När Förbifart 
Stockholm öppnar för trafik finns risk för utökade köer och ytterligare för-
längda tider för bil- och bussresor. 

Brommautredningen föreslog ITS-lösningar som syftar till att underlätta 
framkomligheten för akuta ambulanstransporter (Persson, 2021), men 
något förslag till utformning presenterade utredningen inte. Som tidigare 
redovisats förutsätter lyckade ITS-lösningar att det finns kapacitet för bi-
larna att göra det möjligt att tömma en fil när utryckningsfordon och bussar 
behöver det.  

Köproblematiken kommer att påverkas om resandet med tåg ökar. Delvis 
kommer dessa resenärer från biltrafik och delvis från busstrafik. Det är dock 
inte troligt att överflyttningen är så stor att det tar bort behovet av bättre 
kapacitet. Överflyttningen blir än mindre om dynamiska busskörfält och 
ITS-lösningar för skyndsamma ambulanstransporter ska införas. Det finns 
därför skäl att närmare utreda möjligheten att kombinera ökad kapacitet på 
E4:an med ITS-lösningar, som möjliggör en dynamisk användning av kör-
fälten. Eftersom Brommautredningen föreslår en nedläggning av Bromma 
flygplats mellan 2025 och 2027 (Persson, 2021) och Förbifart Stockholm 
öppnar för trafik 2030 (Trafikverket, 2021a), är det angeläget att denna 
utredning inte drar ut på tiden.  

Trimning av E4:an för minskade köproblem 

Ett förslag som har lyfts är att förlänga Roslagsbanan från Vallentuna till 
Arlanda (Trivector, 2018). Det ökar tillgängligheten till Arlanda från nordost-
sektorn, där skillnaden i restid mellan kollektivtrafik och bil just nu är stor 
(Trafikverket, 2018). Förslaget som kort är beskrivet ovan är inte genom-
förbart i det korta perspektivet, eftersom det saknas utredningsunderlag. 
Det gäller både för kostnader och val av korridor samt för hur järnvägen ska 
ansluta till Arlanda. 

Enligt den kunskapssammanställning som Trivector gjort (Trivector, 2018) 
kan satsningen vara samhällsekonomiskt motiverad, men dessa beräkning-
ar är utförda efter antagandet att Arlanda Express höga priser kvarstår. Vid 
ett genomförande av vårt förslag om omläggning av tågtrafiken i kombina-
tion med sänkta biljettpriser, påverkas lönsamheten för en förlängning av 
Roslagsbanan negativt. Frågan behöver därför utredas vidare. Den fysiska 
planeringen är inte heller så långt gången att det går att bedöma kostna-
derna på ett adekvat sätt.  

Frågan drivs för närvarande av nordostkommunerna inom ramen för Stock-
holm Nordost (Stockholm Nordost, 2021), men varken region Stockholm 
eller Trafikverket arbetar för närvarande med idén.  

Även om det inte är troligt att en utbyggnad av förbindelsen kan påbörjas 
under 2020-talet, föreslår vi att Trafikverket och Region Stockholm utreder 
de förslag som tagits fram, så att det går att avgöra tankegångarnas bär-
kraft. Bland annat behöver val av korridor, anslutningsalternativ till Arlanda 
och samhällsekonomin analyseras. 

Utredning om anslutning av Roslagsbanan 
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Etappindelning  
av åtgärderna 
– en utbyggnadsstrategi 

BROMMAUTREDNINGEN ANSÅG ATT det är möjligt att lägga ner Bromma flygplats under 
perioden 2025–2027. Oavsett vilket beslut som tas i frågan kommer ett ökat behov 
av resmöjligheter till Arlanda att behöva tillgodoses i närtid. Vissa av de förslag som 
presenterats här är ännu otillräckligt utredda och saknar tillräckligt beslutsunderlag. 
Det finns emellertid flera möjligheter att med förhållandevis kort framförhållning 
åstadkomma betydande förändringar av utbudet.  

2020

Etapp 1 
Omläggning av tågtrafiken och en reducering av 
stationsavgiften för tågpassagerare. Detta bör ske 
under 2020-talet. 

Vi föreslår en indelning i tre etapper: 
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2030 2040

Etapp 2
Nya busslinjer till och från Arlanda samt ITS-lösningar för blå-
ljustrafik och för dynamiska busskörfält i kombination med 
breddning av E4:an mellan Glädjens och Arlandas trafikplatser. 
Detta kan vara aktuellt i samband med öppnandet av Förbifart 
Stockholm och bör ske i början av 2030-talet. Vissa busslinjer 
kan dock etableras innan dess. Resurser för åtgärderna på E4:an 
bör ingå i Nationell plan för transportsystemet.

Etapp 3
Förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. 
Denna fråga behöver mer utredning innan 
beslut kan fattas. Det innebär att den inte är 
aktuell för den pågående revideringen av  
Nationell plan för transportsystemet, utan 
först en bra bit in på 2030-talet. 
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Kostnader för åtgärdsförslagen 
Etapp 1
Ersättning till A-Train för nedläggning av Arlanda Express och sänkta  
stationsavgifter
Huvuddelen av A-Trains ekonomiska resultat härrör från ersättningen från operatörer 
för att använda Arlandabanan och dess terminaler (Bilaga 2). I dagsläget verkar Arlan-
da Express inte bidra till vinsten. Dessa observationer innebär att det i princip skulle 
vara resultatförbättrande för A-Train att avsluta sin trafikering. Detta innebär dock inte 
att företaget utan vidare skulle gå med på en nedläggning av Arlanda Express. 

Kostnaden för att ersätta A-Train för sänkta stationsavgifter kommer dock att vara 
dyrare. En variant är att A-Train köps ut, vilket skulle kosta ungefär 4 miljarder kronor. 
En annan variant är att staten årligen ersätter A-Train för tillgången till infrastrukturen. 
Ersättningsnivåns storlek måste avgöras genom förhandlingar, men den borde inte 
vara högre än den förväntade vinsten för företaget. År 2019 var A-Trains resultat un-
gefär 280 miljoner kronor efter skatt (A-Train, 2019b).

Kostnader för utökad trafik
Kostnaderna för den utökade tågtrafiken är inte försumbara. Mälardalstrafik, eller 
någon annan operatör, behöver troligen köpa nya tågsätt. Den utökade trafiken leder 
också till ökade driftkostnader. Samtidigt kommer operatörerna att öka sina inkom-
ster genom ökat antal passagerare. Vi har inte kalkylerat effekterna för operatörerna, 
men vi utgår från att upplägget är tillräckligt intressant för operatörerna för att de ska 
finansiera utökningen.

Infrastrukturkostnader för omlagd tågtrafik
Den åtgärd som krävs är en ombyggnad av Arlanda S och N för att anpassa dem för 
pendeltåg. Vi har inte gjort någon detaljerad kostnadsbedömning, men den begrän-
sade ombyggnad som vi föreslår bör inte vara oöverkomlig.  

Det som krävs är 

 → en sänkning av plattformshöjden till 760 mm.  

 → en flytt av U-tavla för uppehåll på Arlanda N samt att första och sista vagnen  
har stängda dörrar.  

 → en justering av kabeldragning och signalsystem.  

 → en förlängning av vändspåret ca 40 m norrut för vändning av 215 m  
långa pendeltåg. 

Vi bedömer kostnaderna till 150 miljoner kronor. Prisnivå 2020–06. 

Det är rimligt att dessa kostnader lånefinansieras om infrastrukturen fortsatt ska ägas 
av Arlandabanans Infrastructure AB och A-Train fortsatt ska ha nyttjanderätt. En lånefi-
nansiering av 150 miljoner kronor leder till en årlig kostnad på cirka 9 miljoner kronor, 
givet en tjugoårig avskrivningstid och en ränta på runt 2 procent. 

46Stockholms Handelskammare



Etapp 2
Kostnaden för en breddning av E4:an mellan Glädjens och Arlandas trafikplatser är 
1 021 miljoner kronor enligt 2019 års prisnivå (Trafikverket, 2021f). Utöver detta tillkom-
mer kostnader för ITS-lösningar. De två begränsade ITS-åtgärderna som Trafikverket 
föreslår på sträckan Häggvik–Glädjens trafikplats kostar 352 miljoner kronor, så det 
är inte uteslutet att en ITS-lösning för dynamiska busskörfält och blåljustrafik kan visa 
sig vara för kostsam.  

Det är rimligt att inkludera kostnaderna för breddningen i Nationell plan för transport-
systemet. Åtgärden har en hög samhällsekonomisk lönsamhet med en nettonuvär-
deskvot på 2,1. ITS-åtgärderna behöver utredas vidare, både för att undersöka vilka 
åtgärder som är önskade och om kostnaden är försvarbar i relation till nyttan.

Etapp 3
Kostnaden för en utbyggnad av Roslagsbanans alternativ Mitt beräknades 2018 till 
cirka 4 miljarder kronor (Trivector, 2018), vilket motsvarar en kostnad på cirka 4,4 
miljarder kronor enligt 2021 års prisnivå. Det krävs dock fortsatt utredande för att 
kostnadsuppskatt-ningarna ska vara säkrare.
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Finansiering av etapperna 
Etapp 1
Vi har inte ett färdigt förslag till finansiering, eftersom det krävs förhandlingar med 
flera parter innan priset och finansieringsprinciperna är fastslagna. Vi har dock tagit 
fram en lista på tänkbara finansieringsmetoder som grund för fortsatta diskussioner. 

Vid ett utköp av A-Train
Om staten vill köpa ut A-Train med en engångssumma kan detta ske på minst två sätt.  

STATEN KAN VÄLJA att betala genom anslag, som en infrastrukturkostnad. I praktiken 
bör då kostnaderna läggas in i Nationell plan för transportsystemet. Eftersom vårt 
förslag leder till att framtida järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet inte kommer att 
behövas, finns det en logik i att hantera det på detta sätt. Samtidigt är konkurrensen 
om infrastrukturmedel hård då resurserna är begränsade.  

STATEN KAN VÄLJA att betala med exploateringsintäkter från nedläggningen av Bromma 
flygplats. Markvärdet vid en avveckling av Bromma flygplats är uppskattat till mellan 
16 och 43 miljarder kronor (Persson, 2021), vilket gör att bland annat Stockholms 
stad får stora inkomster. Dessa inkomster kan dock inte räknas staten till godo. Men 
staten, genom Swedavia, har ett avtal som löper fram till 2038. Vid en avveckling 
i förtid uppstår de stora exploateringsintäkterna långt i förväg. Det är därmed inte 
orimligt att staten/Swedavia hävdar att de har rätt till ersättning för att de behöver 
lämna Bromma flygplats i förtid. Omläggningen av trafiken till Arlanda kan också ses 
som en delförutsättning för att Bromma flygplats ska kunna läggas ner och att explo-
ateringsinkomsterna uppstår.

Vid årlig ersättning till A-Train

Avkastningskrav på Swedavia 
En nedläggning av Bromma flygplats innebär minskade kostnader för Swedavia 
genom skalfördelar. Stockholms Handelskammare har gjort en litteraturgenomgång 
för att bedöma storleksordningen på detta. Analysen visar att Swedavias kostnader 
kan minska med ungefär 150 miljoner kronor per år (Stockholms Handelskammare, 
2020). Även Brommautredningen poängterar att Swedavia vinner på en nedläggning 
av Bromma flygplats (Persson, 2021). Staten kan överföra dessa vinster till en del-
finansiering av Etapp 1 genom ett ökat avkastningskrav på Swedavia. 

Samtidigt står Swedavia inför stora investeringsbehov för bland annat Arlanda, vilket 
gör att det kan vara svårt att hämta finansieringen direkt från bolaget. Utöver detta 
tillkommer även att Swedavia i sin tur finansieras via intäkter från flygbolagen som 
nyttjar infrastrukturen. Därför bör man överväga andra vägar att finansiera förslaget 
än just denna. Om man önskar ta del av Swedavias vinst bör man åtminstone säker-
ställa att nödvändiga medel för utbyggnad av Arlanda kan lösas på annat sätt.  

Vägavgift för bilar vid anslutningen till Arlandaterminalerna 
Biltrafiken till Arlanda är omfattande och förväntas öka. Antalet resor med bil per dag 
år 2040 prognostiseras uppgå till cirka 70  000 (Trafikverket, 2020). Fram till några 
kilometer före Arlandas terminaler är vägen allmän, men den sista biten är en enskild 
väg som Swedavia äger. Det har i olika sammanhang föreslagits att Swedavia ska ta 
ut en vägavgift för denna sträcka, vilket skulle fungera som ett styrmedel. 

Trafikvolymen på den enskilda vägen är lägre än på den allmänna vägen, eftersom 
långtidsparkeringar med mera ligger utanför punkten där den enskilda vägen börjar. 
En trafikmätning från 2019 visade cirka 14  000 fordon per dag i varje riktning (ÅDT) 
(Trafikverket, 2021b). En avgift på 10 kronor per passage (i en riktning) skulle inne-
bära en inkomst på ungefär 50 miljoner kronor per år, minus systemkostnader. Enligt 
Transportstyrelsen ligger administrationskostnaden för infrastrukturavgiften vid Mot-
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ala och Sundsvall på drygt en krona per utfärdad avgift (Transportstyrelsen, 2021). 
Utöver detta tillkommer kostnader till bland annat Kronofogdemyndigheten, och det 
är troligen en högre andel sällanresenärer till Arlanda, vilket ökar kostnaderna. Det 
innebär att återstoden kan uppgå till ungefär 30–40 miljoner kronor. Vi föreslår att 
denna finansieringskälla utreds, men flaggar för att de administrativa kostnaderna 
kan vara för höga för att motivera vägavgiften. 

Infrastrukturavgift 
År 2014 gjordes cirka 3,5 miljoner tågresor till Arlanda (Johansson, et al., 2017), men 
ett lägre pris i kombination med utökad trafik kan troligtvis få antalet resenärer att 
öka. Johansson et al. (2017) räknar med att en sänkning av biljettpriset med en tred-
jedel skulle öka passagerarantalet till 4,7 miljoner per år. Med vårt förslag kommer 
troligen passagerarantalet att öka med väsentligt mer, men vi har räknat konservativt 
med 5 miljoner passagerare per år.  

En infrastrukturavgift/stationsavgift på 50 kronor per passagerare skulle ge 250 
miljoner kronor per år. Samtidigt kommer kostnaden för operatören att minska med 
70 kronor per resenär. 

I vilken form en infrastrukturavgift ska tas ut är inte givet. Dagens system bygger på 
att operatörerna betalar ersättning till A-Train. Operatörerna tar i sin tur ut denna avgift 
från resenärerna. För att kontrollera att resenärerna betalar den förhöjda avgiften för 
att stiga av på Arlanda C, finns en biljettkontroll vid stationsingången till Sky City. I vårt 
förslag till omläggning av tågtrafiken kommer pendeltågen att anlända till Arlanda N och 
S, som inte är gjorda för en sådan kontroll. Detta kan lösas med vanliga ambulerande 
biljettkontroller eller genom att operatörerna inte tar ut en förhöjd biljettavgift. 

Som tidigare nämnts kan det också finnas utrymme att helt eller delvis vidareutveckla 
banavgifterna. Detta kan göras för att både skapa fördelar för den typ av trafik som krävs 
för att åstadkomma en utökad kapacitet på banan och för att bidra till finansieringen.

Sammanfattning av finansiering av Etapp 1
Vid ett utköp krävs att ungefär 4 miljarder kronor avsätts i Nationell plan för transport-
systemet eller tas från exploateringsvinsterna vid nedläggningen av Bromma flyg-
plats. Vid en årlig ersättning uppgår de föreslagna finansieringskällorna till drygt 400 
miljoner kronor per år, vilket är något mer än de uppskattade årliga kostnaderna för 
ersättning till A-Train. 
 
Inget behov av ny järnvägskapacitet Skavstaby–Arlanda 
Vårt förslag genererar stora framtida besparingar för staten, eftersom behoven av 
stora infrastrukturinvesteringar för att öka kapaciteten försvinner. Med vårt trafikupp-
lägg behövs inte någon utbyggnad av sträckan Skavstaby–Arlanda, vilket är en 
åtgärd som beräknats kosta cirka 8 miljarder kronor. Det är också troligt att ombygg-
nadskostnaderna för Uppsala C kan minska, eftersom flertalet tåg kommer att vara 
genomgående.

Finansiering genom utköp 
av A-Train . .. …
Åtgärd Kostnad Intäkt Anmärkning
Utköpskostnad 4 000 miljoner kronor
Ombyggnad Arlanda S och N 150 miljoner

Exploateringsvinst 16 000–43 000 miljoner kronor
Enbart del av detta kan räknas 
staten till godo.

Finansiering genom årlig 
ersättning till A-Train . .. …

Årlig kostnad Årlig intäkt Anmärkning
Ersättning A-Train 300 miljoner
Utökad tågtrafik Finansiering av operatörerna.
Utökad busstrafik Finansiering av operatörerna.
Anpassning Arlanda S och N 10 miljoner
Avkastningskrav Swedavia 150 miljoner
Vägavgift 30–40 miljoner
Förhöjd banavgift 250 miljoner

Tabell 5. Sammanfattning av finansieringsalternativ för Etapp 1. 
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Etapp 2
Breddning av E4:an 
Det är svårt att se någon annan finansieringsform för breddningen av E4:an än 
genom ordinarie statliga väganslag. Trängselproblemen på E4:an orsakas inte bara 
av expansionen på Arlanda. E4:an är den centrala aortan för vägsystemet i Stock-
holms län, och denna del av vägen är också hårt belastad av pendlingstrafik mellan 
Stockholm och Uppsala samt av trafiken norröver. Projektet har en mycket hög 
nettonuvärdeskvot, vilket gör det märkligt att den inte har prioriterats av Trafikverket 
i Förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Vi föreslår därför att 
åtgärden ska ingå i den nationella planen och finansieras genom ordinarie infrastruk-
turanslag. 

ITS-lösningar för buss- och blåljustrafik 
En ITS-lösning för blåljustrafik föreslogs av Brommautredningen. Vi har även före-
slagit en ITS-lösning för busstrafiken. Det finns skäl att utreda denna fråga vidare, 
eftersom det skulle kunna leda till stora trafikvinster för busstrafiken. Det kan också 
vara avgörande för nedläggningen av Bromma att blåljustrafiken har god tillgänglig-
het till Arlanda. De föreslagna ITS-lösningarna är inte utredda till den nivå att ens en 
approximativ budget finns. Det är inte heller utrett om lösningen är samhällsekono-
miskt motiverad.  

Det finns två tänkbara finansieringsformer. Antingen finansieras åtgärden genom 
ordinarie väganslag eller som en del av en bredare överenskommelse mellan Stock-
holms stad, Region Stockholm och staten angående Brommas nedläggning.

Etapp 3 
Anslutning av Roslagsbanan till Arlanda 
En eventuell anslutning av Roslagsbanan till Arlanda ligger så långt fram i tiden och 
osäkerheterna är så stora att det är för tidigt att diskutera hur åtgärden ska finansie-
ras. De åtgärder som hittills gjorts på Roslagsbanan har samfinansierats av staten, 
regionen och trängselavgifter.
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Bilaga 1. Verksamhet bedriven av A-Train1 
Beslutet att bygga en järnväg till Arlanda flygplats fattades av riksdagen i början av hösten 
1993. Kostnaden för ett nytt spår från den existerande stambanan vid Skavstaby till en station 
under Arlanda flygplats uppskattades vid detta tillfälle till 2 600 miljoner kronor.2 Ett privat 
konsortium fick ansvar för att bygga stationer och spår, och det avtal som skrevs mellan fö-
retaget A-Train AB och svenska staten gav företaget en koncession att driva trafik på Arlanda-
banan under 40 år från trafikstart. A-Train ägs sedan 2014 av Portare-koncernen STC Pooled 
Fund som ytterst ägs av STC Pool Fund (State Super) (37,5 procent), Sunsuper Pooled 
Superannuation Trust (Sunsuper) (25 procent) och State Administration of Foreign Exchange 
(SAFE) (37,5 procent) (A-Train, 2019b). 

Den ursprungliga investeringen finansierades på tre sätt. Dels tillsköt ägarna ett eget kapital, 
dels upptogs lån på kommersiella villkor. Dessutom bidrog staten med ett så kallat villkorslån 
om 1 000  miljoner kronor. Villkorslånet ska inte betalas tillbaka. Under vissa förutsättningar skul-
le däremot staten få rätt till ränta på detta lån. Mer information om detta följer nedan.  

Anläggningen – det vill säga plattformen vid Stockholms centralstation, järnvägen från Skavsta-
by via Arlanda till Odensala samt stationerna vid Arlanda – överlämnades vid färdigställandet år 
2000 till staten som representerades av Arlandabanan Infrastructure AB. Förutom det rullande 
materiel och de andra installationer av kortare livslängd som A-Train förfogar över har företaget 
två tillgångar: dels rättigheten (och skyldigheten, se nedan) att bedriva tågtrafik med ett visst 
antal avgångar per timme, dels rättigheten att ta ut avgifter från andra operatörer som vill låta 
tågen stanna vid Arlanda C.  

Tabell 6 innehåller viss ekonomisk information om A-Train hämtad från de senaste fem årens 
årsredovisningar. Där framgår att man 2016 hade bundet och fritt eget kapital om 112 miljoner 
kronor. Årets verksamhetsresultat uppgick till 293 miljoner kronor som också delades ut till 
ägarna. Både resultat och utdelning var approximativt konstant de kommande två åren. Också 
2019 avslutades med ett gott resultat som inte delades ut. Nedstängningar av ekonomin 2020 
slog hårt mot flygresandet och därmed företagets resultat. 

Tabell 6 innehåller inte uppgifter om verksamhetens tillgångar och skulder. Det finns emel-
lertid skäl att notera att balansräkningen år 2019 redovisar 582 miljoner kronor som materi-
ella anläggningstillgångar, framför allt i form av rullande materiel. Samma år redovisas också 
posten ”nyttjanderätt” som bokförts till 1  356 miljoner kronor. Detta torde avse de beräknade 
nettointäkterna från verksamheten under hela verksamhetsperioden. Nyttjanderätten redovi-
sas till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet 
har minskats genom erhållna bidrag från staten.  

Som tidigare nämnts erhöll bolaget ett räntefritt villkorslån från staten för finansiering av 
anläggningen. Staten äger rätt till vinstdelning när vissa avkastningskrav för aktieägarna 
uppnåtts. Efter 2016 års bokslut hade ägarnas sammanlagda avkastning uppnått den nivå då 
utbetalningarna till staten skulle påbörjas, och den första betalningen om 43  miljoner  kronor 
gjordes därför 2017. Vid detta tillfälle anges i årsredovisningen att företaget bedömde att man 
skulle komma att betala närmare 3  000 miljoner kronor under koncessionens varaktighet. 

Det ursprungliga avtalet mellan staten och A-Train omfattade 40 år. Under 2019 förlängdes det-
ta avtal från 2040 till 2050. Bolaget erlade 682 miljoner kronor till svenska staten som ersätt-
ning för denna förlängning. Som framgår av Tabell 6 finansierades denna ersättning genom ett 
aktieägartillskott.  

Företagets årsredovisning redovisar intäkter och kostnader för verksamheten som helhet. 
Därutöver ställer Transportstyrelsen krav på särredovisning. I Tabell 7 redovisas tredelningen 
av kostnader och intäkter för infrastruktur, persontransporter och kategorin övrigt. Kategorin 
övrigt är inte definierad. Posterna under övrigt ger upphov till skillnader jämfört med uppgif-
terna i A-Trains årsredovisning. Både årsredovisningen för 2019 och redovisningen gentemot 
Transportstyrelsen stämmer emellertid överens, vilket är tillräckligt för den följande analysen. 
Uppdelningen i två huvudaktiviteter måste förstås som att ”infrastruktur” hänvisar till saldot 
för den verksamhet som avser trafik som bedrivs av de operatörer som stannar vid Arlanda 

1Huvuddelen av infor-
mationen i detta avsnitt 
baseras på A-Trains 
årsredovisningar samt 
på (Nilsson, et al., 
2008).

2 Konsortiet gavs också 
i uppdrag att bygga 
en anslutning från 
flygplatsen tillbaka till 
stambanan vid Odensa-
la mot en ersättning på 
850 miljoner kronor.
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C, medan ”persontransporter” avser den verksamhet som bedrivs i egen regi, det vill säga 
Arlanda Express. Utifrån denna tolkning gör företaget under 2019 ett netto om närmare 296 
miljoner kronor genom att ta ut avgifter för de tåg som får stanna vid flygplatsen. Däremot går 
den egna trafiken med underskott på närmare 16 miljoner kronor.

I Bilaga 2 framgår att närmare 123  000 tåg passerade någon av Arlandas stationer under 2019. 
Av dessa utgjordes 57  000 av trafik med Arlanda Express medan närmare 66  000 pendel-, 
region- och fjärrtåg passerade Arlanda C. Av järnvägsnätbeskrivningen för 2019 (A-Train, 
2019a) framgår att operatörerna betalar en stationsavgift som uppgår till 114,80 kronor per re-
senär som stiger av och på på Arlanda C. För pendlare är avgiften 270 kronor per periodbiljett 
för varje påbörjad 30-dagarsperiod, oavsett hur många resor som sker med periodbiljetten.

Kostnader för nedläggning av Arlanda Express 

A-Trains avtal med staten innebär att företaget har rätt att bedriva trafik och att ta ut ersättning 
från operatörer som vill stanna vid flygplatsen fram till 2050. En central del av den lösning 
som beskrivs i rapporten är att trafiken med Arlanda Express upphör för att ersättas med en 
utökning av övrig trafik på banan. Koncessionsavtalet innebär att detta förutsätter en explicit 
överenskommelse mellan staten och A-Train. 

Som nu redovisats baseras A-Trains ekonomi på ersättningen från operatörerna för att använ-
da Arlandabanan samt dess terminaler, medan den egna trafiken inte bär sina fulla kostnader. 
Som framgår av årsredovisningen för 2019 innehåller avtalet om förlängning av koncessionen 
från 2040 till 2050 också ett åtagande om att företaget ska ersätta det rullande materiel som 
nu används.  

Med en fortsatt utveckling av trafiken med Arlanda Express på det sätt som sker i dag torde 
det finnas utrymme för en förhandling om att lägga ner trafiken. Företagets intresse för en 
nedläggning torde också stärkas av åtagandet att ersätta den rullande materielen. Eftersom 
de tåg som i dag används i huvudsak torde vara avskrivna, kommer en nyanskaffning att – i 
frånvaro av åtgärder för att stärka intäktssidan – ytterligare försämra verksamhetsresultatet. En 
tekniskt enkel överenskommelse skulle ur företagets perspektiv kunna vara att acceptera att 
trafiken upphör medan man fortsätter att ta ut ersättning från tåg som stannar vid företagets 
tre stationer.  

. 2016 2017 2018 2019 2020
Eget kapital, ingående värde 112 112 112 743 1023
Årets resultat 293 282 268 280 -149
Utdelning till ägare -293 -282 -268 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 632 0
”Ränta” till staten 0 43 45 46 46

. Infrastruktur Persontransporter Övrigt..
Nettoomsättning 575 741 -392 925
Rörelsens kostnader -123 -758 -392 -1 273
Rörelseresultat 452 -17 0 435
Resultat efter finansiella poster 376 -20 0 357
Årets resultat 296 -16 0 280

Tabell 6. Vissa ekonomiska uppgifter om A-Train (miljoner kronor).

Tabell 7. Resultatredovisning med separat redovisning av A-Trains verksamhet för infrastruk-
tur, persontransporter och övrigt för 2019 (Transportstyrelsen). (miljoner kronor).
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Bilaga 2. Tågtrafik till Arlanda under 2019 och 2020 
Både ur tillgänglighets- och ekonomiperspektiv är det intressant att studera utvecklingen av 
tågtrafiken från Arlanda. I tabellerna nedan beskrivs trafiken för 2019 och covid-19-året 2020. 
Under perioden april till augusti 2020 var fjärrtågtrafiken och Arlanda Express kraftigt reduce-
rade, men regionaltågen och pendeltågen var opåverkade.

Anm.:

Fjärr = Intercitytåg och snabbtåg

Region = Uppsalapendeln och Ostpendeln

Pendel = SL

AEX = Arlanda Express

En sådan lösning innebär att dagens trafik med Arlanda Express, som i nuläget tar cirka 
300 kronor för en enkelresa, ersätts av något av de alternativ – pendeltåg, regionaltåg eller 
kommersiell trafik – som utvecklas. Beroende på biljettpriset på alternativet kan prisminsk-
ningen då bli betydande. Detta är värdefullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom 
benägenheten att välja tåg i stället för bil förstärks.  

Överflyttningen skulle kunna bli ännu större om avgiften för resande som använder Arlanda C 
kan sänkas eller helt tas bort.  

Detta kan göras på två olika sätt: 

• A-Train löses ut från koncessionsavtalet. Ersättningen för att avsluta avtalet är principiellt 
enkel att definiera: den utgörs av nuvärdet av det förväntade överskottet från verksamheten 
fram till det att koncessionsavtalet löper ut. Samtidigt som den tidigare beskrivningen ger 
stöd för att bedöma detta värde är det svårare att göra denna bedömning i praktiken. Detta 
illustreras av de problem som samhället i stort och tågtrafiken till och från Arlanda drabbats 
av till följd av den dramatiska minskningen av antalet resande. Beroende på vilken bedöm-
ning som görs av resandeutvecklingen under de kommande trettio åren, kommer detta 
värde att kunna vara olika stort.  

• A-Train fortsätter att ta ut en avgift av operatörerna, exempelvis per tåg på det sätt som sker 
i dag. Ju mer samhället vill att avgiften ska sänkas, desto större belopp måste i så fall lyftas 
från operatörerna och finansieras på annat sätt. 

2020 Fjärr Region Pendel AEX Totalt
Januari 1 408 546 2 506 5 023 9 483
Februari 1 315 536 2 347 4 793 8 991
Mars 1 270 554 2 505 4 139 8 468
April 546 279 2 398 1 693 4 916
Maj 552 289 2 465 1 467 4 773
Juni 578 256 2 394 1 639 4 867
Juli 681 163 2 511 2 946 6 301
Augusti 717 369 2 503 3 753 7 342
September 886 559 2 425 4 409 8 279
Oktober 998 589 2 493 4 560 8 640
November 984 537 2 424 4 331 8 276
December 1 163 574 2 489 2 043 6 269
Helår 11 098 5 251 29 460 40 796 86 605

2019 Fjärr Region Pendel AEX Totalt
Januari 1 401 576 2 502 4 952 9 431
Februari 1 192 471 2 233 4 449 8 345
Mars 1 327 577 2 492 4 942 9 338
April 1 250 539 2 417 4 722 8 928
Maj 1 302 559 2 475 4 910 9 246
Juni 1 161 500 2 404 4 618 8 683
Juli 1 061 361 2 491 4 559 8 472
Augusti 1 175 479 2 484 4 909 9 047
September 1 290 486 2 423 4 536 8 735
Oktober 1 321 582 2 491 4 978 9 372
November 1 326 556 2 418 4 818 9 118
December 1 331 514 2 481 4 591 8 917
Helår 15 137 6 200 29 311 56 984 107 632

Tabell 8. Avgångar med tåg från Arlanda, uppdelade per månad.3

3Trafikverket LUPP. 
Hämtat 2021-11-05.
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Anm.:

Fjärr = Intercitytåg och snabbtåg

Region = Uppsalapendeln och Ostpendeln

Pendel = SL

AEX = Arlanda Express
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