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Sammanfattning

Stockholmsregionen växer kraftigt och trycket 
på transportsystemet ökar bland annat på grund 
av en förväntad befolkningsökning på upp mot 
400 000 personer inom Stockholms län fram till 
år 2022. Både i Arenastaden, nordväst om Stock-
holm, och Globenområdet, södra Stockholm, 
byggs och planeras för en kombination av arena 
och stort köpcentrum, med etableringen av Mall 
of Scandinavia och eventuellt IKEA. Detta kom-
mer att leda till återkommande situationer med 
hög belastning på både väg- och spårnät samt 
gång- och cykelstråk som måste behandlas. På 
kort sikt behöver trafiksituationen vid stora eve-
nemang hanteras. På lång sikt är det kombinatio-
nen av stora evenemang och kundtillströmning 
till köpcentrum som ska hanteras.

Flera utvecklingsprojekt drivs inom ramen för 
den partsgemensamma regionala plattformen 
mellan Trafikverket och Stockholm Stad. Ett av 
dessa är projektet Bättre trafikhantering vid eve-
nemang som har en tydlig koppling mot nya Tra-
fik Stockholm. Trafikverket har tillsammans med 
Stockholms Stad och Trafik Stockholm arbetat 
för att få en bättre bild av trafikförutsättningarna 
vid evenemang och köpcentrum vid Arenastaden 
och Globenområdet. Trafikslagsövergripande in-

venteringar över nuvarande trafikströmmar har 
gjorts samt analysering av de styr- och trafikled-
ningssystem som används i dessa områden.

Flera fältstudier har genomförts med syfte att 
få en bättre uppfattning av de övergripande tra-
fikproblemen som uppstår då evenemangstrafik 
och shopping kombineras vid samma plats och tid. 
Inventeringar har gjorts både vid Friends Arena 
i Solna samt Tele2 Arena i Globenområdet. Den 
generella utmaningen för all evenemangstrafik 
är att kunna hantera trafiktopparna som sker vid 
ankomst samt avfärd vid större event. Ankomst-
trafiken tenderar dock att vara utdragen över fle-
ra timmar innan ett event, så den största påfrest-
ning sker när arenorna töms efter ett event. Detta 
beror på att de flesta väljer att åka hem direkt 
när eventen slutar. Trafikutmaningarna vid båda 
områdena liknar varandra i stort, generellt består 
de av brist på eller dåligt fungerande taxiplatser, 
brist på upphämtningsplatser, flaskhalsar för 
biltrafik som försöker ta sig ut ur området samt 
separering av gång och biltrafik. De geografiska 
skillnaderna mellan områdena ger arenorna olika 
förutsättningar och möjligheter att tackla utma-
ningarna.
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1. Inledning och bakgrund

År 2000 tecknade dåvarande Vägverket Region 
Stockholm tillsammans med Stockholm stad 
ett 10-årigt genomförandeavtal, avseende en ge-
mensam vägtrafik- och driftcentral i Stockholm. 
Under 2010 påbörjades ett arbete med att gemen-
samt formulera ett nytt avtal mellan parterna. 
Detta nya avtal började gälla under 2013.

Inom ramen för det nya avtalet avser parterna 
behålla och utveckla den gemensamma trafik-
ledningscentralen, kallad Nya Trafik Stockholm, 
men även att vidareutveckla verksamheten mot 
en regional, partsgemensam, plattform för trafik-
frågor i Stockholmsområdet. Inom den partsge-
mensamma regionala plattformen är tanken att 
utvecklingsprojekt ska drivas med syfte att för-
bättra trafiksituationen för regionen. Projektet 
Bättre trafikhantering vid evenemang, som drivs 
i samarbete mellan Trafikverket och Stockholms 
stad är ett sådant utvecklingsprojekt som har en 
tydlig koppling mot Nya Trafik Stockholm. Under 
tidsperioden 2013 till 2015 pågår en serie delpro-
jekt för att förstå och kunna planera för bättre 
hantering av trafiken före, under och efter evene-
mang i Arenastaden respektive Globenområdet. 
Arbetet bakom denna rapport utgör ett delprojekt 
i Bättre trafikhantering vid evenemang. 

Både i Arenastaden och Globenområdet byggs 
och planeras för en kombination av arena och 
köpcentrum, med etableringen av Mall of Scan-

dinavia respektive IKEA. Detta väntas leda till 
återkommande situationer med stor belastning på 
både väg- och spårnät samt gång- och cykelstråk, 
som avviker från normala pendlingsmönster. På 
kort sikt behöver trafiksituationen vid stora eve-
nemang hanteras. På lång sikt är det kombinatio-
nen av stora evenemang och kundtillströmning 
till köpcentrum som ska hanteras. I denna rap-
port ligger fokus på åtgärder på kort sikt.

Förutsättningen är att ett besök på någon av 
Stockholms arenor ska ge en positiv helhetsupp-
levelse för besökaren. Trafiken, vare sig det avser 
cykel, fotgängare, bil eller kollektivtrafik, till och 
från evenemang/arenor och köpcentrum bör inte 
ge negativ påverkan på den regionala trafiken. 
Stockholm bör ha arena-områden som fungerar 
väl för sitt ändamål och säkerställer att tillkom-
mande trafik omhändertas så att evenemang/
köpcentra förblir attraktiva att besöka.

Rapporten är indelad i följande kapitel, 2 och 
3 som beskriver de studerade områdena, utveck-
lingsplanerna samt resultat från genomförda in-
venteringar. Kapitel 4 redovisar vilka system för 
trafikslagsövergripande trafikstyrning som finns 
i studerade områden, kapitel 5 beskriver exempel 
från andra shopping- och evenemangsområden. 
Kapitel 6 innehåller slutsatser och kapitel 7 inne-
håller förkortningar. 
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2. Studerade områden

Avsnittet beskriver de två shopping- och evene-
mangsområden i Stockholm som har studerats 
med avseende på deras trafiksituation.

2.1 Arenastaden
Arenastaden är ett stadsbyggnadsprojekt inom 
stadsdelen Järva i Solna kommun. Området lig-
ger i anslutning till Solna station, cirka sex kilo-
meter nordväst om Stockholms centralstation. 
Den första stora anläggningen, som också gett 
området dess namn är den nya nationalarenan 
för fotboll, Friends Arena, som togs i bruk år 2012. 
Köpcentrumet Mall of Scandinavia, som väntas 
bli en av de största i Norden, är under uppföran-
de. Sammanlagt planeras för 10 000 arbetsplatser 
och 2 000 bostäder i området.

I dagsläget är Friends Arena relativt isolerat 
på lokalnivå då den har stora spårområden precis 
norr och öster om sig samt Råstasjön på sin väs-
tra sida. De huvudsakliga tillfartsvägarna är från 
sydöst, via Uppsalavägen (E4:an) – Frösundale-
den, eller från nordväst via Uppsalavägen (E4.
an) – Enköpingsvägen. Båda dessa tillfartsvägar 
medför en ökad trafik genom och i utkanterna 
av Solna centrum. Detta skall dock minska då 
en ny bro öppnas över spårområdet med anslut-
ning mellan Friends Arena och Mall of Scandina-
via. Det är främst denna nya bro samt de tidigare 
nämnda färdvägarna som är tänkt att användas 
som förbindelse till Arenastaden.

För närvarande kan kollektivtrafikanter nå 
Arenastaden genom pendeltåg, tunnelbana och 
buss. Pendeltåget ger den kortaste gångsträckan, 

eftersom tunnelbanestationerna är placerade 
över 1 km från arenan. Bussarna stannar vid den 
södra delen av pendeltågsstationen. Kollektivtra-
fiken i området håller dock på att förändras. I au-
gusti 2014 öppnades tvärbanans nya ändhållplats 
vid Solna station (söder om pendeltågsstationen), 
2017 öppnar, enligt plan, Citybanan i Stockholm 
vilket innebär att turtätheten för pendeltågen 
kan höjas. Slutligen kommer Arenastaden få en 
egen tunnelbanestation genom en ny tunnelba-
nelinje från Odenplan, detta är dock planerat att 
öppnas först år 2022.

I Mall of Scandinavia planerar flera stora ked-
jor att öppna butik, bland annat Åhléns, Starbucks 
och Disney. SF Bio planerar att öppna 15 salonger, 
där en av dem blir Sveriges första IMAX-salong. 
Totalt beräknas kapaciteten för biografen bli ca 
1800 sittplatser.

Köpcentrets byggnad kommer totalt att bestå 
av 7 våningar där 4 av dessa består av parkering 
med ca 4 000 platser och 3 våningar samsas om 
ca 250 affärer och restauranger. Köpcentret för-
väntas att dominera trafikalstringen i närområ-
det och då och då överträffas av de toppar som 
Friends Arena kan orsaka under större event med 
sin maxkapacitet på 65 000 besökare. I dagsläget 
är trafiksituationen ansträngd under större eve-
nemang, särskilt med avseende på parkerings-
platser. Detta kommer förmodligen att förbättras 
då den nya bron öppnas över spårområdet samt 
då parkeringsplatserna för köpcentret öppnas. 
Kollektivtrafikmöjligheterna kan anses goda och 
kommer att förbättras de närmaste åren, särskilt 
för spårtrafiken.
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Figur 1 Arenastaden med Friends Arena i mitten. Kollektivtrafikhållplatser är markerade i kartan.
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2.2 Globenområdet
Globenområdet är ett område i stadsdelen Johan-
neshov i Söderort i Stockholms kommun. Globen, 
som byggdes 1989, har gett området dess namn. 
Området avgränsas av Nynäsvägen, Enskedevä-
gen och Arenavägen.

I samband med att Globen uppfördes, byggdes 
ett affärs- och kontorsområde i anslutning till 
den nya arenan. Området har successivt byggts ut 
och det senaste tillskottet är multiarenan Tele2 
Arena strax söder om Globen, som invigdes 2013. 
I övrigt innehåller området Hovet (mestadels 
hockeyarena), Globen Shopping, hotell, restau-
ranger samt en mängd kontor.

Området har hög tillgänglighet både för biltra-
fik och för kollektivtrafik med sin centrala place-
ring mindre än 5 km från Stockholms stadskärna. 
Närheten till riksväg 73 (Nynäsvägen) samt Söd-
ra Länken medför att det kan uppstå köer på de 
regionala vägarna som försörjer arenaområdet. 
Detta gäller både för morgon- och eftermidda-
gens arbetspendling.

Kollektivtrafiken är väl utbyggt i området, sär-
skilt spårtrafiken har flera anslutningspunkter 
i närområdet. Framförallt finns bytespunkten 
Gullmarsplan strax norr om arenaområdet där 
både tunnelbana, tvärbana samt bussar stannar. 
Sedan finns även Globens egen station där tun-
nelbana och tvärbana stannar. Utöver dessa sta-

tioner finns det även några spårbundna stationer 
i periferin kring området så som tunnelbanesta-
tionerna Blåsut och Skärmarbrink.

Ett handelsområde planeras i södra delen av 
Slakthusområdet, väster om Tele2 Arena, där 
IKEA kan komma att etablera sig. I samband med 
detta kommer fler bostäder att byggas men fram-
förallt kommer fler affärslokaler för shoppingän-
damål byggas. Detta förväntas generara mer 
trafik till området, i synnerhet biltrafik. I dags-
läget är väg- och kollektivtrafiknätet stundtals 
överbelastat då evenemangen i Globenområdet 
genererar större trafiktoppar vid start och slut 
av evenemang. Globen har en maxkapacitet på ca 
14 000 besökare och Tele 2 Arena kan som mest 
ta ca 40  000 besökare. Tillsammans kan dessa 
anläggningar genom publiktillströmningen ge-
nerera trafikstörningar.

I framtiden är det dock möjligt att det byggs 
en ny tunnelbanestation i slakthusområdet, detta 
alternativ har lagts fram i samband med plane-
ringen för tunnelbaneutbyggnaden till Nacka1. 
Om ett IKEA-varuhus i slakthusområdet skulle 
planeras enligt City-IKEA-koncept som nyligen 
genomförts i Hamburg skulle färdmedelsfördel-
ningen påverkas i gynnsam riktning (se även del 
5.3 på sida 29).

1 SLL (2014), Idéstudie Utbyggnad av tunnelbanan till Gullmarsplan/Söderort
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Figur 2 Globenområdet med bland annat Tele 2 Arena. De större kollektivtrafikhållplatserna är markerade på kartan.
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3. Resultat av fältstudier 

Flera fältstudier har genomförts inom ramen för 
projektet med syfte att få en bättre uppfattning 
av den övergripande trafiksituation som upp-
står då evenemang- och shoppingtrafik kombi-
neras vid samma plats. Inventeringarna gjordes 
vid Friends Arena i Arenastaden, Solna samt vid 
Tele2 Arena i Globenområdet.

Utmaningen för evenemangstrafiken är att 
kunna hantera de två kraftiga trafiktopparna som 
sker vid ankomst samt avfärd vid större event. 
Ankomsttrafiken tenderar att vara utdragen över 
flera timmar innan eventet, medan den största 
påfrestningen sker vid slutet av evenemangen när 
arenorna töms. Detta eftersom många besökare 
väljer att åka hem direkt efter att ett evenemang 
tar slut.

Utmaningarna vid de två inventerade område-
na liknar varandra i stort, generellt kan sägas att 
de bestod av brist på eller mindre fungerande taxi-
platser, avsaknad av lämpliga upphämtningsplat-
ser, flaskhalsar för biltrafik som försöker ta sig ut 
ur området samt en tveksam situation för separe-
ringen av gång och biltrafik. De geografiska skill-
naderna mellan områdena ger olika förutsättning-
ar och möjligheter att tackla dessa utmaningar.

Nedan ges en kort sammanfattning av resul-
taten från fältstudierna för de två områdena. För 
en djupare genomgång hänvisas till de kortare 
filmer som gjorts vid de olika inventeringstillfäl-
lena samt de bifogade PM-rapporterna för varje 
inventeringstillfälle (se bifogat USB-minne).

3.1 Arenastaden
Det gjordes totalt tre inventeringar vid Friends 
Arena.

Datum Veckodag
Antal   

besökare (ca)
Typ av 
 evenemang

1 juni 
2014

Söndag 25 000 Fotboll,  Sverige – 
 Belgien

13 juni 
2014

Fredag 47 000 Konsert, One 
 Direction

14 juni 
2014

Lördag 50 000 Konsert, One 
D irection

Eftersom Arenastaden inte är färdigbyggd kom-
mer trafikrörelserna i området att förändras när 
de vägar som håller på att byggas öppnas för tra-

fik. Resultatet från dessa inventeringar ger dock 
en uppfattning om de situationer som kan kom-
ma att uppstå i framtiden samt de trafiksituatio-
ner som finns idag.

Trafikrörelser i området
Kollektivtrafik
Målpunkten för kollektivtrafikresenärer som 
vandrar från Friends Arena är i huvudsak pen-
deltågsstationen Solna Station, sydöst om arenan, 
samt tunnelbanestationen Näckrosen, sydväst 
om arenan. Det är främst dessa platser som att-
raherar majoriteten av gångflödet, dock går även 
en märkbar andel till tunnelbanestationen Solna 
centrum samt pendeltågsstationen Ulriksdals 
station, som dock ligger längre bort.

Fördelningen mellan de olika flödena varierar 
beroende på evenemang. Vid större evenemang 
med många besökare utanför Stockholm tende-
rar pendeltågstationen Solna Station vara mer 
belastat. Statistik från SL visar dock att det gene-
rellt kan sägas att ca 2/3 väljer pendeltåg och 1/3 
väljer tunnelbana.

Biltrafik
Det finns i dagsläget två sätt för bilister att nå 
Friends Arena, nordligt via Enköpingsvägen 
samt sydligt från Frösundaleden.

Exakt hur fordonstrafiken i området rör sig be-
ror på vilken typ av avspärrning som används vid 
evenemangen. När de mest omfattande avspärr-
ningarna används uppstår en flaskhalseffekt vid 
de punkter där dessa är placerade då bilisterna 
försöker ta sig så nära det avspärrade området 
som möjligt.

Trafiksituation
Det som utmärkte sig under inventeringarna var 
främst köbildning på det lokala vägnätet som 
hindrade annan trafik som inte hörde till evene-
manget. Även avsaknaden av parkeringsplatser 
intill arenan påverkade situationen men detta 
kan förändras i samband med att Mall of Scandi-
navia öppnas med 4 000 parkeringsplatser intill 
Friends arena.

Köbildning
Köerna är kraftigast vid tömningen av Arenan. 
Störst påverkan på lokal trafik uppstår vid Solna 
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Station vid förgreningen Frösundaleden/Råsun-
davägen (där det vid tiden för inventeringarna 
byggdes en cirkulationsplats). 

Bilister som hämtar besökare svänger i regel 
in på Råsundavägen och de som lämnar områ-
det svänger i regel ut från Råsundavägen i östlig 
riktning längs med Frösundaleden för att ta sig ut 
mot E4:an. Detta innebär att all trafik som kom-
mer västerifrån längs med Frösundaleden i rikt-
ning mot E4:an blir blockerad vid cirkulationen. 
Vid stora event sträcker sig köerna minst bort till 
korsningen Frösundaleden/Solnavägen.

En flaskhals uppstår även norr om arenan 
vid påfarten till Enköpingsvägen från Sjövägen. 
Trafiken ut mot Enköpingsvägen består dels av 
ackrediterade taxibolag som kommer med rese-
närer från taxiplatsen vid arenan, SLTF:s evene-

mangsbussar, bilar från VIP- parkeringen under 
Friends Arena samt personbilar som hämtat upp 
besökare i närheten av avspärrningarna.

Anledningen till denna flaskhals ut mot En-
köpingsvägen är att det är en signalreglerad på-
fart som därför inte ger ett konstant genomflöde. 
Denna problematik har hanterats bra av polisen 
som vid större evenemang spärrar av ett körfält 
på Enköpingsvägen för att kunna ge en tom fil till 
fordonen som kommer från Sjövägen.

Parkering
Det finns få möjligheter att parkera i direkt an-
slutning till arenan, eftersom Friends Arena sak-
nar en egen besöksparkering (det finns dock en 
VIP-parkering under arenan). Tanken är att Mall 
of Scandinavias planerade 4 000 parkeringsplat-

Figur 3 Arenastaden, översiktsbild.
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ser ska kunna användas av arenabesökare vid 
större event, men hur fördelningen mellan shop-
ping och arenabesökare ska göras är okänt.

Vid större evenemang kan stora delar av cen-
trala Solna bli full av parkerade bilar, särskilt i 
närheten av avspärrningarna runt arenan där 
många även bryter mot parkeringsreglerna. Hur 
stor denna påverkan blir beror mycket på typen 
av evenemang. Konserter med besökare av låg 
medelålder är den typ som genererar störst antal 
personbilar. Det var fallet under One Directions 
två uppträdanden den 13-14 juni 2014.

Råsundavägen är en sträcka som är känslig för 

det extra parkeringsbehovet under event då det 
finns parkeringsplatser i mitten av vägen. Bilar 
som försöker köra in eller ut genom Råsundavä-
gen hindras av bilar som kör ut eller in på par-
keringsplatserna vilket resulterar i en nästintill 
stilla stående kö längs med vägen.

Flera bilar parkerar och väntar in evenemangs-
besökare norr om Friends Arena längs med väg-
renen på Enköpingsvägen där polisen spärrat 
av ena körfältet i östlig riktning. Det medför att 
gångtrafikanter letar sig ut på vägen för att hitta 
just den bil som väntar på dem.

Figur 4 visar köerna som uppstår vid tömning av arenan pga. de två flaskhalsarna norr och söder om Friends Arena. I norr är 
det påfarten till Enköpingsvägen som är reglerad med trafikljus som orsakar problem. I söder är det cirkulationen vid Solna 
station som blockerar Frösundaleden.
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3.2 Globenområdet
Det gjordes totalt sju inventeringar i Globen-
området.

Datum
Vecko
dag

Antal 
besökare 

(ca) Typ av  evenemang

7 december 
2013

Lördag 19 000 Familje underhållning + 
hockey

28 februari 
2014

Fredag 41 500 Konsert, Avicii + 
hockey.

1 mars 2014 Lördag 54 000 Konsert, Avicii + Drake

10 maj 
2014

Lördag 30 000 Konsert, Timberlake + 
Nine Inch Nails

1 juni 2014 Söndag 13 700 Konsert,  Aerosmith

1 juli 2014 Tisdag 40 000 Konsert, Rolling 
Stones

24 augusti 
2014

Söndag 31 000 Fotboll, Hammarby  - 
Ljungskile

Trafikrörelser i området
Gångtrafik
En majoritet av gångtrafiken från Globenområ-
det rör sig i riktning mot de tunnelbanestationer 
som finns i området. De flesta promenerar längs 
med gångvägen i nordlig riktning mot Gullmars-
plan. Detta beror troligtvis på att Gullmarsplan 
är en större knytpunkt än Globens station. Den 
folkström som är på väg mot Globens station 
går antingen via gångvägen mot Gullmarsplan 
och svänger vänster eller svänger de vänster di-
rekt vid arenans utgång och fortsätter norrut 
längs med Arenavägen. Det finns även en ström 
av gångtrafikanter som rör sig söderut från are-
nan mot Enskedevägen. Det görs antingen för 
att hitta en ledig taxibil eller för att möta upp en 
privatbil, några tar sig även över Nynäsvägen mot 
Blåsut tunnelbanestation. 

Figur 5 Globenområdet, översiktsbild.
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Kollektivtrafik
Det är främst Gullmarsplan samt Globens tun-
nelbanestation som används av kollektivtrafik-
resenärerna, dock är det även ett mindre antal 
som använder sig av stationerna Blåsut samt 
Skärmarbrink öster om Nynäsvägen. Fördelning-
en mellan dessa stationer varierar från event till 
event beroende på typ av publik. Statistik från SL 
visar att andelen tunnelbanetrafikanter är unge-
fär 60 % för Gullmarsplan och 40 % för Globen. 
Det är relativt få som använder sig av Blåsut och 
Skärmarbrinks tunnelbanestationer, 3 % respek-
tive 7 %, trots att de inte är mycket längre bort än 
Gullmarsplan. 

Biltrafik
Slangmätningar i området visar att biltrafiken 
främst kommer till arenaområdet via den södra 
tillfarten vid Sofielundsplan och sedan kör i 
nordlig riktning förbi Tele2 Arena via Arenavä-
gen och kör ut norr om Globen mot Gullmarsplan. 
Detta kan bero på att det är enkelriktat i nordlig 
riktning längs med Tele2 Arena på Arenavägen.

Trafiksituation
Hur trafiksituationen ser ut vid evenemangen 
beror naturligtvis på antalet besökare men även 
på vilken typ av besökare som kommer. Störst på-
frestning av vägnätet sker då det är en hög grad 
av hämta/lämna-besökare eftersom det alstrar 
mycket biltrafik i området. Detta är vanligt vid 
konserter, särskilt då besökarnas medelålder är 
låg (vilket var fallet under Avicii-konserterna 28 
februari och 1 mars 2014). 

Under inventeringarna har det visat sig att det 
lokala vägnätet utsatts för kraftiga påfrestningar 
då besöksantalet ligger på ca 40 000 eller högre. 
Hur väl trafiken flyter beror till stor del på vilken 
typ av riktade åtgärder som polisen genomför, 
detta kan vara allt från avspärrningar till trafik-
dirigering. Vid event där besöksantalet närmar 
sig ca 30 000 är polisens insats större och får där-
med också större betydelse.

Under Rolling Stones konsert 1 juli 2014 med 
ca 40 000 besökare flöt trafiken bättre än under 
Aviciis konsert med ca 41 500 besökare. Det be-
rodde förmodligen till stor del på två faktorer, att 
polisen var förberedd och utförde flera riktade 
åtgärder samt att hämta/lämna problematiken 
var mindre eftersom medelåldern på besökarna 

var betydligt högre under Rolling Stones konsert. 
När det var ca 50 000 besökare blev det totalt 
stopp och mycket kraftiga och stillastående köer i 
området. Sofielunds cirkulationsplats stod i prin-
cip stilla i ca 40 minuter.

Hämta/lämna-besökare
Efter flera inventeringar har det visat sig att 
många av de utmaningar som uppstår i samband 
med evenemangstrafiken är kopplade till upp-
hämtning av besökare. I Globenområdet finns 
det en officiell upphämtningsplats i formen av en 
skyltad taxiplats längs en trottoarkant med plats 
för ca 5-7 bilar. Den plats som huvudsakligen an-
vänds för upphämtning av besökare varierar be-
roende på vilken typ av avspärrning för biltrafik 
som används vid evenemanget. Dock faller det 
sig naturligt att använda den yta som finns söder 
om Tele2 Arena då det är den närmaste stora yta 
med koppling till vägnätet. Personbilar brukar 
använda de två bensinmackarna för att invänta 
sina resenärer.

Besökare som är ute efter taxibilar tenderar att 
röra sig söderut mot Enskedevägen för att hitta 
en ledig taxi. Det leder ofta till att gångtrafikan-
ter rör sig ut på Enskedevägen eller till och med 
på rampen till Sofielunds plan för att försöka hit-
ta en tom taxibil. Taxibilarna har i sin tur svårt 
att komma nära området då det ofta är kraftiga 
köer både in och ut ur området.

Köer - Sofielundsplans cirkulationsplats
En anledning till att det kan vara svårt att hitta 
en taxi beror på att trafiken i det omedelbara när-
området ofta nästan står stilla vid större evene-
mang. Detta gör det svårt för taxibilarna att nå 
sina kunder, det är snarare kunderna som hit-
tar taxibilarna. Vid inventeringarna var köerna 
längst just vid den södra delen av området vid 
Sofielundsplan. Anledningen är att cirkulations-
platsen ovanför Nynäsvägen är den enda utfarten 
då avspärrning sätts vid Arenavägen. Detta gör 
att det blir en flaskhals ut ur området, eftersom 
både taxibilar och personbilar som hämtat besö-
kare och som behöver ta sig ut via Sofielundsplan 
samtidigt som Arenagaraget med ca 650 platser 
har sin utfart mot samma cirkulationsplats.

Den situation som uppstår vid Sofielundsplans 
cirkulationsplats vid tömning av evenemang kan 
beskrivas på följande sätt. De som ska in i cirkula-



15Bättre trafikhantering vid evenemang, Delprojekt 1 - Systemförutsättningar för trafikledning vid evenemang 

tionen kommer antingen från Södra länken eller 
från Nynäsvägen. Denna trafik orsakar köer in i 
området då de försöker svänga in till Enskedevä-
gen. Arenagaraget tömmer både mot Nynäsvägen 
samt mot Arenavägen inne i området. De som 
åker ut mot Nynäsvägen hamnar på rampen upp 
till Sofielundsplan och tvingas där att göra en 
U-sväng för att kunna fortsätta på Nynäsvägen 
i nordlig riktning. Denna trafikström blockerar 
all trafik ut från evenemangsområdet då de inte 
kan komma in i cirkulationen. De bilar som väl-

jer att köra ut från arenagaraget mot Arenavägen 
hamnar alltså i en nästan stillastående kö ut ur 
området. Det är denna kö som håller i sig längst 
i området.

Köbildningen på rampen upp mot Sofielunds-
plans cirkulationsplats sprider sig ner i tunnel-
avfarten från Södra Länken. Det har vid de mest 
påfrestande tillfällena varit stillastående fordon 
långt in i tunnelavfarten. Dock har kön aldrig 
sträckt sig ända in i själva Södra Länken.

Figur 6 Sofielunds cirkulationsplats. Trafikflödet från garageutfarten på Nynäsvägen (orange) blockerar tömmande trafik från



16 Bättre trafikhantering vid evenemang, Delprojekt 1 - Systemförutsättningar för trafikledning vid evenemang

4. Systeminventering och behov

Kapitlet innehåller en sammanställning av be-
fintligt stöd för trafikslagsövergripande trafik-
styrning samt vilka styrstrategier och åtgärder 
som kan vidtas för bättre trafikhantering i Arena-
staden respektive Globenområdet.

Det finns flera metoder för styrning eller väg-
ledning. Det kan vara digitala skyltsystem som 
ger information till bilister, fotgängare, kollektiv-
trafikresenärer eller fysiska skyltar som riktar sig 
mot bilister, cyklister, fotgängare och kollektiv-
trafikresenärer. Nedanstående tabell samman-
fattar, vilka olika metoder och system som finns 
tillgängliga för trafikstyrning och vägledning i 
respektive studerat område. Sammanställningen 
innehåller fysiska metoder för styrning eller väg-
ledning, utöver dessa finns andra möjligheter att 
få information och vägledning, exempelvis ge-
nom Trafikverkets hemsida, SL:s mobila tjänster 
eller karttjänster, som Google Maps, eller via So-
ciala medier.

Arenastaden Globen
området

DRIP Ja Ja

MCS Delvis (E4, E18) Ja (väg 73)

Omledningsnät Nej Ja (för Söd.
Länken)

P-ledningssystem Nej/utreds Nej

Realtidssystem SL Nej Ja, delvis

Skyltning bilister Ja Ja

Skyltning cyklister Otillräcklig Ja 

Skyltning fotgängare Otillräcklig Ja, delvis 
otillräcklig

Trafiksignaler, spec.prog. Nej (vissa) Nej

DRIP är en elektronisk informationstavla som är 
placerad på strategiska punkter i vägnätet, det 
finns tavlor representerade i båda de studerade 
områdena. Tavlan består av två delar, den ena 
delen kan visa olika varningsmärken medan den 
andra har plats för fritext. 

MCS är ett automatiskt kövarningssystem 
bestående av körfältsignaler och detektorer pla-
cerade över varje körfält. MCS finns framförallt 
utbyggt i Globenområdet på väg 73, men finns 
delvis utbyggt utanför Arenastaden (E4 och E18). 
MCS larmar operatören i trafikledningscentra-

len då effekten av en incident detekteras. Syste-
met används för att automatiskt stänga av körfält. 
MCS gör att Trafik Stockholm får en relativt god 
bild av läget på vägarna i form av trafikflöde, has-
tigheter, köbildning och stoppade fordon. Bilis-
terna upplever MCS i form av körfältsignalerna 
som ger information om aktuell hastighet och om 
körfält är avstängda.

Omledningsnätverket är det utpekade väg-
nät som används vid avstängning av väg, för att 
möjliggöra framkomlighet. Det finns ett utpekat 
omledningsnät för Globenområdet genom om-
ledningsplanen för Södra Länken, däremot finns 
inget utpekat omledningsnät i anslutning till 
Arenastaden vilket är en brist ur framkomlighets- 
och säkerhetssynvinkel. 

Parkeringsledningssystem eller p-lednings-
system är ett dynamiskt ledningssystem som 
utifrån rådande trafiksituation och parkerings-
beläggning leder bilister till en parkeringsanlägg-
ning i ett begränsat geografiskt område. Varken i 
Arenastaden eller i Globenområdet finns det nå-
got sådant system som sammanbinder olika par-
keringsanläggningar. I Solna Stad har det under 
2014 genomförts en studie av ”Vägvisning Arena-
staden”, som har syftat till att ta fram förslag på 
ett system som använder dynamisk vägvisning 
och vägleder besökare i Arenastaden till lämplig 
parkeringsplats. 

Realtidssystemet inom SL visar hur lång tid 
det är till nästa avgång vid respektive kollektiv-
trafikhållplats. Genom att information om tid 
till nästa avgång för buss, tunnelbana eller pen-
deltåg finns tillgänglig vet kollektivresenärerna 
hur lång tid de behöver vänta och får också infor-
mation om det finns några störningar på någon 
linje. I Globenområdet finns en skyltpelare med 
realtidsinformation i mitten av gågatan mellan 
Tele2 Arena och Gullmarsplan. Den är placerad 
i den korsning där man kan gå mot Globens tun-
nelbana/tvärbana eller fortsätta rakt fram mot 
Gullmarsplan, synligheten är dock begränsad. 
Motsvarande finns inte i Arenastaden. 

Skyltar på väg för cykel och fotgängare är vik-
tiga verktyg för vägledning som framförallt för-
summas på lokal nivå. Skyltar för bilister i res-
pektive område bedöms följa gängse regler och 
vara tillräckligt tydlig. För cyklister och fotgäng-
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are görs bedömningen att det är tydligare skyltar 
i Globenområdet än vad det är i Arenastaden. Det 
finns utrymme för förbättringar framförallt när 
det gäller skyltning in och ut ur arenorna och till 
kollektivtrafikhållplatserna i närheten av respek-
tive arena.

Trafiksignalerna som finns i respektive områ-
de har inget specialprogram utformat för att han-
tera de trafikströmmar som uppstår vid tömning 
av en full arena. 

4.1 Övergripande styrstrategier
Idag styrs trafiken på de genomgående lederna 
från Trafik Stockholm. De system som idag finns 
utbyggda runt Stockholm har sin begynnelse i 
Södra länken och dåvarande Vägverkets ambi-
tion att kunna styra trafiken i tunnlarna både av 
framkomlighetsskäl och av tunnelsäkerhetsskäl. 
Sedan Södra länkens öppnande har trafikstyrsys-
temen utökats till att omfatta E4 mellan Arlanda 
och Södertälje, E18, Nynäsvägen och Värmdö-
leden. Norra länken är under utbyggand och en 
delöppning skedde i början av december 2014. 
Längs flera av lederna har DRIP:ar installerats, 
vilket även skett inne i centrala Stockholm.

Övriga system som tillkommit är rampstyr-
ningsanläggningar och system för variabel has-
tighet. Längs delar av E4 har ett radarsystem för 
detektering av stoppade fordon installerats.

Alla dessa system levererar indata till operatö-
rerna i trafikledningscentralen och det ger dem 
möjlighet att ge information till trafikanterna. 
Det kan vara information om köer, avstängda 
körfällt eller sänkta hastighetsgränser. Det kan 
även varna om kommande händelser, exempelvis 
tunga transporter eller driftavstängningar, vilka 
kommer att inskränka kapaciteten på vägnätet.

Hittills har styrstrategierna begränsats till 
ovan nämnda händelser, d.v.s. stängning av kör-
fällt med hjälp av MCS systemet, meddelanden på 
DRIP:ar samt aktivering av omledning med hjälp 
av automatiska bommar och variabla meddelan-
deskyltar.

Med nya system i Trafik Stockholm har dock 
de övergripande styrstrategierna en mycket stor 
chans att bli mycket mer avancerade. Framförallt 
ett beslutsstödsystem som hjälper operatörerna 
att tolka indata och fatta beslut. Detta medför att 
alla ytterligare system som tillförs kan användas 
för att styra system på strategisk nivå.

4.2 Investeringar av ytterligare 
system eller utrustning

I de efterföljande kapitlen kommer det att beskri-
vas ett antal trafikstyrstrategier som bygger dels 
på befintlig utrustning och i vissa fall på ny ut-
rustning och nya system. 

P-ledningssystem
P-ledningssystem är bra för att minimera söktra-
fiken inom ett område. Som regel börjar vägvis-
ningen ganska grovmaskigt, för att ju närmare 
man kommer själva parkeringsanläggningen bli 
finare och finare.

I de studerade områdena är parkeringsanlägg-
ningarna relativt samlade, så ett regelrätt P-led-
ningssystem kommer inte riktigt till sin rätt. I de 
förslag som redovisas nedan tas inga regelrätta 
P-ledningssystem upp. 

I Arenastaden har P-ledningssystem redan ut-
retts, men utredningen menar att detta bör ut ökas 
till att omfatta ett större område, och även att 
kunna hantera trafikflöden efter ett evenemang.

Variabel vägvisning
Variabel vägvisning är idag i drift i Stockholms 
tunnelsystem. Det används för att leda om trafi-
ken då olika delar av tunneln är avstängd.

Inom denna rapport föreslås det att trafikan-
ter skall informeras tidigt, och sedan via mindre 
vägar ledas till och från arenorna. Systemet för 
variabel vägvisning kommer då att behöva kom-
pletteras för att täcka in de omledningsfallen.

Rampstyrning
Rampstyrning är ett sätt att reglera trafikflödet 
på en påfartsramp så att det inte stör kapaciteten 
på huvudvägen för mycket. Sådana anläggningar 
bör studeras för påfarterna vid exempelvis Haga 
Norra.

Automatiska bommar
Automatiska bommar används i anslutning till 
tunnelsystemen i Stockholm. De är till för att 
stänga tunneldelar vid incidenter eller vid drift-
åtgärder. Under inventeringarna har det visat sig 
att vissa södergående påfarter från Nynäsvägen 
mot Globenområdet bör förses med automatisk 
bom, för att underlätta trafiksituationen vid töm-
ning av arenorna.
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Trafiksignaler
Trafiksignaler är ett bra trafikstyrningsmedel som 
kan användas bättre, det kommer dock att kräva 
åtgärder i signalerna. Funktioner där trafiksigna-
ler kan användas, med kompletteringar, är:
•	 Att ge information om trafikflöden till ett 

överordnat system
•	 För att snabba upp tömningen av olika områden
•	 Att jämna ut gröntidsfördelningen inom ett 

område vid hårdare belastning

4.3 Trimningsåtgärder och 
utbyggnad  av vägsystemet

Trimningsåtgärder handlar om att bättre nyttja 
det befintliga vägsystemet och förbättra dess ka-
pacitet genom förhållandevis små åtgärder både 
ur ekonomisk och praktisk synvinkel. Trim-
ningsåtgärder hamnar oftast inom steg 1 och 2 av 
fyrstegsprincipen, i vissa fall behöver även steg 
3 och 4 åtgärder beaktas. Nedan följer ett antal 
punkter som noterats under projektets genom-
förande.
•	 För Globenområdet bör nya till- och frånfart-

svägar studeras (se figur 9 och 10). För detta 
vägnät, som till viss del idag är stängt för bil-
trafik, bör möjligheterna att öppna det tillfäl-
ligt studeras. Även tillgänglig kapacitet bör 
säkerställas.

•	 Vissa cirkulationsplatser är idag hårt belasta-
de vid speciellt tömning. Detta kan eventuellt 
åtgärdas genom att i sådana situationer sig-
nalreglera dessa. I Storbritannien finns flera 
exempel på hur man låtit hårt belastade cirku-
lationsplatser styras med signaler i högtrafik. 

•	 Komplettering av ytterligare automatiska av-
stängningsbommar i anslutning till uppfarter 
ur Södra länken och ramper mot Nynäsvägen. 
Polisens avspärrningar under tömningssitua-
tioner har visat att denna åtgärd är effektiv. 
Genom att förse tillfarten med automatisk bom 
förenklas och effektiviseras polisens arbete.

•	 Gångflöden mot tunnelbana och platser för 
avhämtning. De stora gångflödena vid slutet 
av evenemangen bör specialstuderas. Vid fle-
ra tillfällen har det visat sig att de inte är op-
timalt belägna med tanke på hela trafiksyste-
mets kapacitet. Exempelvis övergångsstället 
på Enskedevägen vid Sofielundsplan. Genom 
att flytta övergångsstället så att det ur ett fot-
gängarperspektiv blir mer logiskt att använda 
det kommer flera att välja att använda det. An-

dra åtgärder är att förbättra vägvisningen för 
gående. Det kan vara informationsåtgärder 
från utgång av arenan och hela vägen fram till 
mål. Det är alltför lätt att bara följa med den 
stora strömmen, och om denna kan ledas rätt 
från början är mycket vunnet.

•	 Arenastaden i Solna har evenemangsbussar 
mellan arenastaden och Mörby tunnelbanes-
tation. Dessa är populära och konceptet bör 
vidareutvecklas.

4.4 Trafikstyrningsförslag
Med stöd från inventeringsresultaten har flera 
möjliga trafikstyrningsförslag tagits fram. Dessa 
täcker de områden som har inventerats, Arenas-
taden samt Globenområdet. För att trafiken ska 
flyta på smidigt under evenemangen krävs en 
strategi för både inkommande samt utgående 
trafik och dessa bör fungera samtidigt då det kan 
vara stora flöden åt båda hållen under en kort tid.

För att dessa förslag skall fungera på önskat 
sätt bör de koordineras med de avspärrningar för 
biltrafik som sätts upp vid större evenemang runt 
arenorna. Då Arenastaden inte är färdigbyggd 
kan vissa förändringar i närområdet till arenan 
orsaka fördröjningseffekter som inte tagits hän-
syn till i dessa trafikstyrningsförslag. De bygger 
på de problemen som setts under inventeringar-
na och syftar då främst till de problem som iakt-
tagits mellan evenemangstrafik och dess påver-
kan på den lokala trafiken i närområdet.

De olika alternativen för infartsvägar bör inte 
användas hela tiden utan främst inför evenemang 
för exempelvis ett P-ledningssystem. Dock bör 
inte mer än det första alternativet användas vid 
tömning av större event då ett stort flöde ut från 
området kommer längs de alternativa vägarna. 
Om de stora flödena hålls isär minskar kapacitets-
problem vid cirkulationer eller korsningar längs 
med vägen vilket då förbättrar möjligheten till 
flytande flöden med så få störningar som möjligt.

Det krävs då att man har en uppfattning om 
trafikflöden på alla de tänkta tillfartsvägarna för 
alla fallen. D.v.s. både de primära vägarna som de 
sekundära och i förekommande fall även tertiära. 
I avsnitten nedan är dessa illustrerade i olika ny-
anser av blått. Där den mörkaste är den primära 
vägen.

Systemet kräver en relativt omfattande trafik-
detektering, men många system för detta är re-
dan på plats i form av MCS system och trafiksig-
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Figur 7 visar de alternativa vägarna in mot Arenastaden. I huvudsak ska de mörkare linjerna användas för att minska påverkan för 
lokaltrafiken vid Solna centrum.
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Figur 8 visar utfartsvägen från Friends Arena och Mall of Scandinavia. Dessa bör ske på västra sidan av spårområdet för att 
inte konflikt med inströmmande trafik ska ske intill arenaområdet.
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naler. Dessutom krävs ett system av VMS skyltar 
för att styra trafikanterna vid valpunkterna då 
ordinarie tillfartsvägar håller på att överbelastas. 
Detta system skulle alltså kunna komma till sin 
fulla rätt vid de tidpunkter då man både har stora 
strömmar på väg mot evenemang samtidigt som 
det sammanfaller med stora shoppingströmmar.

Tillsammans med speciella program i trafik-
signalerna, eller ännu bättre, adaptiva system 
vilka själva optimerar sig för det aktuella flöde, 
kan ett sådant system användas både vid fyllning 
under pågående shoppingtrafik samt under töm-
ning av parkeringsanläggningarna.

Arenastaden
Under inventeringarna i detta område identifie-
rades främst två flaskhalsar för den utgående tra-
fiken från arenaområdet. Förslagen nedan bygger 
på att låta trafiken komma in från en riktning och 
köra ut i en annan. På detta sätt undviks vissa väj-
ningspliktspunkter för de olika trafikflödena vid 
hämta/lämna situationer.

Infart
Inkommande trafik kan ledas på flera sätt mot 
Friends Arena och Mall of Scandinavia. Primä-
ralternativet för fyllning är via E4/ Frösunda-
leden och Enköpingsvägen. Det är de primära 
vägarna idag.

Den sekundära rutten är i princip samma men 
man informerar trafikanterna att istället fort-
sätta mot Sjövägen och Dalvägen. Detta kräver 
VMS’er på Enköpingsvägen och Frösundaleden.

Tredjehandsalternativet är att informera i så 
god tid som möjligt, både på E4 och E18, att man 
sprider trafiken tidigt. Speciellt när Förbifart 
Stockholm är i drift är detta ett alternativ då man 
kan ta av trafik både mot dagens E4 samt vid Tra-
fikplats Hjulsta.

Utfart
Genom att styra den tömmande trafiken på sättet 
i figur 8 undviks en potentiell flaskhals vid den 
enda bron över spårområdet och inkommande 
och mötande trafik kan hållas isär. Förmodligen 
kommer mycket hämta/lämna trafik att ske på 
den östra sidan av spårområdet när den nya bron 
öppnas över spåren samt Kolonnvägen öppnas för 
genomfartstrafik. Detta gör att de parkerade bi-
larna från garaget i Mall of Scandinavia (ca 4 000 
p-platser) bör ledas runt Kolonnvägen.

Det finns en möjlighet att det norra trafikflödet 

ut mot Enköpingsvägen kommer i konflikt med 
inkommande trafikström över den nya bron från 
Kolonnvägen. Om detta skulle vara fallet bör den 
södra utfarten mot Frösundaleden prioriteras 
över den norra då den ej kommer i konflikt med 
inkommande trafiken.

En omledning kan göras för att undvika köer 
längs med Frösundaleden i östlig riktning. An-
ledningen till köbildningen är väjningsplikten i 
cirkulationen Frösundaleden/Råsundavägen då 
det kommer mycket trafik ut från arenaområdet. 
Den lokala trafiken kan ledas om söderut via Sol-
navägen och sedan österut längs med Solna kyrk-
väg mot E4:an. På detta sätt undviks cirkulationen 
men trafiken kan fortfarande nå fram till E4. Den-
na åtgärd blir viktigare om den södra utfarten från 
arenaområdet prioriteras framför den norra då 
den ökade trafiken mot Frösundaleden skulle öka 
belastningen i cirkulationen vid Frösundaleden.

Globenområdet
Under inventeringarna har främst väjningsplik-
ten vid Sofielundsplan (söder om Tele2 Arena) 
identifierats som en viktig orsak till flaskhalsen 
som uppstår för tömmande trafik. Med detta som 
grund har följande förslag för inkommande och 
utgående trafik lagts fram.

Infart
Normalt sker infarten till Globenområdet från 
Nynäsvägen (öster om Tele2 Arena) via So-
fielundsplan strax söder om arenan. Denna väg 
kan med fördel användas som huvudinfart då det 
är en väg som redan är känd av tidigare besökare 
samt att det är den genaste vägen. I de fall som 
det eventuellt skulle uppstå köer vid denna infart 
kan trafik ledas in via alternativ två (ljusblå färg i 
bilden ovan). Då nyttjas även vägnätet på den väs-
tra sidan av Globenområdet.

Utfart
Vid tömning av Tele2 Arena har trängsel iakt-
tagits vid den södra utfarten vid Sofielundsplan. 
Det är viktigt att trafiken som lämnar området 
kommer bort snabbt så att köer in i området inte 
skapas, därför föreslås tömningen ske västerut i 
högre grad än nu. På detta sätt undviks flaskhal-
sen vid Sofielundsplan och trafiken leds istället 
till Nynäsvägen via Sockenplan och Sockenvägen. 
Fördelen med detta är även att tömmande trafik 
inte kommer i konflikt med inkommande trafik 
vid Sofielundsplan. Om tömningen istället skulle 
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Figur 9 visar 2 olika vägar som infartstrafik kan ledas in mot Globenområdet på. De mörkblåa linjerna är huvudalternativet.
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Figur 10 visar de vägar som bör användas för utfart från arenaområdet. Detta bör ske västerut för att inte Sofielundsplan ska 
bli en flaskhals.
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ske via Sofielundsplan skulle den även komma i 
konflikt med en av Arenagaragets utfarter som 
släpper ut trafik direkt ut på rampen upp mot So-
fielundsplan.

Tömningen i nordlig riktning mot Södra län-
ken leds via Bolidenvägen-Johanneshovsvägen 
varpå den svänger från Sockenvägen till Huddin-
gevägen som leder till Södra länken.

4.5 Sociala medier
I båda de studerade områdena används sociala 
medier av evenemangsarrangörerna. I huvudsak 
används dessa som reklamplattformar för event-
bolagen som ger ut information angående kom-
mande event, men Friends Arena utnyttjar dessa 
plattformar även för att ge ut trafikinformation.

Arenastaden
Biljetter och övrig information till evenemang 
på Friends Arena fås via den officiella hemsidan 
(www.friendsarena.se). Här ges även informa-
tion till besökarna om hur de kan ta sig till arenan, 

kollektivtrafik uppmuntras och alla olika resvä-
gar beskrivs. Här nämns också att arenaområdet 
kan vara avspärrat vid vissa evenemang. Även 
karta som visar arenans taxiplats samt en karta 
för uppställningsplatser för busscharterbolag 
finns att hitta.

Friends Arena har även användarkonton hos 
de vanligaste sociala plattformarna så som; Fa-
cebook, Twitter, Instagram och YouTube. Dessa 
används i huvudsak i reklamsyfte samt för att 
höja evenemangsupplevelsen.

När One Direction uppträdde med ca 50 000 
besökare två kvällar i rad, gick Friends Arena ut 
med information via både Facebook och Twitter. 
De förvarnade de som skulle komma för att häm-
ta besökare att det förväntades mycket trafik och 
att området skulle vara avspärrat, länkar till mer 
information om uppsamlingsplatser med mera 
lämnades till deras egen hemsida. Dessa med-
delanden ”delades” och ”retweetades” av Solna 
Stads officiella konto.

Globenområdet
De olika arenorna i Globenområdet drivs och 
marknadsförs gemensamt via företaget Stock-
holm Globe Arenas. Det är via deras hemsida 
(http://www.globearenas.se) som biljetter för 
olika evenemang kan beställas och övrig infor-
mation finns att hitta. Här kan besökare även få 
hjälp med att hitta till arenorna via alla trafikslag 
så som bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Ingen 
information om uppsamling- eller hämtnings-
plats finns att hitta. Parkering hänvisas till par-
keringsgaragen i närområdet (ca 2 000 platser).

Stockholm Globe Arenas har även konton på 
de största sociala medierna, de kan hittas hos; 
Facebook, Twitter, YouTube samt Instagram. 
Dessa plattformar används främst i reklamsyfte, 
men även information om vissa event förmedlas 
här. Vilken typ av information som ges kan skilja 
sig mellan de olika medierna då de ger olika för-
utsättningar för kommunikationsspridning. Spe-
cifik information angående trafik har inte obser-
verats här mer än ”kom i god tid”-standardfrasen.

Tele2 Arena har en egen app till smartphones 
som samlar information kring arenan. Här kan 
gäster få information om kommande evenemang, 
se live video från evenemanget, hitta runt i arenan 
med hjälp av en schematisk karta, hitta till arenan 
genom en integrerad kartvy över området där ens 
egen position är utmärkt med hjälp av GPS osv. I 
appen uppmuntras även till kollektivtrafikresande.

Figur 11 - Friends Arenas ”tweet” som blev ”retweetat” av 
Solna Stad på Twitter.
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Förbättringsmöjligheter
Det finns mycket att vinna om rätt information 
kan nå rätt person i rättan tid. Sociala medier ger 
möjligheten att sprida relevant information på 
många olika sätt näst intill omedelbart. Potentia-
len i att kunna styra färdmedel- och färdvägsval 
kan vara stor då information som kommer i an-
vändares ”nyhetsflöden” ofta upplevs som någor-
lunda personligt då dessa sociala medier är upp-
byggnad för att ge en skräddarsydd upplevelse för 
alla användare. Det skulle kunna göra användar-
na mer benägna att följa uppmaningar som kom-
mer via dessa typer av media. Med en illustrativ 
bild av trafiksituationen tillsammans med infor-
mationen skulle beslutet om färdväg kunna fattas 
snabbare då läsaren kan känna sig säker på att ha 
bedömt situationen korrekt.

För att nå ut till rätt grupp bör en koppling till 
arenan göras och helst till det aktuella evene-
manget. Detta görs vanligen idag via användan-
det av olika hashtags (#nyckelord), eller genom 
att dela information till ”vänner“ eller ”följare”. 
För att få en stor spridning av informationen gäl-
ler det att ha ett välkänt konto som folk följer. Ef-
tersom evenemangsbolagen vanligtvis är mycket 
bra på denna typ av marknadsföring och även har 
egenintressen kring en bra besöksupplevelse bör 
samarbeten med dem ha en stor potential. Här 
skulle diskussionen gälla vilken typ av informa-
tion de kan ge via sina olika mediekanaler riktat 
mot besökarna. En länk till en hemsida eller ett 
annat konto där mer information om trafiken för-
medlas skulle kunna vara värdefullt för besökare.

Det är dock inte bara evenemangsbolagen som 
kan sprida denna typ av information utan även 
myndigheter, organisationer eller privatperso-
ner kan göra detta. För att få stor spridning krävs 
ett attraktivt konto som folk väljer att följa vilket 
innebär en arbetsinsats från kontoinnehavaren. 
Trafikpolisen i Söderort kan lyftas fram som ett 
exempel. De har ett konto på Facebook där de re-
gelbundet lägger ut aktuell information av olika 
slag. De uppmanade bilister att hålla sig borta 
från Globenområdet i samband med Rolling Sto-
nes konsert som var fullsatt med 40 000 besöka-
re. Om fler myndigheter eller organisationer med 
liknande egenintressen organiserade sig skulle 
de kunna göra gemensamma informationskam-
panjer där de delar varandras information om 
trafikrelaterade problem. Detta skulle förmodli-
gen kunna ge en större och snabbare genomslag-
skraft i de sociala medierna.

Arenastaden
Friends Arena använder sig redan av sociala me-
dier för att ge ut viss trafikinformation, men detta 
skulle kunna förbättras. Idag ges generell infor-
mation vilken skulle kunna detaljeras. Exempel-
vis saknas en bra översiktskarta över området. 
En sådan bör innehålla; gång- och cykelvägar i 
området kring arenan, kollektivtrafikhållplatser 
samt gångtiden till dem och även hämta/lämna- 
alternativt uppsamlingsplatser utmarkerade. En 
sådan karta skulle kunna delas i sociala medier 
i lämplig tid inför eventen samt finnas med i ut-
skick till dem som köpt biljetter via internet eller 
uppgett en mejladress.

När Mall of Scandinavia öppnar hösten 2015 
skulle Friends Arena kunna dela ut rabatterbju-
danden i köpcentret via sina sociala media riktat 
mot eventbesökare. Erbjudanden bör ges i sam-
band med slutet av evenemangen för att minska 
flödestoppen av personer från området.

Globenområdet
Stockholm Globe Arenas har stora utvecklings-
möjligheter när det kommer till trafikinforma-
tion. En mer aktiv roll med trafikinformation 
relaterad till specifika evenemang kan ges via de 
konton som de har i sociala medier. Här kan de 
aktivt uppmana till användandet av kollektiva 
trafikmedel, förvarna för framkomlighetspro-
blem samt meddela om och var det kommer fin-
nas avspärrningar för biltrafik. 

Den app som redan finns för Tele2 Arena skulle 
även kunna visa mer detaljerade och interaktiva 
gångvägar till tunnelbanestationerna i området. 
Här kan både avstånd och gångtid visas beroen-
de på var personen står. Via denna app skulle de 
även kunna visa utvalda och benämnda hämta/
lämna-platser för att underlätta för personer att 
bestämma en mötesplats. Här skulle även rekom-
menderade färdvägar för biltrafik visas. All infor-
mation i denna app bör även vara tillgänglig via 
Stockholm Globe Arenas hemsida.
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5. Andra shopping- och evenemangsområden

Avsnitten nedan beskriver andra shopping- och 
evenemangsområden och hur de tacklar de utma-
ningar som stora publikströmmar medför.

5.1 Evenemangsområdet i Göteborg
Evenemangsområdet i centrala Göteborg avser 
stråk vid Skånegatan, Ullevigatan, Valhallagatan, 
Örgrytevägen, Södra Vägen och omkring Kors-
vägen. Området omfattar bland annat Gamla och 
Nya Ullevi, Scandinavium, Svenska Mässan, Val-
halla badet, Bergakungen bio, Universeum och 
nöjesparken Liseberg.

År 2012 var antalet besökare i evenemangsom-
rådet drygt 6,3 miljoner, varav ungefär hälften be-
sökte Liseberg2. Antalet personer som besöker om-
rådet, utan att delta i evenemang, är dock betydligt 
fler eftersom området och dess omnejd även inne-
håller bostäder, kontor, restauranger och affärer.

Kollektivtrafik
Evenemangsområdet ligger på gångavstånd (5-10 
minuter) till Göteborgs största knutpunkter för 
kollektivtrafik, Centralstationen (fjärrtåg, pen-
deltåg, bussar, spårvagnar) och Korsvägen (bus-
sar och spårvagnar). Det finns en hållplats för 
spårvagn precis utanför entrén till Liseberg samt 
Nya Ullevi, dessutom ligger pendeltågsstationen 
Liseberg Station i området. 

Gång/Cykel
Närheten till centrala Göteborg gör att en stor 
del av besökarna till evenemangsområdet kan ta 
sig dit till fots eller cykel. Exempelvis passerar 
ca 5  500 gångtrafikanter och ca 3  000 cyklister 
Korsvägen per vardagsmedeldygn3. Runt om och 
till viss del även genom evenemangsområdet 
finns cykelbanor och bredvid de största vägarna 
runt området finns Trafikkontorets prioriterade 
stomcykelnät. Dessutom finns det 15 stycken lå-
necykelstationer, Styr & Ställ, i direkt eller i nära 
anslutning till området4.

Parkeringsplatser
Evenemangsområdet omfattar flera parkerings-
anläggningar, bland annat parkeringshuset Fo-
cus med drygt 1 000 p-platser. Totalt finns drygt 
5  500 parkeringsplatser inom evenemangsområ-
det med omnejd5. De största anläggningarna i om-
rådet drivs av kommunala P-bolaget, men även Q-
park har anläggningar av betydande storlek.

Buss/Taxi
Området försörjs väl av taxi tack vare att området 
ligger i de centrala delarna av Göteborg, det finns 
några få dedikerade ytor för taxi bland annat 
vid Centralstationen och Gothia Towers (nära 
Svenska Mässan och Liseberg). Vid avveckling 
efter större evenemang kan det ibland vara stö-
kigt när taxi försöker få tag i kunder, detta gäller 
framförallt evenemang vid Nya och Gamla Ullevi. 
Det finns heller inga ytor för bussparkering. Vid 
behov och när arrangören efterfrågat bussparke-
ring erbjuder Göteborgs Stad Trafikkontor detta 
på Heden och på Liseberg Södra. 

Trafikstyrning och P-evenemang
Sedan år 2005 finns P-ledningssystemet, P-eve-
nemang. Tanken med P-evenemang är att uti-
från rådande trafiksituation på bästa sätt leda 
trafikanterna till området och till den för tillfäl-
let bästa parkeringsplatsen i förhållande till be-
söksmål. Besöksmålet, exempelvis ”Håkan Hell-
ström”, visas på skyltarna för att leda besökarna 
till en parkeringsplats i närheten av evenemanget. 
Ledningssystemet består av ett yttre och ett inre 
system med skyltar in mot respektive parkerings-
anläggning. Det yttre systemets skyltar är upp-
satta längs med E6, E20 och riksväg 40 och det 
inre på det kommunala gatunätet i närheten av 
området. 

Totalt 60 stycken skyltar finns i systemet och 
10 stycken p-anläggningar, som skyltarna hän-
visar till6. En utvärdering av systemet som ge-
nomfördes under år 2008 visade att 50 % av bilis-

2 Uppgifter från årsredovisning för 2012.
3 PM Knutpunkt Korsvägen - Underlag för beslut om utformning - mark- eller tunnelalternativ. WSP (2013).
4 http://www.styrochstall.se  
5 Enligt uppgifter på http://www.p-bolaget.goteborg.se/, och www.q-park.se besökt 2014-07-01
6 Enligt uppgift från Trafikkontoret.
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terna som söker efter parkering i området följer 
skyltningen och att 93 % tycker att skyltsystemet 
fungerar bra7. Driftskostnaden är ca 1,4 miljoner 
SEK per år och delas mellan partnerna Trafikver-
ket, Göteborgs Stads P-bolaget, GotEvent och Li-
seberg. Inga privata anläggningar är längre med 
i samarbetet, vilket kan göra upplevelsen sämre 
för besökare och att söktiden för att hitta parke-
ring ökar.

Vid större evenemang görs informationsinsat-
ser i Göteborgs-Posten, Metro och andra lokaltid-
ningar för att uppmuntra besökare att resa kol-
lektivt. Information läggs även ut på Västtrafiks 
hemsida och appar. Som stöd för resenärer och 
besökare till området finns en särskild hemsida, 
www.evenemangstrafiken.nu, med information 

om parkering, rådande trafikläge, kollektivtrafik 
och cykel. Hemsidan innehåller även informa-
tion om kommande evenemang.

Under 2015 ska Göteborgs Stad utreda nästa 
version av P-evenemang samt utreda förutsätt-
ningarna hur Trafikverket och Göteborgs Stad 
kan skapa ett partsgemensamt samarbete kring 
trafikledning inom ramen för ”Trafik Göteborg”.

5.2 Kungens kurva
Kungens kurva ligger i sydvästra Stockholm an-
knutet till Skärholmen som tillsammans kan 
betraktas som en egen stadskärna i sitt område. 
Kungens kurva är nordens största handelsplats 
sett till antal besökare och försäljning8. Här ligger 

7 Utvärdering P-evenemang, Sweco (2008).
8 Enligt http://www.kungenskurva.se/ besökt 2014-09-26

Figur 12 - Evenemangsområdet i Göteborg
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även världens största IKEA-varuhus sett till ytan 
på 55 000 kvm9. Området ligger intill E4:an och 
på andra sidan motorvägen finns den huvudsak-
liga bostadsbebyggelsen i form av Skärholmens 
centrum. Det bor strax över 35 000 personer i 
denna stadsdel10. Handelsplatsen och bostadsom-
rådet delas alltså upp av europavägen som är en 
mycket viktigt infartsled till centrala Stockholm.

Utmaningar
I förslagshandlingen E4/E20 Förstudie Kungens 
Kurva – Skärholmen (2009) lyfts framkomlighets- 
samt kapacitetsproblem i området fram som en 

av de största bristerna i området. Detta är extra 
viktigt då E4/E20 är den enda kapacitetsstarka 
förbindelsen mellan norra och södra länsdelarna 
i stockholmsregionen. Det är därför viktigt att 
motorvägen inte blir påverkad av trafiken i när-
området.

Kapacitetsproblemen beskrivs som störst vid 
kopplingarna mellan E4/E20 och Kungens kurva 
samt till och från det lokala vägnätet och Kung-
ens kurva – Skärholmen. Trafikplatsen Kungens 
kurva (norr om IKEA) bedöms som extra utsatt. 
Det kan under vissa helger bildas köer i området 
som sträcker sig ut på ramperna och ibland även 

Figur 13 Kungens kurva - Skärholmen så som det ser ut idag, med E4/E20 som korsar området (orange färg).

9 Enligt IKEA:s pressmeddelande från 2002: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/02/8E/23/wkr0002.
pdf besökt 2014-09-26
10 http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax besökt 2014-09-26
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ut på motorvägen E4/E20. Rapporten konstate-
rar vidare att området lider av en dålig orienter-
barhet för både bil- och oskyddade trafikanter 
pga. av sin storlek och utformning av vägnätet.

Lösningar
Förstudien föreslår fler olika lösningar på kapa-
citetsproblemen och delar upp dem med hjälp 
av fyrstegsprincipen. Bland steg 1- och steg 2-åt-
gärderna nämns bl.a. förbättrad skyltning till de 
olika målpunkterna i området, digitala väginfor-
mationsskyltar som visar hur lång tid det tar att 
koma ut på E4/E20 beroende på vilken trafik-
plats man väljer, den norra eller den södra. Vi-
dare föreslås även ett parkeringsledningssystem 
inom Kungens kurva, skyltarna ska visa vilka av-
farter som lämpar sig bäst för olika parkeringar 
samt hur mycket plats som finns där. Vid vissa 
påfartsramper föreslås användning av Variabla 
Medelande Skyltar (VMS) som ger omväxlande 
väjningsplikt beroende på från vilket håll den 
största trafiken kommer från, detta då det vid vis-
sa tidpunkter kan vara stora skillnader i storleken 
på trafikflödet från Kungens kurva.

I rapporten konstateras det dock att problemen 
inte går att lösas på ett tillfredsställande sätt i 
längden utan några steg 4-åtgärder. De ombygg-
nationer som föreslås går ut på att bygga en cirku-
lationsplats ovanför E4/E20 som binder samman 
Kungens kurva och skärholmen samtidigt som nya 

11 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/Kungens-kurva/ besökt 
2014-09-29

ramper från E4/E20 till cirkulationen skulle göra 
det möjligt att ta bort de äldre ramperna i området 
vilket skulle frigöra mer yta till andra ändamål.

I projektet Förbifart Stockholm föreslås det en 
ny trafikplats mellan dagens norra och södra tra-
fikplatser. Även denna skulle bestå av en tvåfilig 
cirkulationsplats ovanför E4/E2011.

5.3 Hamburg, IKEA Altona
Under hösten 2014 genomfördes ett studiebesök 
i Hamburg-Altona med syfte att lära sig mer om 
hur planeringen av den nya city-IKEA-butiken 
har gått till. Informationen härstammar främst 
från presentationer och erfarenheter på plats. 
IKEA-Altona öppnade 30 juni 2014.

Val av lokalisering
IKEA har under en period av cirka 15 år letat ef-
ter mark för lokalisering av en tredje IKEA-butik 
i Hamburgområdet, då de två befintliga butiker-
na IKEA Schnelsen (norr) och IKEA Moorfleet 
(öster) håller på att nå sin kapacitetsgräns och 
går inte att bygga ut. Schnelsen och Moorfleet 
är externa handelsetableringar med god motor-
vägsanknytning.

Mark i närheten av ett fotbollsstadium valdes 
bort då IKEA befarade alltför stora parkeringspro-
blem för butikens kunder i samband med matcher. 
År 2009 erbjöd Hamburg Stad mark vid gågatan 

Figur 14 - IKEA på Große Bergstraße i Hamburg Altona
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Große Bergstraße i centrala Hamburg-Altona.
För IKEA är cityläget en ny utmaning och det 

var oklart om IKEA-konceptet skulle fungera i en 
innerstad med lägre biltillgänglighet än vanligt. 
Därför valde IKEA International att genomföra 
denna etablering som ett utvecklingsprojekt som 
man ville dra lärdomar av. 

Förutsättningar 
Große Bergstraße blev redan på 1970-talet gågata 
och sägs vara Tysklands första. Runtom området 
där IKEA ligger, finns ett stort antal bostäder. To-
talt antal boende i Altona är 250 000. Bilägandet 
är lågt i de tre närmast angränsande postnum-
merområden (ca 60 procent äger ingen egen bil). 
Kontrasterna är dock stora i Altona och i några 
villadominerade stadsdelar längre västerut (t ex 
Blankenese) är det vanligt med 2-3 bilar per hus-
håll. Jämfört med Hamburg som helhet har Al-
tona en högre andel gående och cyklister samt en 
lägre andel bilar och lägre bilanvändning.

Gång
Varuhuset nås mycket enkelt till fots och med 
cykel, då den ligger längs en gågata i citymiljö. 
Inom en radie på fem minuter nås hela Altona 
centrum (Große Bergstraße och tågstationen) till 
fots, inom 10-20 minuter nås en stor del av de om-
kringliggande bostadsområdena. Man kan därför 
anta att många IKEA-kunder kombinerar flera 
ärenden i centrum med sitt IKEA-besök.

Cykel
Den höga befolkningstätheten på 10 000 invånare 
per kvadratmeter i närområdet (Altona-Altstadt, 
Ottensen, Altona-Nord, St. Pauli) öppnar för en 
stor potential för cykelresor till IKEA. En ut-
gångspunkt i planeringen var att de kunderna som 
handlar få och små varor kan transportera dessa 
på sin cykel, de som handlar skrymmande varor 
kan ta del av en rad olika transportmöjligheter.

Kollektivtrafik
IKEA-Altona har en väldigt god kollektivtrafi-
kanknytning. Tågstationen (fjärrtåg, S-Bahn/
pendeltåg) Altona ligger på 400 meters avstånd, 
Königstraße (S-Bahn/pendeltåg) på 500 meter. 
Räknar man med ett gångavstånd på fem minuter 
till dessa stationer, så når man inom 30 minuter 
hela Hamburgs innerstad med spårbunden kol-
lektivtrafik.

Busshållplatsen Goethestraße ligger direkt ut-
anför varuhusets entré. De fyra busslinjerna som 
trafikerar där kompletterar spårsystemet i nord-
västlig riktning. Alla bussar passerar dessutom 
Bahnhof Altona.

Parkeringsplatser 
Baserat på butikens säljyta krävde staden 400 
parkeringsplatser. IKEA ville från början byg-
ga 1 000 platser, men byggde till slut 700 plat-
ser. Butikens parkeringshus är placerat i de fyra 
högsta våningarna ovanför butiken. De första 
fyra timmarna är avgiftsfria vid inköp på minst 
10 €. Annars kostar varje timme 1,50 €. De första 
månaderna efter öppnandet har de fyra garage-
planen sällan varit fyllda till mer än hälften. Per 
vecka räknar man med cirka 5 000-bilinfarter till 
IKEA. De anställda har inte tillgång till parke-
ringsplatser för bil.

Resultat
IKEA-Altona är just nu den mest besökta IKEA-
butik i Tyskland. En tredjedel av både omsätt-
ningen och besökarna kommer från de närmast 
angränsande postnummerområdena. IKEA har 
genom mätningar konstaterat att butiken har 
fått många besökare som förut aldrig har varit 
på IKEA; detta gäller främst äldre personer. Hu-
vudanledningen antas vara att dessa saknar bil. 
Samtidigt har Internet-försäljningen i Hamburg 
ökat sedan butiken har öppnats. Gågatan har fått 
ett lyft genom IKEA-butiken och antal besökare 
på Große Bergstraße har dubblerats sedan öpp-
nandet. 
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5.4 Markham Centre, Toronto
Markham centre ligger i utkanterna av Kanadas 
största stad Toronto. I centrala Toronto bor det 
2,6 miljoner invånare och i Torontos storstads-
område 5,6 miljoner (2011). Markham Centre har 
pekats ut som ett utvecklingsområde i flera olika 
planer i Toronto. Området ska exploateras som 
ett tätt innerstadsområde med en blandning av 
bostäder, kontor, affärer och parker. Tanken är 
att uppmuntra en hög densitet och minska utgles-
ningen i området genom att planera för en mång-
sidig bebyggelse.

Markham Centre planeras för att bli en knut-
punkt i området för allmänna och kommersiella 
tjänster, rekreation och underhållning men sam-
tidigt ha en hög koncentration av arbetsplatser 
och en hög befolkningsdensitet. År 2031 förvän-
tas Markham Centre ha 20 000 bostäder med en 
population på 41 000 och 39 000 arbetsplatser. 
En arena med 20 000 platser planeras också i de 
centrala delarna av Markham Centre, se kartan 
nedan (MSECC facility). Arenan ska användas 
som ett sport-, underhållnings- och kulturcenter. 

Figur 15 Markham Center i Toronto, Canada.

Området Markham Centre har också blivit ut-
pekad som en transporthubb i transportplanerna 
för Toronto. Detta eftersom flera olika linjer för 
snabba kommunikationsmedel korsar varandra 
här. Tanken är att dessa transporthubbar ska 
byggas ut och få alla olika kommunikationsslag, 
från gång till höghastighetståg, att kopplas sam-
man med varandra.

För att kunna hantera trafiktopparna samt de 
samtidigt uppkomna stora flödena som alstras av 
både arenor och arbetsplatser har ett flertal olika 
åtgärder föreslagits. Dessa är bland andra:
•	 Samordning av olika events start- och slutti-

der.
•	 ”Contra flow” system, dvs vissa gator enkelrik-

tas under vissa tidsperioder för att matcha det 
aktuella huvudflödet.

•	 Ett omfattande system av VMS skyltar på 
både ingående och utgående vägar.

•	 Speciella tågavgångar för att snabbt kunna 
förflytta människor vid början och slut av eve-
nemang.
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6. Slutsatser 

I takt med att Arenastaden och Globenområdet 
byggs ut med köpcentra, bostäder och annan verk-
samheter kommer behovet av förbättrade vägled-
nings- och informationssystem att öka. Ett tydligt 
behov är att tidigt kunna informera trafikanter 
och resenärer om hur de, trafikslags övergripande, 
kan färdas för att komma till evenemang.

En viktig förutsättning för ett positivt och effek-
tivt omhändertagande av den framtida publiktill-
strömningen som är bilburna bör utgå från att par-
keringsbiljett och plats för parkering bokas redan 
vid biljettköpet, vilket till viss del redan görs för 
Tele2 Arena. Det innebär att exempelvis de som 
kommer från övriga Sverige och inte känner till de 
lokala förutsättningarna mycket tidigt ges möjlig-
het till planering av ”hela” resan fram till områ-
det. Även utformningen av garagen bör utgå från 
att stora trafikströmmar ska kunna omhändertas 
under kort tidsrymd. Idag finns det brister fram-
förallt vid flödet ut ur evenemangsområden, vilket 
i sig är en anledning till att köer uppstår på Arena-
vägen/Sofielundsplan respektive Enköpingsvägen 
och Frösundaleden. Dessa brister bör åtgärdas för 
att minska påverkan på lokal trafik samt förbättra 
evenemangsupplevelsen för besökare.

Förutom behoven av att styra och informera 
bilburna besökare bör det kollektiva resandet till 
och från evenemangen utvecklas. Evenemangs-
biljetterna skulle exempelvis kunna gälla som 
färdbiljett på alla SL:s färdmedel under evene-
mangsdagen. Med en koppling till SL:s reseplane-
rare kan kollektivresenärer vid evenemangsbok-
ningen, få hjälp med att söka sin resa och även få 
förslag på när de bör åka för att komma fram i tid. 

Evenemangsbiljetten skulle också kunna kopp-
las till andra lokala erbjudanden, för exempelvis 
shopping eller restaurangbesök. För- och efterar-
rangemang skulle medföra att trafikströmmarna 
till och från arenorna sprids ut under en längre 
tidsperiod. Detta skulle kunna minska belast-
ningen vid tömning av arenorna.

Den snabba teknikutvecklingen har idag lett 
till en situation där det har blivit svårare att göra 
sig hörd i det digitala bruset. Det finns fler me-
dier än någonsin och vem som använder vilken är 
inte lika entydigt idag. För att effektivt kunna nå 
ut med viktig trafikinformation till rätt personer 
krävs det idag mer planering. Fördelen med den-
na utveckling är att informationen kan göras be-

tydligt mer riktad mot rätt målgrupp, dock måste 
det göras på rätt sätt för att försäkra sig om att det 
faktiskt når fram.

Erfarenheterna från de genomförda invente-
ringarna visar att den största påfrestningen för 
vägnätet uppkommer vid de situationer då det är 
en hög andel hämta/lämna-besökare under eve-
nemangen, eftersom de genererar extra mycket 
trafik. Detta är vanligt vid konserter med en 
yngre publik då föräldrar helst väljer att hämta 
sina barn. Om bilisterna kan bli förvarnade om 
exempelvis avspärrningar, framkomlighetssvå-
righeter och bli anvisade utpekade mötesplatser 
kan trafiken flyta mycket bättre än idag och si-
tuationen upplevas mer professionell. Det är där-
för viktigt att relevant trafikinformation kan nå 
ut till evenemangsbesökarna. Idag nås en bety-
dande del av de yngre generationerna via sociala 
medier och för varje år klättrar denna vana högre 
upp i åldrarna.

6.1 Arenastaden
De trafiksituationer som utmärkte sig under in-
venteringarna var främst köbildning på det lo-
kala vägnätet med två flaskhalsar som uppstod 
då besökarna lämnade området. Flaskhalsarna 
hindrade även övriga trafikflöden som inte hörde 
till evenemangen. Även avsaknaden av parke-
ringsplatser intill arenan bidrog till påverkan i 
närområdet. Detta kan förändras i samband med 
att Mall of Scandinavia öppnas med 4 000 parke-
ringsplatser intill arenan.

Köerna är kraftigast vid tömningen av Are-
nan. Störst påverkan på lokal trafik uppstår vid 
Solna Station vid förgreningen Frösundaleden/
Råsundavägen. De som lämnar området svänger 
ut från Råsundavägen i östlig riktning längs med 
Frösundaleden för att ta sig ut mot E4:an. Detta 
innebär att all trafik som kommer västerifrån 
längs med Frösundaleden i riktning mot E4:an 
blir blockerad vid cirkulationen pga. väjnings-
plikten. Vid stora event sträcker sig köerna minst 
bort till korsningen Frösundaleden/Solnavägen.

Köer uppstår även norr om arenan vid påfarten 
till Enköpingsvägen från Sjövägen. Anledningen 
till denna flaskhals ut mot Enköpingsvägen är att 
det är en signalreglerad påfart som därför inte 
ger ett konstant genomflöde ut ur området.



33Bättre trafikhantering vid evenemang, Delprojekt 1 - Systemförutsättningar för trafikledning vid evenemang 

Lösningar
Den norra flaskhalsen vid påfarten mot Enkö-
pingsvägen är en kapacitetsfråga. Vid tömningen 
av evenemang ökar flödet kraftigt och signalreg-
leringen släpper då ut för få bilar på för lång tid. 
Detta har lösts tillfälligt av att polisen går ut och 
spärrar av en av de två körfälten längs med En-
köpingsvägen och de kan då släppa fram trafik 
med ett konstant flöde från Sjövägen. Alternati-
vet till detta skulle vara att bygga ett extra körfält 
på Enköpingsvägen i östlig riktning som endast 
går att användas av högersvängande trafik från 
Sjövägen.

Köbildningen längs med Frösundaleden vid 
Solna Station liknar situationen vid Sofielunds 
cirkulationsplats i Globenområdet. Det är igen 
en fråga om väjningsplikt i en cirkulation. Även 
i Solna skulle en lösning vara att låta polisen di-
rigera trafiken i cirkulationen. En annan lösning 
skulle vara att dirigera det blockerade flödet runt 
cirkulationen söderut längs med Solnavägen och 
sedan österut mot E4:an via Solna kyrkväg. Detta 
skulle endast ske temporärt under tömningen av 
större event under ca 1 timmes tid. 

Parkeringssituationen i området påverkar öv-
riga parkeringsplatser i Solna då Friends Arena 
saknar en egen besöksparkering. Tanken är att 
platser från Mall of Scandinavias kommande 
4  000 parkeringsplatser ska kunna användas av 
arenans besökare vid större event, men hur för-
delningen mellan shopping och arenabesökare 
ska göras är okänt. Situationen kan alltså föränd-
ras inom en snar framtid, eftersom Mall of Scan-
dinavia öppnas under hösten 2015.

Om det visar sig vara brist på parkeringsplatser 
även efter öppnandet av köpcentret, förmodligen 
då vid event med mycket hämta/lämna- trafik, 
bör evenemangsanordnarna aktivt jobba med att 
dra ut på tömningstiden. Detta skulle även hjälpa 
till med att minska trafiken så att belastningen 
vid flaskhalsarna inte blir för stor. Här skulle det 
med fördel kunna göras i sammarbete med Mall 
of Scandinavia genom att erbjuda någon typ av 
rabatt där som endast gäller för besökare efter 
evenemanget.

6.2 Globenområdet
Trafiknätet vid Globenområdet utsätts för störst 
påfrestning vid event med hög andel hämta/
lämna-besökare, eftersom det alstrar mest biltra-
fik. Detta är vanligt vid konserter, framförallt då 

medelåldern är låg eftersom många föräldrar vill 
hämta sina barn. Den extra trafik som detta ge-
nerar utsätter områdets befintliga trafiknät mer 
då det saknas en tydlig hämta/lämna-plats sam-
tidigt som det bildas en flaskhals ut ur Globen-
området.

Flaskhalsen ut ur Globenområdet vid So-
fielunds cirkulationsplats är en utmaning även 
vid evenemang med färre hämta/lämna-besöka-
re. Detta beror till stor del på att två trafikflöden 
från olika utfarter från parkeringsgaragen mö-
ter varandra i Sofielunds cirkulationsplats. Väj-
ningsplikten i cirkulationen gör att trafiken ut 
från Globenområdet i östlig riktning blockeras 
av trafiken som kommer norr ifrån in i cirkulatio-
nen. Risken med denna köbildning är att den kan 
sprida sig ner i avfartstunneln från Södra länken 
samt att gångtrafikanter vågar sig längre ut på 
vägen bland bilarna i jakt på en tom taxi.

Lösningar
Flaskhalsen vid Sofielundsplan beror i grund och 
botten på väjningsplikten i cirkulationsplatsen. 
En möjlig permanent lösning skulle kunna vara 
att bygga bort väjningsplikten för ett körfält med 
en refug så att det endast går att svänga höger 
(söderut) och direkt mot rampen ner mot Nynäs-
vägen. De som vill åka norrut får då fortsätta sö-
derut i ca 1 km för att vända vid Sockenvägen. På 
detta sätt skulle det alltid finnas en öppen utfart 
via Sofielunds cirkulationsplats. Ett annat alter-
nativ som går betydligt snabbare att implemen-
tera skulle vara att polisen går ut i cirkulationen 
och dirigerar trafiken, på så sätt kan de se till att 
även släppa fram trafiken från Globenområdet. 
En fördel med detta är att polisnärvaron på vägen 
skulle kunna avskräcka gångtrafikanter från att 
gå rakt ut i vägen. Alternativt kan cirkulationen 
regleras med trafiksignaler.

Avsaknaden av en hämta/lämna plats är svår 
att lösa då ytan i området är begränsad. Hur av-
spärrningar för biltrafiken placeras ut vid evene-
mangen påverkar också vilka ytor som är möj-
liga att använda som hämta/lämna- platser. Det 
skulle kunna vara möjligt att använda det extra 
körfältet längs med Enskedevägen där det idag är 
uppställningsplats för evenemangsbussar. Förde-
len med detta är att det är en relativt lång sträcka 
placerad på rätt sida av vägen, dvs. gångtrafikan-
terna behöver inte korsa Enskedevägen om upp-
hämtningen sker på den nordliga sidan.

Eftersom det endast finns en begränsad yta 
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som skulle kunna användas för att hämta eller 
lämna besökare är det extra viktigt att trafiken 
hela tiden flyter på för att så många som möjligt 
under så kort tid som möjligt ska kunna hämta 
eller lämna besökare. Det är därför viktigt att 
flaskhalseffekten vid Sofielunds cirkulationsplats 
inte blir för stor. För att minska trafikflödet bör 
även evenemangsanordnarna jobba aktivt med 
information till sina besökare, särskilt vid större 
evenemang med mycket hämta/lämna- besökare. 
De skulle t.ex. kunna förvarna att det kan bli köer 
och att man därför gärna bör planera sin hemfärd 
på annat sätt än med bil. Detta skulle lämpligen 
göras via sociala medier och även kunna skrivas 
på biljetten för att få bäst genomslag.

Idag finns ett mindre antal skyltar för gående 
i nära anslutning till arenan. Skyltningen skulle 
kunna förbättras avsevärt, främst söder om Tele2 
Arena där skyltar saknas helt utanför arenaom-
rådet. En mycket strategisk plats för ett större 
skyltsystem skulle vara där gågatorna Arenator-
get och Globentorget möts. Här kan gångtrafi-
kanter välja mellan tre vägar mot Tunnelbanan; 
Globen; Gullmarsplan och Skärmarbrink. Idag 
är endast globen och Gullmarsplan skyltad, här 
skulle med fördel även skylt mot Skärmarbrinks 
tunnelbanestation kunna sättas upp, gärna med 
avståndsangivelse. Vid denna korsning skulle 
man även kunna placera ut elektroniska skyltar, 
direkt kopplade till SL:s avgångstider för de oli-
ka stationerna. Det kan vara mycket svårt att se 
skyltar i området då många event slutar sent på 
kvällen och då det finns annan färggrann event-
belysning i området. För att skyltarna ska vara 
synliga krävs lampor som lyser upp dem.

6.3 Föreslagna åtgärder
De fysiska åtgärderna som presenterars nedan 
omfattar större geografiska områden vilket gör 
att de berör både kommunala och statliga väg-
hållare. Åtgärderna fungerar bäst då de används 
som en helhet och kräver därför ett sammarbete 
mellan väghållarna.

Fysiska åtgärder
Arenastaden
Variabel vägvisning som möjliggöra trafikom-
leding till och från arenan. Kräver utbyggnad av 
variabla meddelande skyltar längs med de före-
slagna omledningsvägarna, se del 4.4.

Automatiska bommar för att säkerställa kon-

sekvent avspärrning vid större evenemang. Syftet 
är främst att hindra inkommande trafik på vissa 
vägar och avlasta polisens resurser. Beroende på 
placering kan bemanning krävas för att säker-
ställa att vissa fordon så som utryckningsfordon 
kan passera.

Signalreglering i cirkulationen Frösundale-
den/Råsundavägen för att underlätta möjlighe-
ten att kontrollera och öka framkomligheten för 
kraftiga flöden in och ut från arenaområdet un-
der högtrafik.

Vägvisning för gångtrafikanter till och från 
kollektivtrafikmålpunkter.

Globenområdet
Variabel vägvisning som möjliggöra trafikleding 
till och från arenan. Kräver utbyggnad av vari-
abla meddelande skyltar längs med de föreslagna 
omledningsvägarna, se avsnitt 4.4.

Automatiska bommar för att säkerställa kon-
sekvent avspärrning vid större evenemang. Syftet 
är främst att hindra inkommande trafik på vissa 
vägar och avlasta polisens resurser. Beroende på 
placering kan bemanning krävas för att säkerstäl-
la att vissa fordon så som utryckningsfordon kan 
passera. Polisens avspärrningar under tömnings-
situationer har visat att denna åtgärd är effektiv, 
främst i anslutning till uppfarter ur Södra länken 
och ramper från Nynäsvägen mot Sofielundsplan.

Signalreglering i cirkulationsplatsen vid So-
fielundsplan för att underlätta möjligheten att 
kontrollera och öka framkomligheten för kraftiga 
flöden in och ut från arenaområdet under högtra-
fik.

Vägvisning för gångtrafikanter mellan are-
norna och kollektivtrafikmålpunkter samt upp-
hämtningsplatser.

Övriga åtgärder
Sociala medier kan användas bättre genom ett 
sammarbete mellan berörda myndigheter och 
eventorganisatörer för att på bästa sätt nå ut med 
rätt trafikinformation i sociala medier. Här skul-
le exempelvis SLTF, Polisen, Solna stad alterna-
tivt Stockholm stad och arenornas bolag kunna 
gå ut med en gemensamt överenskommen text 
alternativt dela varandras information för att 
säkerställa att så många berörda som möjligt ser 
informationen.

SL-biljett som ingår med evenemangsbiljet-
ten skulle kunna uppmuntra fler att använda 
kollektivtrafiken. Om det görs bör även relevant 
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information om de olika möjliga alternativa res-
vägar informeras i biljetten. Möjlighet till ett mer 
planerat sammarbete med extrainsatta bussar 
skulle också öka resmöjligheterna och ge ett väl-
planerat intryck till besökaren.

Erbjudanden till köpcentren vid arenorna 
som endast gäller innan och efter event för att 
sprida ut trafikströmmen. Detta kan genomföras 
genom ett sammarbete mellan Friends Arena och 
Mall of Scandinavia samt Tele2 Arena och tolv 
Stockholm. Med denna metod skulle trafikflö-
dena kunna påverkas under de kritiska timmarna 
strax intill större event.

Trafikinformation på baksidan av evene-
mangsbiljetten, gärna i form av en karta som vi-
sar kollektivtrafikhållplatser, upphämtningsplat-
ser, taxiplatser, cykelparkering samt gångvägar 
och cykelvägar. Detta skulle underlätta uppgiften 
att nå ut med rätt information till rätt personer 
samt öka sannolikheten att utpekade områden 
används för att hämta lämna.

Förslag på fortsatta studier
Arenastaden
Evenemangsbussar finns vid Friends Arena, 
dessa trafikerar sträckan arenastaden och Mörby 
tunnelbanestation. Dessa är populära och kon-
ceptet bör vidareutvecklas. Gärna med möjlighet 
att få resan betald direkt vid biljettköp.

Samordnad trafikstyrning kan med fördel 
studeras närmare för arenastaden då det om-
rådet har flera möjliga in och utvägar för trafik 
och detta skulle ge större möjlighet att utnyttja 
detta för att öka framkomligheten i området. Om 
signalreglering införs i cirkulationen Frösunda-
leden/Råsundavägen och även övriga trafiksig-
naler vid norra infarterna Enköpingsvägen/Sjö-
vägen och Enköpingsvägen/Kolonnvägen också 
utrustas för flödesberäkning öppnas möjligheten 
att samköra denna information med en utbyggd 
variabel vägvisning som kan förändras i realtid 
beroende på flöden vid de signalreglerade in- och 
utfarterna. 

Globenområdet
Vägvisningsplan för gångtrafikanter i Glo-
benområdet. Syftet är att bättre fördela kollek-
tivtrafikresenärer till tunnelbanan samt även 
eventuell upphämtning/avlämningsplats. I dags-
läget använder ca 10 % av tunnelbaneresenärerna 
Skärmarbrink och Blåsut station jämfört med 

Gullmarsplan och Globen. Störst potential finns 
för förbättrad vägvisning mot Skärmarbrink.

Även andra metoder för att underlätta för 
gångtrafiken bör studeras så som möjlig ompla-
cering av övergångställe vid Enskedevägen eller 
en eventuell gångbro över Nynäsvägen med rikt-
ning mot Blåsut tunnelbanestation. 

Nya till- och frånfartsvägar bör studeras (se 
figur 9 och 10). För Globenområdets vägnät, som 
till viss del idag är stängt för biltrafik, bör möj-
ligheterna att öppna det tillfälligt studeras. Även 
tillgänglig kapacitet bör säkerställas.

Områdesoberoende
Dynamisk prissättning kan användas i de fall 
man önskar utnyttja parkeringsanläggningar 
bättre vid olika tidpunkter eller styra trafiken 
till områden med mindre beläggning. Dynamisk 
prissättning har diskuterats sedan 1950-talet 
men det är först på senare år som det har blivit 
tekniskt möjligt att införa det i praktiken. Idag 
finns parkering med dynamisk prissättning på 
flera håll, bland annat Rotterdam, Istanbul och i 
San Francisco.

Marknadsbaserad parkeringsprissättning 
som är en variant av dynamisk prissättning som 
innebär att besökare till områdena erbjuds att 
köpa och reservera parkering i samband med 
evenemangsbokningen eller under färd mot eve-
nemanget. Priset skulle kunna baseras på belägg-
ning och vid vilken tidpunkt man gör sin bokning 
eller beroende på hur populärt ett evenemang är. 
Tankesättet kan jämföras med hur flygbolagen 
gör för att fylla sina flygplan. Denna typ av pris-
sättning kan även uppmuntra bilister att övervä-
ga andra färdsätt.

Vägledning utan vägsidesutrustning kan 
baseras på öppen data där antalet lediga parke-
ringar och pris per anläggning är tillgängligt för 
resenärerna genom mobila enheter (exempelvis 
GPS-navigatorer eller mobiltelefoner). Parke-
ringsanläggningarna själva skulle kunna tillhan-
dahålla sådana tjänster, i form av appar, men även 
tredjepartsutvecklare inriktade på att skapa na-
vigationstjänster skulle ha möjlighet att använda 
informationen. Ett vägledningssystem utan skyl-
tar blir mindre kostnadsdrivande ur ett inves-
terings- eller underhållsperspektiv, men kräver 
fortfarande detektering för varje specifik parke-
ringsplats och en plattform för att tillgängliggöra 
informationen.



36 Bättre trafikhantering vid evenemang, Delprojekt 1 - Systemförutsättningar för trafikledning vid evenemang

7. Förkortningar

DRIP Dynamic Road Information Panel
GPS Global Positioning System
MCS Motorway Control System
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