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På onsdag öppnar förbindelsegången och Terminal 4 

Förbindelsegången mellan terminalerna 4 och 5 är nu klar och den 15 juni tas den i bruk. 

Samtidigt öppnar vi temporärt incheckning, säkerhetskontroll och avgående bagage på 

Terminal 4 igen, som ett led i att möta behovet av ökad kapacitet inom dessa områden och 

avlasta Terminal 5.  

Förbindelsegången Terminal 4 och Terminal 5 

Gången ligger på airside i markplan (plan 2) och länkar samman det nya gateområdet C30-44 

i Terminal 4 med övriga gateområden i Terminal 5.  Gången startar vid gate C32 och slutar 

vid gate 11. Gången ger oss en mer integrerad terminal vilket är ett led i att utveckla 

flygplatsen. Det ger oss fler möjligheter framåt, bland annat att vidareutveckla 

transferprodukten samt att möjliggöra för fler resenärer att ta del av utbudet i den nya 

marknadsplatsen. 

Flygbolagsflytt och temporärt öppnande 

I syfte att avlasta Terminal 5 genomförs den 15 juni ett temporärt öppnande av incheckning, 

avgående bagage och säkerhetskontroll i Terminal 4, initialt för Ryanairs resenärer. Samtliga 

Ryanair-resenärer, även Non-Schengen, checkar från detta datum in i Terminal 4. Ryanair-

resenärer som ska med Non Schengen-flyg använder förbindelsegången över till Terminal 5 

efter att ha passerat incheckning och säkerhetskontroll i Terminal 4.  Gateområde C30-44 

hanterar Schengenflyg och inrikesflyg. Även andra flygbolag med rätt flygplanstyp för dessa 

uppställningsplatser kommer att allokeras till detta gateområde. Alla ankommande resenärer 

till Gateområde C30-44 går ut via förbindelsegången och tullfiltret i Terminal 5. Ankommande 

bagage hämtas i bagagehallen Terminal 5. Samtlig övrig inrikestrafik återfinns även i 

fortsättningen i Terminal 5.  

För mer detaljerad information om öppning av Terminal 4 och förbindelsegången läs gärna AI 

212-2022  

Nu när vi åter har fler terminaler i drift blir det extra viktigt att det är tydligt vilken terminal 

resenärerna ska resa ifrån. Hjälp gärna till att lyfta fram den informationen för resenärer i era 

kanaler.  

Kommersiellt utbud  

Slutligen vill vi åter även lyfta att Terminal 4 och det nya gateområdet C30-C44 kommer att 

kunna erbjuda resenärerna ett bra kommersiellt utbud i form av; 7 Eleven, Bastard Burgers, 

Ritazza, Joe & The Juice, Äta Café & Bar, WHS Smith, Æra Fashion, Stockholm Duty Free 

samt Selectaautomater och Forex uttagsautomater.  

Jag vet att vi är många som kämpar med våra kapacitetsutmaningar just nu och jag vill passa 

på att rikta ett stort tack till er alla.  

 

Med vänlig hälsning 

Peder Grunditz 

Direktör Operativ Drift  

https://www.swedavia.net/airport/arlanda/airportinformation/Sidor/premiar-for-forbindelsegang-och-gateomrade-c30-44.aspx

