
Halmsjörundan
Jogga, spring eller gå, i natursköna 
omgivningar bara ett stenkast från 
Sveriges största flygplats.
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Stockholm Arlanda Airport är belägen i en av Sveriges äldsta 
kulturbygder. Här har människor bott och odlat sin jord under 
flera tusen år. Vid Gröndal, ett par hundra meter norr om  
Benstockens långtidsparkering, har man funnit rester av en  
4 000 år gammal bosättning.

Vana resenärer har också funnits under lång tid på den här 
platsen. Den lilla sjön Halmsjön, belägen intill Arlandas ban-
system, är en rest av Mälaren som efter istiden täckte större 
delen av Uppland. Under vikingatiden tog man självklart båten 
hela vägen mellan Uppsala och Sigtuna. Här och där hade 
landhöjningen gjort att man fick dra båtarna över ett stycke 
land mellan vattendragen. Vid punkt XX på kartan kan du se 
spåren efter just en sådan dragränna. 

Den 18 december 1957 beslutade riksdagen definitivt att 
Sveriges nya storflygplats skulle placeras vid Halmsjön. Men 
namnet ”Halmsjön” ansågs redan då vara ett olämpligt namn 
på en internationell flygplats. Arlanda, som i stället kom att bli 
flygplatsens namn, härleddes ur Ärlinghundra härad, eller  

Arlenninga hundre som det skrevs på tolvhundra-talet. Redan 
på vikingatiden förenklades dock namnet till Arland. Husby 
socken kallas till exempel i en skrift av år 1291 för Husby Arland.

Idag har Stockholm Arlanda Airport nästan 20 miljoner passa-
gerare, 16 000 anställda i fler än 250 företag. Flygplatsen 
trafikeras av drygt 80 flygbolag till nästan 180 destinationer.

Det finns fem hotell, 21 000 parkeringsplatser, 50 butiker,  
42 restauranger och caféer och 14 växlingskontor. 

Inte ens vikingarna kunde drömma om en sådan resande-
utveckling.



Så här hittar du till Halmsjörundan?
Det fi nns två startpunkter, en utanför SkyCity och en vid Jumbo 
Hostel/Radisson Blu Arlandia Hotel. Dessa startpunkter är 
utmärkta på kartan och visar avståndet fram till Halmsjörundan. 
Vägen mellan startpunkterna och Halmsjörundan är markerade 
med vägskyltar märkta med ”Motionsspår”.

Från SkyCity till Halmsjörundan är det cirka 1 km. Från Jumbo 
Hostel och Radisson Blu Arlandia Hotel till Halmsjörundan är 
det 1,7 km.



Stockholm Arlanda Airport is located in one of Sweden’s 
oldest cultural landscapes. People have lived here and farmed 
the land for thousands of years. At Gröndal, a few hundred 
metres north of Benstocken’s long-term parking facility, the 
remains of a 4,000 year-old settlement have been found.

Seasoned travellers have also been in the area for a long time. 
Tiny Lake Halmsjön, located next to Stockholm Arlanda’s  
runway system, is a remnant of Lake Mälaren, which covered  
large parts of the county of Uppland after the Ice Age. 
During the Viking Age, people travelled by boat the entire 
way between Uppsala and Sigtuna. The uplift of land as the 
ice receded required travellers to portage their boats across 
areas of land here and there between waterways. At the 
point marked XX on the map, you can see traces of one such 
overland route. 

On December 18, 1957, the Swedish Parliament made a final 
decision that Sweden’s new major airport would be located 
next to Lake Halmsjön. But even then the name “Halmsjön” was 

considered unsuitable for an international airport. Arlanda, 
which instead became the name of the airport, is derived  
from the name of the country district, Ärlinghundra, or Arlenninga 
hundre as it was written in the 13th century. The name had 
already been simplified to Arland by the Viking Age. For 
instance, in a document from 1291, Husby parish was called 
Husby Arland.

Today Stockholm Arlanda Airport has almost 20 million 
passengers as well as 16,000 employees in more than 250 
companies. The airport is served by some 80 airlines flying to 
almost 180 destinations. 

There are five hotels, 21,000 parking spaces, 50 shops, 42 
restaurants and cafés and 14 currency exchanges. 

Not even the Vikings could have dreamed of such an expansion 
in travel. 


