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Tidigareläggning av starter från bana 19R vid Arlanda flygplats, Sigtuna kommun
Rubricerat förslag ingår som del i åtgärdsförslag nr 11 i Luftfartsverkets (LFV) s.k. ”stenvändarprojekt” vid
Arlanda flygplats. Föreningen ställer sig positiv till förslaget, då denna åtgärd förväntas innebära en viss
förbättring för norra Sollentuna.
Föreningen förordar förslaget med följande kommentarer;
-

LFV’s förslag att tidigarelägga starter från bana 1 (19R) kommer att innebära att norra Sollentuna får 30
minuter mindre överflygning (starter på bana 3 avslutas kl 0630 jämfört med 0700 idag). Ser man till den
totala bullersituationen för norra Sollentuna, så bidrar denna åtgärd i mycket liten utsträckning till en
förbättring.

-

LFV har inte hörsammat föreningens förslag att samtidigt senarelägga landningar på bana 3 (01R) vid
nordliga vindar, vilket skulle ge en betydligt större effekt i bullerhänseende. Föreningen har tidigare
föreslagit till LFV att påbörja landningar på bana 3 (01R) 07:00, istället som idag 06:00. Föreningen
menar att LFV skall agera konsekvent och därmed inte påbörja inflygningar tidigare än 06:30, dvs tillämpa
samma förfarande som för 19R.

-

Det är värt att notera att bakgrunden till detta förslag är LFV’s målsättning att nå operativa förbättringar på
Arlanda flygplats, inte att minska buller i berörda kommuner.

Föreningen finner det anmärkningsvärt att de förslag inom ”stenvändarprojektet” som skulle kunna ge en
betydande effekt för norra Sollentuna i det korta perspektivet endera inte rekommenderas av LFV (nr 1, 2 och
5), eller är otydligt redovisade (nr 6). LFV anger även ”förslag” i sin slutrapport, vilka inte bör falla inom
ramen för projektet (nr 12), samt åtgärder som LFV själva uteslutit tidigt i processen (nr 10). Föreningen
måste därför ifrågasätta LFV’s intentioner med projektet.
Föreningens beslut
På föreningens styrelsemöte den 27 september 2004 beslutades att överlämna ovan angivna remissvar till
Länsstyrelsen som sitt eget.
Med vänlig hälsning

Nora Woodward
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