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Förändring av utflygningsmönster från bana 3 söderut (19L) samt justering av SIDanvändning
Rubricerat förslag ingår som åtgärdsförslag nr 3 och 4 i Luftfartsverkets (LFV) s.k. ”stenvändarprojekt” vid
Arlanda flygplats. Föreningen ställer sig positiv till LFV’s grundtanke. Det måste dock understrykas att
förslaget i dess nuvarande utformning är otillräckligt för att påverka bullersituationen i norra Sollentuna i
nämnvärd omfattning.
Föreningen förordar förslaget med följande kompletteringar;
-

Att enbart ”marginellt” ändra flygvägens sträckning österut ger inga större positiva effekter i
bullerhänseende för norra Sollentuna. Det är nödvändigt att flytta utflygningsvägen signifikant österut
nattetid (22:00-07:00). Föreningen menar att det är fullt möjligt att skapa helt nya utflygningsvägar
nattetid, vilka går över mindre befolkade områden.

-

Oavsett fastställd utflygningsväg så måste proceduren kompletteras med en fartrestriktion (Vclean) till den
sydöstra brytpunkten. Denna fartrestriktion måste gälla till en så hög höjd som möjligt i syfte att minimera
bullerstörningen över tätorterna. Föreningen har erfarit att LFV avser att implementera sådan
fartrestriktion, men detta framgår ej av LFV’s anmälan till Länsstyrelsen.

-

Förslaget måste kompletteras med en restriktion som begränsar antalet tillåtna överflygningar. Med
hänvisning till att befintlig utflygningsväg stör alltför många medborgares nattsömn bör antalet tillåtna
överflygningar sättas till noll.

Föreningen anser att föreslagen åtgärd, kompletterat enligt ovan, skulle kunna genomföras omedelbart, och
därför inte behöva följa den av projektet angivna tidplanen. Det skall dock framhållas att föreslagen åtgärd
enbart ger en förbättring för norra Sollentuna gällande starter nattetid.
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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