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Swedavvia lämnar nedan
n
en koomplettering
g av Teknisk beskrivniing – Tillstååndssökt
flygväggssystem, TB
T del II. Unnderlag för kompletteriingen har taagits fram i
samarbbete med fly
ygtrafiktjänssten, LFV. Varje
V
kapiteel inleds meed de frågorr och
önskem
mål om ytterrligare utreddningar som
m har framfö
örts i remisssyttrandena och
som kaapitlet därför behandlarr.

1

REPPET HÖ
ÖGTRAFIK
KTID
BEGR
av definitio
Upplannds Väsby kommun
k
harr begärt en fördjupad
f
beskrivning
b
on och
reglerinng av begreeppen ”peakk” och ”hög
gtrafiktid”. Kommunenn har också
efterfråågat en redo
ovisning av beläggning
gen av passa
agerare undder peaktid på
p de
olika fly
lygbolagen samt
s
att beggreppet hög
gtrafik bör utredas
u
och att ”utredn
ningen
skall viisa inom vilkka rörelsetaal varje ban
nanvändning
gsmönster kkommer att
använddas”.
Flygtraafikens inten
nsitet på Arl
rlanda flygp
plats varierarr över dygnnet.
Trafikinntensiteten är vanligenn som högst några timm
mar tidig moorgon och några
timmarr på eftermid
ddagen. Beggreppen ”peeak” eller ”h
högtrafik” aanvänds allm
mänt
inom fllygbranscheen för att deefiniera desssa variationeer. Det är reesenärernas
efterfråågan som beestämmer trrafikens inteensitet. Flyg
gbolagen annpassar sig till
t
denna efterfrågan
e
med ambitiionen att traafiken ska vara så kostnnadseffektiv
v som
möjligtt, bland ann
nat genom attt planera fllygningar occh flygplansstorlekar såå att
flygplaanen vid varj
rje flygning blir så fullb
bokade som
m möjligt. Sw
wedavia harr dock
inte råddighet vare sig i fråga oom flygbolaagens belägg
gningsgrad eller deras rätt att
användda sig av flygplatsen.
Flygboolagens tilltrräde till flyggplatsen reg
gleras i den s.k. slotföroordningen1.
Flygboolagen tilldelas ankoms t- och avgångstider vid
d två årliga globala
slotkonnferenser vid
d vilka som
mmar- respek
ktive vinterttidtabeller ffastställs. In
nför
fastställlande av an
nkomst- ochh avgångstid
der redovisaar flygplatseen sin maxim
mala
kapacittet (antal slo
ots/flygplannsrörelser) per
p timme.
da är vanliggen, så som
m nämnts
Flygboolagens efterrfrågan på flygrörelserr på Arland
ovan, störst någ
gra timmarr på morrgon/förmiddag och några tim
mmar på
eftermiiddag/kväll varför en ggraf2 över traafikintensiteten under eett dygn fårr en topp
(”peak””) på förmiiddagen ochh en på efttermiddagen
n. ”Topparnna” i grafen
n brukar
generelllt kallas ”högtrafik” elller ”peak” och ”dalarn
na” kallas ”llågtrafik” elller ”offpeak”. Hur dessa toppar och dalar placerar sig
s över ddagen besttäms av
flygbollagens efterfrågan på aankomst- occh avgångstiider och hur
ur dessa förd
delas vid
de globbala slotkon
nferenserna.. Topparnass maximala höjd bestäm
ms av den kapacitet
k
1

Närmarre om slotföro
ordningen, se ansökans huv
vuddokument s 92 (avsnitt 88.2.5)
Graf övver rörelser peer timme för dde fyra olika ty
ypdagarna år 2008,
2
se MKB
B bilaga 5.3 av
vsnitt
2.3 figurr 1och - för år 2038 - figur 22.
2
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som flyygplatsen haar anmält tilll slotkonferensen att den
d kan erbjjuda som mest.
m
Kan
flygplaatsen inte erbjuda flygbbolagen de efterfrågade
e
e tiderna är risken stor att detta
påverkaar bolagens intresse attt trafikera fllygplatsen och
o trafikenn kan därför utebli.
Vilken bankombin
nation som aanvänds förr att hanteraa aktuell traffikintensitett beror
på – förrutom rådan
nde vindar – den speciffika bankom
mbinationenns kapacitet. Vilken
kapacittet som en given
g
bankoombination har
h är beroeende av flerra faktorer, bland
b
annat råådande väderförhållandden (vindarr, isbildningsförhållandden, dimma etc.)
men occkså av den mix av flyggplanstyper3 som för tilllfället trafikkerar flygpllatsen.
En sam
mtidig använ
ndning av paarallellbano
orna ger docck en högre kapacitet än
använddning av ban
na 1 eller baana 3 tillsam
mmans med bana 2.
I TB deel II s. 5 red
dovisas att ””Vid lägre trrafikintensitteter användds företrädeesvis
bana 1 och bana 2 och när desssa två inte ger tillräckllig kapaciteet går flygpllatsen
över tilll användnin
ng av de tvåå parallellbaanorna, dvs. bana 1 ochh bana 3.” Bana
B
1
användds i första haand tillsamm
mans med bana
b
2 efterssom denna bbankombinaation
bedömss ge lägst miljöpåverka
m
an sett i ett helhetspersp
h
pektiv med hänsyn tagen till
både uttsläpp till lu
uft och till tootal bullerex
xponering i flygplatsenns hela näro
område.
Parallellbanorna an
nvänds därfför i huvudssak först närr trafikintennsiteten så kräver.
k
Ett bytee från använ
ndning av bbana 1 och bana
b
2 till an
nvändning aav parallellb
banorna
bestäm
ms således in
nte av begrep
eppen hög- eller
e
lågtrafi
fik utan av dden
kapacittetsbegränsn
ning som liggger i använ
ndningen av
v bana 1 tilllsammans med
m
bana 2..
Ett bytee från ett baananvändninngsmönster till ett annaat beskrivs ööversiktligt i
TB del II, bilaga 1 s. 26. Proccessen att by
yta bananväändningsmöönster är
kompliicerad på grund av att aankommand
de och avgående trafik måste hanteeras
samtidiigt som ban
nbyte genom
mförs.
Närmarre om vilken kapacitet olika komb
binationer av
v flygplatseens rullbano
or ger
redovissas i ansökaans huvuddookument s. 106f, TB deel II s. 5 ochh dess bilaga 1
s. 27-333 samt MKB
B s. 5.40-5..42.

2

STAND
DARDFLY
YGVÄGAR
R OCH SPR
RIDNINGS
SOMRÅDE
EN
Länsstyyrelsen i Sto
ockholms lään, Naturvårrdsverket sa
amt Sigtunaa och Uppla
ands
Väsby kommuner
k
har
h begärt een tydligaree redovisnin
ng av flygväägar och
spridniingsområden (ibland kaallat ”korriidorer”). Lä
änsstyrelsenn har bland annat
efterfråågat en redo
ovisning av ”skillnaden
n mellan fasst och öppenn STAR och
h vilka
områdeen som påveerkas särskiilt vid tilläm
mpning av öp
ppen STAR
R”. Sigtuna kommun
k
har anffört att ”dett råder en ggenerell okla
arhet om va
ar flygvägarrna slutar.
3

En blanndning av storra och små flyygplan kräver på grund av skillnaden i farrt och s.k.
turbulenskategori läng
gre avstånd meellan dessa, viilket ger en läägre kapacitet..
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Upplannds Väsby kommun
k
harr frågat varfför spridnin
ngsområdenna har olika
a bredd
samt ”Ä
Är inte utflyygningsvägaarna i sin urrsprungliga
a form optim
malt utforma
ade?
Naturvårdsverket har
h efterfråågat ”flygtra
afikens förd
delning […]] över den
geograf
afiska ytan lä
ängs med dde nominella
a flygvägarn
na”.
2.1

Standaardflygväga
ar
Swedavvia har i anssökan redovvisat de pub
blicerade staandardflygvvägarna (dvss. SID
och ST
TAR4) och illlustrerat annvändningen
n av dessa med
m hjälp avv bilder på
radarsppåren efter faktiskt
f
genoomförda fly
ygningar under en viss tidsrymd, se
TB del II, bilaga 1 s. 53-97. R
Redovisning
gen har gjorts på kartbillder som visar
Arlanda och dess närområde.
n
Bildernas innebörd
i
förrtydligas häärmed.
Från vaarje banändee sträcker siig flera stan
ndardiseradee utflygninggsvägar (SID), en
SID tilll var och en
n av utpasseeringspunkteerna i TMA
A. Flera SID från samm
ma
banändde kan i börjjan följa sam
mma sträckn
ning för att en bit ut fråån flygplatssen dela
sig i sinn sträckning
g till de olikka utpasserin
ngspunktern
na.
De stanndardiseradee inflygninggsvägarna (STAR) ledeer i de flestaa fall inte heela
vägen fram
f
till akttuell landninngsbana. Deetta eftersom
m den ankom
mmande
flygtraffiken komm
mer från allaa väderstreck och flygplanen måstee anpassas till
t
varandrra genom in
ndividuell raadarledning
g så att flygp
planen införr slutlig infllygning
till aktuuell bana lig
gger upplinjjerade med föreskrivet avstånd tilll framförvarrande
flygplaan. Därefter kan de anslluta till infly
ygningshjällpmedlet och
ch påbörja
landninngsförfarand
det. Detta innflygningsfö
örfarande kallas för attt trafiken följer en
”öppenn STAR”.
h vägen ffram till infl
flygningshjäälpmedlet, s .k. ”slutna STAR”
S
STAR som leder hela
användds endast vid
d låg trafikiintensitet (fö
öreträdesviss nattetid) ooch finns red
dovisade
i TB deel II, bilaga 1, s. 41-43..
På Arlaanda använd
ds de tre bannorna i 21 olika
o
mönster. För att gge en uppfatttning
om stanndardflygväägarnas (bådde SID och STAR) geo
ografiska lokkalisering för
f vart
och ett av de 21 baananvändninngsmönstreen, har stand
dardflygväggarna för varrje
m även visar de tätorter som finns i
mönsteer åskådliggjjorts på karrtbilder som
områdeet, dvs. 21 bilder,
b
se TB
B del II, bilaaga 1 s. 53-9
96. Därefterr har radarspåren
från fakktiskt genom
mförda flyggningar uteft
fter dessa staandardflygvvägar åskådliggjorts
på en korresponde
k
erande kartbbild för alla 21 mönstren. En jämföörelse mellaan de två
bildernna visar delss de publicerrade standaardflygvägarrnas geograafiska sträck
kning i
flygplaatsens närom
mråde, dels gger de exem
mpel på var flygtrafikenn befinner sig
s
geograffiskt sett bååde när de läämnar och flyger
f
in till flygplatsenn. Nedan vissas två
av desssa bilder, so
om båda hännför sig till bankombina
b
ationen medd landningaar på

4

STAR finns både som
m öppen och ssluten STAR.
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bana 266 och starterr på bana 199R. Bildern
na är hämtad
de ur TB deel II, bilaga 1 s. 5657.

UPPSALA

RIMBO
ALSIKE

KNIVSTA

KÅRSTA
SIGTUNA

RSTA
MÄR
LINDHOLMEN
N
ROSERSBER
RG

BRO
UPPLANDSVÄSBY
VALLENTUNA

BRUNNA

ÅKERSBER
RGA
KUNGSÄNGEN

SOLLENTUNA
TÄBY

Figur 1 Baana 26 för landn
ning och 19R förr start. Blå streck
k föreställer SID
D:ar och röda strreck föreställer STAR:ar.
S
Röd streck
kad linje visar ex
xempel på en typ
pisk radarlednin
ng i en så kallad öppen STAR.
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Figur 2 Exxempel på spridn
ning av flygninggar då bana 26 används
a
för landning och bana 119R används för start.
Orange sp
pår är ankomster och gröna är sstarter. Ankomm
mande trafik följer landningshjäl
älpmedlet ILS deen
avslutande delen av flygniingen. Hjälpmed
dlet består bl.a. av
a en kurssända
are och en glidbaanesändare. De streckade
s
i
visar hur flygtrafiiken följer signa
alen från kurssän
ndaren. Ankomm
mande trafik sju
unker för
linjerna i illustrationen
att passeraa FAP (Final Ap
pproach Point) p
på lägst 750 m MSL
M och följer dä
ärefter en tregraadig glidbana fra
am till
sättning på
p rullbanan.

d avgåendde trafiken samlas
s
uteftter SID i ettt koncentrerrat
Figur 2 visar hur den
områdee som löper ut mellan M
Märsta och Rosersberg
R
. De radarsppår som direekt efter
start avvviker mot väster
v
är spåår från lågfaartstrafik som inte följeer SID. Avg
gångar
mot östter leds i en
n ganska skaarp vänsterssväng vilkett medför att spridningso
området
blir breedare.
Bilden illustrerar också
o
det annkommandee radarleddaa trafikflödeet (dvs. öppen
STAR)) där flygplaanen anpasssas till varan
ndra så att de
d kan angör
öra ILS:en med
m
nödvänndiga avstån
nd mellan fllygplanen och på lägst 750 m MSL
L enligt nu gällande
g
villkor.. Bilden visar också attt många flyg
gplan angörr ILS:en länngre ut från
flygplaatsen och däärmed även ppå en högree höjd, allt för
f att flygpplanen skall klara
att hållaa föreskriveet avstånd m
mellan varan
ndra.
Dessa illustratione
i
er visar exem
mpel på effeekten av anv
vändningenn av de 21 sökta
bananvvändningsmönster som redovisas i TB del II, bilaga
b
1 ochh som därm
med
regleras genom deet allmänna villkoret.
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Spridn
ningsområd
den
När en flygning sk
ka starta frånn flygplatseen anvisar fllygledningeen piloten viilken
standarrdflygväg so
om flygplannet skall följja. Piloten väljer
v
dennaa flygväg i
flygplaanets färddattor och flyggplanet följeer därmed den
d SID som
m flyglednin
ngen har
anvisatt. En kombin
nation av huur skarpa ku
urvor en fly
ygväg har, sk
skillnader i
prestannda på navig
geringsutrusstning samt varierande vindar meddför att en viss
v
spridninng kommerr att uppstå uutefter den angivna staandardvägenn. En SID so
om
leder raakt fram gerr en mindre spridning än
ä en som lö
öper i en svväng. De i det
särskildda villkoret angivna sprridningsom
mrådena angeer tillåten sppridning län
ngs den
inledannde sträckningen av akttuell standarrdflygväg. De
D i ansökaan och TB del
d II
redovissade SID occh de spridnningsområdeen som uppsstår kring ddessa
överenssstämmer med
m de SID och spridniingsområden
n som gälleer enligt dag
gens
miljötilllstånd. Docck har en mi
mindre justerring av sprid
dningsområådet gjorts fö
ör
starter från
f
bana 19L för att sääkerställa attt större täto
orter ligger utanför
spridninngsområdett.
I det fööreslagna säärskilda villkkoret för fly
ygtrafiken in
nkluderas kkartbilder med
spridninngsområden
n inritade innom vilka 90 % av den avgående ttrafiken skaall
hållas, så länge som
m de exponnerar mark med
m en max
ximalljudnivvå som överrstiger
70 dB(A
A). Dessa ser därför annnorlunda ut
u än figur 1 och 2. I billderna som hör ihop
med villlkorsförslaaget har enddast själva sp
pridningsom
mrådet markkerats för attt mer
tydligt visa var traafiken som sskall hålla sig inom sprridningsomrrådena ska befinna
b
områdena öv
verensstämm
mer som näämnts
sig. Dee i villkoret föreslagna sspridningso
ovan med
m de nu gäällande. Villlkoren i dag
gens tillstån
nd följs upp kvartalsviss och
redovissas för tillsy
ynsmyndighheten. Bilderna på sprid
dningsområddena har i
villkorssförslaget minskats
m
i sttorlek så att de ryms i själva
s
villkoorstexten i stället
för att redovisas
r
i separata
s
billagor. De kaartor som uttgör bakgrun
und till föresslagna
spridninngsområden
n har valts fför att dessaa tydligt visar de tätorteer som finnss i
områdeet kring flyg
gplatsen. Meed anlednin
ng av efterfrrågan från fl
flera remissiinstanser
har föreeslagna spriidningsområåden ritats på
p kartor av
v A4-storlekk med även mindre
orter uttritade, se Kompletterin
K
ng TB del III, bilaga 2.

2.3

Radarsspår från två veckorss tid
Redoviisningen i TB
T del II, billaga 1, s. 53
3-97av radaarspår från dde 21
bananvvändningsmönstren visaar flygtrafik
kens fördeln
ning över deen geografisska ytan
för vartt och ett av de 21 mönsstren. Redov
visning av flygtrafiken
f
ns fördelning
g
geograffiskt för en längre tid, ddär mönsterr från var occh en av de fyra
vindkvadranterna kommit
k
att användas ger
g sammanttaget en annnan bild av
ng flygplatseen.
flygtraffikens geografiska förddelning krin
För att besvara Naaturvårdsverrkets efterfrrågan på ”fly
ygtrafikens fördelning […]
över deen geografisska ytan länngs med de nominella
n
flygvägarna”
f
” redovisas i
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Figur 2 radarspår från
f
flygtraffiken underr två veckors tid vilken innehåller
bananvvändningsmönster anväända i var occh en av de fyra vindkvvadranternaa.

Figur 3 Raadarspår för ank
kommande och aavgående flygtra
afik under två veckors tid. Blåttt visar avgående och orange
ankommaande trafik.

Bilden visar att det kring flyggplatsen nästan inte finn
ns några om
mråden som är helt
fria frånn överflygaande trafik. F
Figur 4, som
m visar radaarspår från ttvå månaderrs tid,
visar attt det kring flygplatsen − i det tidsperspektiveet − inte finnns några om
mråden
som är helt fria fråån flygtrafikk.
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Figur 4 Raadarspår för ank
kommande och aavgående flygtra
afik under två månaders
m
tid. Blåått visar avgåend
de och
orange an
nkommande trafi
fik.

3

OMGIIVNINGSP
PÅVERKAN
N FRÅN ANKOMMA
A
ANDE FLY
YGTRAFIK
K
Länsstyyrelsen i Sto
ockholms lään har begärrt en närma
are redovisnning av
omgivnningspåverkkan från ankkommande flygtrafik.
f
Länsstyrelse
L
en har därviid bland
annat efterfrågat
e
inverkan
i
fråån gröna infflygningar samt
s
”att boolaget bör redovisa
r
ILS-infflygningen till varje banna, startpun
nkten för ILS
S, punktenss höjd samt de
huvudssakliga inflyygningsvägaarna till den
nna ILS-pun
nkt.”
Hur ankkommande flygtrafik ffördelas geo
ografiskt vissas på de raddarspårsbild
der som
nämntss i avsnitt 2.1 och som rredovisats i TB del II, bilaga
b
1, s. 53-97. I fig
gur 2 i
avsnitt 2.1 visar dee svarta streeckade linjerna hur flyg
gtrafiken fölljer aktuelltt
inflygnningshjälpm
medel. Motsvvarande gälller för alla 21
2 radarspåårsbilder då figur 2
endast är ett av 21 exempel. R
Radarspåren
n är i TB deel II, bilaga 1 redovisad
de på
kartor med
m tätorterr markeradee. Namnet på
p tätorternaa återfinns ppå motsvaraande
karta med
m SID och
h STAR utriitade. För exempel på dessa
d
kartorr se figur 1 och 2 i
avsnitt 2.1 ovan.
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Radarsppåren för an
nkommandee flygtrafik (illustrerade i orange) visar såledees hur
flygplaanen ansluteer till ILS:enn senast vid
d en så kallad FAP (Finnal Approach
h Point)
på 750 m MSL, see figur 2 i avvsnitt 2.1 . På
P denna hö
öjd exponeraar de idag vanligast
v
förekom
mmande fly
ygplanstyperrna vid land
dning mark med en berräknad
maximalljudnivå på
p 70 dB(A)) eller lägree. När flygpllanen befinnner sig läng
gre ut
från flyygplatsen beefinner de siig på en hög
gre höjd och
h den maxim
mala ljudniv
vån på
mark ärr därmed än
nnu lägre.
”Grönaa inflygning
gar” följer dde slutna STAR som fin
nns redovisaade i TB del II,
bilaga 1, s. 40-43. Slutna STA
AR kan endaast användaas vid låga tr
trafikintensiiteter.
ä konstruerrade så att ddet flygplan som följer STAR mer eller mindrre ska
Dessa är
kunna glidflyga
g
neer till ansluttning av ILS
S. En sådan inflygning sker i syftee att
minimeera bullerex
xponeringenn och minsk
ka bränsleförrbrukningenn och därmeed
utsläpppen till luft. En effekt avv dessa sluttna STAR är
ä att alla flyygplan som följer
dem åteerkommand
de kommer att exponera samma geeografiska oområde. Attt en
inflygnning följer en sluten ST
TAR innebärr dock inte i sig att infllygningen därmed
d
blir en ”grön inflyg
gning”. En radarledd in
nflygning i en ”öppen SSTAR” kan
n under
u
som en ”grön innflygning”.
vissa gyynnsamma förutsättninngar också utföras

4

BEHO
OV AV ATT
T TILLÅTA
A FLYGTR
RAFIKEN ATT LÄM
MNA SID
Upplannds Väsby kommun
k
harr frågat ”Sa
aknas det geenerella alteernativa och
h
effektivva flygkorrid
dorer så attt flygvägsförrkortningarr blir onödigga?” samt
efterfråågat en beskkrivning av varför det finns
f
ett beh
hov av att kuunna lämna
a SID.
R-system och
h
Flygsäkkerhet utgörr grunden föör utformningen av ett SID/STAR
flygväggarnas dragn
ning ska biddra till en sttandardiseraad och säkerr grundstruk
ktur.
SID och STAR tilll/från en flyygplats är go
odkända av Transportsttyrelsen och
h
P
(AIP)”.
(
De standardiseerade inpubliceeras i ”Aeronautical Infformation Publication
och utfflygningsväg
garna kringg flygplatsen
n är konstruerade så attt ankomman
nde och
avgåennde trafik sep
pareras frånn varandra så
s långt som
m möjligt. L
Lågfartstrafik följer
dock innte SID und
der dag/kvälll, se TB dell II, bilaga 1 avsnitt 8.88 (s. 41).
SID/ST
TAR-system
met är som oovan beskriv
vits konstru
uerat på ett sstandardiserrat sätt
vilket betyder
b
att det
d inte alltiid är optimaalt i ett kapaacitets- och
flygväggsperspektiv
v. Det standdardiserade flygvägssysstemet är i ggrunden oftast ”väl
tilltagett”, vilket i sin
s tur kan lleda till att flygplanen
f
leds
l
onödigt
gt långa
flygsträäckor, att uttsläpp till luuft därmed blir
b onödigt höga och aatt kapaciteten
begränssas i onödan
n.
ä SID dragnna så att de, så långt fly
ygsäkerheteen tillåter, saamlar
Nära flygplatsen är
trafikenn i stråk vid
d sidan av täätorter för attt i möjligasste mån unddvika expon
nering av
boendee för höga bu
ullernivåer.. I figur 5 viisas alla de SID som finnns vid flyg
gplatsen
i en ochh samma bild.
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Figur 5 Allla SID som utgå
år från Stockhollm Arlanda Airp
port.

k
as av att hannteringen av
v starter
Ett säkeert och effektivt flygväägssystem karakterisera
och lanndningar skeer på ett förr flygtrafikleedningen fö
örutsägbart ssätt samt meed ett
minimaalt antal rad
dioanrop. Attt följa SID är inte alltid optimalt fför att effek
ktivt
hanteraa alla trafikssituationer. Med en mö
öjlighet att lååta enskildaa flygplan läämna
SID näär flygsäkerh
heten så meedger ökas flexibiliteten
f
n och flygleedaren får därmed
en möjllighet att efffektivisera användning
gen av luftru
ummet.
Syftet med
m att tillååta flygplan att lämna SID
S samt attt hantera låggfartstrafikeen
utanförr SID-system
met är att m
med bibehålllen flygsäkeerhet och bibbehållen kaapacitet
reducerra miljöpåverkan från fflygtrafiken
n vad avser utsläpp
u
till lluft. Ju tidig
gare ett
flygplaan kan tillåtaas att lämnaa SID desto mer gynnsaamt är det uur såväl kapacitets-
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som utssläppspersp
pektiv. Det äär därför vik
ktigt att finn
na en välavvvägd balanss mellan
krav påå att följa staandardflygvvägarna (SID
D/STAR) för
fö att tillgoddose omgiv
vningens
krav påå förutsägbaarhet och beehovet av attt kunna läm
mna dessa föör att tillgod
dose
kapacittetsbehov occh krav på uutsläppsmin
nskning. Det kan i vissaa fall även anses
a
ha
en posiitiv effekt urr bullersynppunkt då det sprider traafiken över eett större
geograffiskt områd
de och avlasttar de områåden som an
nnars skulle ha haft allaa
överflyygningar.
Betydeelsen för kap
paciteten avv att tillåta flygtrafik
f
attt lämna SID
D, har beskrivits i
TB del II Bilaga 1, bland annaat s. 17-22. I utredning
g i TB del III Bilaga 3.1
”Möjligghet att läm
mna SID” haar vidare giv
vits exempel på vilka fllygvägsvinsster som
kan upppnås.

5

ER FÖR FL
LYGSTRÄ
ÄCKA OCH
H KAPACIITET OM
KONSEKVENSE
FLYGTRAFIK INTE TILL
LÅTS LÄM
MNA SID
ockholm länn, Sigtuna och
o Uppland
ds Väsby koommuner samt
Länsstyyrelsen i Sto
Naturvårdsverket har
h efterfråågat en redo
ovisning av konsekvensser av att
flygväggssystemet följs
fö till desss beräknad maximal lju
udnivå 60 ddB(A) på ma
ark inte
längre överskrids. Naturvårdvverket har efterfrågat
e
redovisning
r
g av att alterrnativt
föreskrriva fasta svvängpunkterr. Länsstyreelsen har eftterfrågat ”hhur stor and
del av
den avggående trafi
fiken som koommer att avvika
a
tidiga
are från SID
D vid högst 70 dBA
respekttive högst 60 dBA”. Siggtuna komm
mun har efteerfrågat vilkka negativa
konsekvvenser förutom utsläppp av koldioxxid som uppkommer om
m flygplan in
nte
tillåts lämna
l
SID.
Den buullernivå ett flygplan geenererar på marken berror på till stöörsta delen på
vilken höjd
h
flygplaanet befinneer sig samt på
p dess bullleregenskapper. Beroend
de på att
flygplaan har olika stigprestandda kommer dessa att, vid
v ett visst avstånd från
flygplaatsen, befinn
na sig på oliika höjd. Hö
öjdskillnadeerna mellann de olika
stigprofilerna ökarr med avstånndet från fly
ygplatsen. Det
D enskildaa flygplanetts
startvikkt påverkar också stigprrofilen för den
d aktuellaa flygningenn. Detta betyder att
avstånddet från flyg
gplatsen då olika flygpllan exponerrar mark förr 60 dB(A) kommer
k
att skiljja sig åt avssevärt, se figgur 6.
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Figur 6 Den övre dellen av bilden visar i plan principen
p
att lämna SID vvid 60 dB(A)
respektiive 70 dB(A). Den undre d
delen av bildeen korresponderar med deen övre delen
n av
bilden och
o visar tre olika
o
stigproffiler. Profilerna exemplifieerar hur 60 ddB(A) respekttive
70 dB(A
A) inträffar viid olika avståånd från flygp
platsen beroeende på aktueell stigprofil.

n flygplann exponerarr mark för 70 dB(A) är osäkerheten
n så
Vid berräkning av när
liten attt det är möjligt att kateegorisera fly
ygplanen påå ett sätt som
m gör det möjligt att
säkerställa att flyg
gplanen inte lämnar SID
D förrän de exponerar m
mark med
e
på kategoriseriing av flygp
plan för
ljudnivvåer understiigande 70 ddB(A). Ett exempel
operativv hantering av regeln aatt kunna läm
mna SID vid exponerinng av mark på 70
dB(A) redovisas i TB del II, bbilaga 3.1, kapitel
k
6.
Det beddöms därem
mot, med be aktande av ovanståend
de, inte möjlligt att göra samma
kategorrisering vid ljudnivån 660 dB(A). Osäkerheten
O
n i beräkningg av avstånd
d från
flygplaatsen där fly
ygplan exponnerar mark för 60dB(A
A) är så omffattande att så stora
marginnaler måste byggas
b
in i kategoriserringen för attt göra det m
möjligt att
säkerställa att ljudnivån inte ööverskrids då
d flygplaneen lämnar S ID att dettaa skulle
nser för kap aciteten, se avsnitt 5.1.. Flygplanenn skulle varra
få storaa konsekven
tvungna att följa SID
S en avsevvärt längre sträcka. En Airbus 3211 eller
Boeingg 737-800 sk
kulle i flertaalet fall beh
höva följa fly
ygvägen unngefär dubbeelt så
långt.
5.1

kan
Kapacitetspåverk
der dag/kvälll för SID sååsom krav att
a följa
Ett systtem med kraftiga restriiktioner und
SID tilll 60 dB(A) skulle, då fl
flygsäkerhetten inte tillååts påverkass negativt, sänka
kapacitteten i luftru
ummet. Om
m ett flygplan
n tillåts läm
mna SID tidiigt kan
trafiksiituationer un
ndvikas som
m annars sku
ulle medförra mer kompplicerade
trafiklöösningar och
h som oftastt också med
dför en sänk
kning av kappaciteten.
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Effekteen av en fastt svängpunkkt skulle varra helt beroende av varr denna pun
nkt
placeraas. En fast sv
vängpunkt llångt från fllygplatsen skulle
s
göra aatt kapaciteeten
reducerras.
För dett fall resonemanget om
m 60 dB(A) även
ä
ska om
mfatta lågfarrtstrafikens
möjlighhet att överfflyga tätort innebär dett att lågfartstrafik som sstartar på viissa
banor tvingas
t
att följa
f
SID. D
Detta skulle få
f avsevärda konsekven
enser för
kapacitteten.

5.2

kan på brän
nsleförbruk
kning och flygvägslän
f
ngd
Påverk
Ur ett bränslepersp
b
pektiv kan een flygning generellt deelas in i tre faser; stigfaasen,
marschhflygningsfaasen samt sj unkfasen. Under
U
stigfaasen är det aav central betydelse
att flyggplanet kan stiga utan aavbrott till siin marschhö
öjd, det vill säga att fly
ygplanet
inte tvingas till plaanflykt (dvss. tvingas bibehålla sin höjd), fram
mförallt inte på lägre
höjder. Bränsleförb
brukning viid planflyktt på lägre hö
öjder är avseevärt högre än om
m
. Planflykt på
p lägre höjder uppstårr oftare vid
planflyykt sker på marschhöjd.
korsandde flygspår i ett system
m där flygplaan tvingas följa
f
SID lännge. Under
stigfaseen är det tilll och med fö
fördelaktigt ur ett bränsleperspektivv att flyga en
e
omväg för att slipp
pa att planfllyga på lägrre höjder. So
om exempeel kan nämn
nas att
bränsleeförbrukning
gen uppskatttningsvis är
ä dubbelt såå hög då ett jetflygplan
n
planflyyger på lägree höjder såssom 6 000-8
8 000 fot i förhållande
fö
ttill om plan
nflykt
fått skee på marschh
höjd såsom
m 34 000-36 000 fot. Deet är därför, ur
utsläpppssynpunkt, betydelsefuullt att kunn
na låta avgåeende flygtraafik stiga såå
effektivvt som möjlligt.
En flyggsträcka kan
n förkortas ggenom att flygtrafikled
fl
dningen, så ttidigt som möjligt,
m
dirigeraar trafik så att
a sträckann mellan avg
gångsflygplaats och ankoomstflygplaats blir
så kort som möjlig
gt. Om flyggplan tvingaas kvar på SID förlängss sträckan och
bränsleeförbrukning
gen kommeer att öka.
Det kann i sammanh
hanget noteeras att avgåående trafik kan störa aankommand
de trafik.
För ankkommande trafik
t
gällerr att flygplaanet lämnar sin marschhhöjd för att med så
litet gaspådrag som
m möjligt sjjunka mot flygplatsen.
fl
Varje störnning av dettaa
förfarannde kommeer kräva att ppiloten ökarr gaspådrag
get och däriggenom ökarr
bränsleeförbrukning
gen.

5.3

Andel av trafiken
n som kan fförväntas lä
ämna SID tidigare
Swedavvia förslår ett
e villkor däär avgåendee flygplan sk
ka följa SID
D till en höjd på
2 000 m MSL om inte bullereexponeringeen på mark understiger
u
70 dB(A).
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Länsstyyrelsen har efterfrågat hhur stor and
del av trafik
ken som kann komma attt lämna
SID innnan de uppn
nått 2 000 m MSL med
d ett sådant villkor,
v
sam
mt hur stor andel
a
som kaan komma att lämna SID
D innan de uppnått den
nna höjd meed en restrik
ktion
som om
mfattar 60 dB(A).
d
Flygtraafiktjänstenss bedömning
ng i nuläget är att cirka 25-30% av den avgåen
nde
jettrafikken skulle lämna SID fföre passagee av 2 000 m MSL medd ett 70 dB((A)villkor.. Om kravett är att flygpplan inte fårr exponera mark
m för ljuudnivåer
överstiggande 60 dB
B(A) för attt lämna SID
D före 2 000 m MSL, skkulle högst troligt
t
en ytterrst liten and
del av startan
ande jetflygp
plan lämna SID före deenna höjd.

5.4

ng
Sammaanfattandee bedömnin
Flygtraafiktjänstenss bedömning
ng är att en förändring
f
som
s innebärr att alla startande
flygplaan dag/kväll ska följa uttflygningsv
vägarna till 60
6 dB(A) skkulle medfö
öra att en
översynn av de kapacitetssiffroor som angeetts i TB Del II Bilaga 1 s. 33 blir
nödvänndig. I nuläg
get är bedöm
mningen att, för att bibeehålla flygssäkerheten, ett
system där alla avg
gående flyggplan tvingaas ligga kvarr på SID tilll 60 dB(A) skulle
innebärra en avseväärd sänkninng av kapaciiteten och därigenom reegulariteten
n.
Risken är uppenbaar att det kräävs en överssyn av luftru
umsstrukturren i hela
terminaalområdet (S
Stockholm TMA) om hanteringen
h
n av avgåendde flygtrafik
k skulle
beläggaas med så kraftiga
k
restrriktioner som
m nämnts ovan.
o
En såddan översyn
n kan
leda tilll att flygväg
garna kan b ehöva dras annorlundaa än i befintlligt system. Det
kan docck redan nu
u konstaterass att ett systtem där flyg
gtrafiken intte tillåts läm
mna SID
förrän vid
v 60 dB(A
A) kommer att vara min
ndre effektivt än om traafiken tillåtts lämna
SID vidd 70 dB(A),, detta ävenn efter en ev
ventuell anpaassning av fflygvägarnaa efter
en regeel om möjlig
ghet att läm
mna SID försst vid 60 dB
B(A).

6

INFLY
YGNINGSP
PROCEDU
URER
Upplannds Väsby kommun
k
harr begärt att ansökan ska kompletteeras med bla
and
annat förslag
f
på alternativ
a
soom medger att
a ”Swedavvia aktivt skka ta in flygp
gplanen
på Arlaanda på ett flexibelt
f
sättt”, att inflyygning oftarre bör kunnaa ske norriffrån
m.m.
Swedavvia menar att
a de inflygnningsproced
durer som har
h utretts occh redovisaats i
TB del II jämte billagor omfatttar de inflyg
gningsproceedurer till fl
flygplatsen som
s är
met i
realistisska att anväända med nuuvarande uttformning av luftrumm
terminaalområdet, Stockholm
S
T
TMA. Sweedavia finneer därför inte
te att det fin
nns skäl
att utreda ytterligaare alternativv.
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I ansökkans huvudd
dokument s.. 106 (avsniitt 10.3.6) nämns att flyygplan, bl.a. av
flygsäkkerhetsskäl normalt
n
starrtar och landar mot vin
nden. En visss medvind kan
dock noormalt acceepteras och ppå Stockhollm Arlanda Airport tilllåts i regel upp
u till
fem knops medvin
nd. Detta meedför att fly
ygplatsen, trrots viss meedvind, kan använda
banor som
s
inte meedför överflyygning av tätorter för den
d ankomm
mande trafik
ken.
Eftersoom områden
n söder och väster om flygplatsen
f
är
ä mer tätbeebyggda anv
vänds
redan i dagsläget denna
d
möjliighet för att prioritera de
d bananvänndningsmön
nster
som meedför att så många inflyygningar so
om möjligt kan
k göras frrån norr elleer från
öster.

7

NON-P
PRECISIO
ON APPRO
OACH
Upplannds Väsby kommun
k
harr under denn
na rubrik blland annat eefterfrågat
ytterliggare utredniingar ”om een icke-preccisionsinflyg
gning” till bbana 01R viid goda
väderföörhållanden
n och om fråågan om banval i olika vindriktninngar,
vindhasstigheter occh kapacitett samt kring
g frågan om sned inflyggning.
Dessa frågeställnin
f
ngar har utrretts i TB, del
d II bilaga 1, ”Beskrivvning
flygväggssystem Arrlanda” sam
mt i TB del II,
I bilaga 3.5
5 där en om
mfattande utredning
gjorts av
a hur det sk
kulle vara m
möjligt att använda en sned
s
inflygnning för att undvika
överflyygningar öveer Upplandss Väsby täto
ort vid landning på banna 01R.
Utredningen visar att det är m
möjligt att geenomföra sn
neda inflygnningar, men
n endast
vid lågaa trafikinten
nsiteter och vid goda väderförhållaanden. Banaa 01R använ
nds
huvudssakligen end
dast vid högga trafikinteensiteter då sned
s
inflygnning inte kaan
genomfföras.
Upplannds Väsby kommun
k
harr därtill ställt tre speciffika frågor rrörande näm
mnda
utredniing. LFV haar på uppdrrag av Swed
davia besvarrat frågornaa i Kompletttering
TB del II, bilaga 1.
n
anled
dning att utrreda detta
Swedavvia finner därför inte attt det finns någon
ytterliggare.

8

START
T FRÅN BANA 08 M
MED HÖGE
ERSVÄNG SAMT ST
TARTER FRÅN
F
BANA
A 19R MED
D SID ÖSTE
ERUT
Upplannds Väsby kommun
k
harr frågat om den SID frå
ån bana 08 ssom är utfo
ormad
med enn högersväng
g direkt efteer start kan användas även
ä
för staarter från ba
ana 01R.
Vidare har kommu
unen begärtt en ny lösniing för startter från banna 19R med
d
destinaation österutt.
SID fråån bana 08 med
m en höggersväng dirrekt efter staart används då ankomm
mande
trafik flyger
fl
in norrrifrån till bana 19R. SIID från bana 08 med väänstersväng
g direkt
efter staart används då ankomm
mande trafik
k flyger in söderifrån
s
fö
för landning
g på
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bana 011L. Härmed
d säkerställss att ankomm
mande och avgående fl
flygtrafik intte
kommeer i konflikt med varanddra.
Flygplaan startar mycket
m
sällann på bana 01R. När så sker
s kommeer landningsflödet
söderifr
från, oftast för
f landningg på bana 01
1L. Starter från
f bana 011R som görr en
skarp högersväng
h
kommer dåå att kommaa i konflikt med
m hanteriingen av
landninngsflödet vaarför nämndda SID från bana 08 inte kan använndas på föreeslaget
sätt.
Bakgruunden till metodiken föör starter fråån bana 19R
R med destinnation österu
ut har
redovissats i TB del II, bilaga 1, s. 53-55. Denna metodik ger såå små
miljökoonsekvenserr som möjliigt, sett i ettt helhetspersspektiv.

9

ARE HELG
GER
TYSTA
h efterfråggat en närm
mare redogö
örelse av huur det omvän
nda
Sigtunaa kommun har
bananvvändningsmönstret kann medföra attt varannan helg blir enn ”tyst helg
g”.
Sigtunaa kommuns invändningg att bana 01L måste taa emot landaande nattraffik de
helger det
d råder no
ordliga vinddar är helt ko
orrekt och den
d tystnad som kan pååräknas
gäller därför
d
endasst dag- och kkvällstid. Även
Ä
dag/kv
väll kan ”tysstnaden” bry
ytas av
att storaa, tunga flygplan kan kkomma att kräva
k
att få landa
l
på deen ”långa baanan”,
dvs. baana 01L, äveen om övrigga landningaar sker på bana 01R. D
Det kan såled
des
förekom
mma enstak
ka landningaar på bana 01L
0 även deen helg där llandningarn
na enligt
regeln ska ske på bana
b
01R. B
Begreppet ”tyst helg” borde
b
kanske
ke rätteligen
specificceras som ” tystare helgg”. Tunga flygplan
f
som
m begär att ffå landa på
bana 011L i stället för
f på bana 01R är docck inte särsk
kilt vanliga ddå det främ
mst är vid
starter som ett flyg
gplan är i beehov av en längre banaa.
orrifrån och varken Rossersberg eller
Vid syddliga vindarr landar flyggtrafiken no
Upplannds Väsby överflygs
ö
avv ankomman
nde flygplan
n, dvs. vid ssydliga vind
dar är
helgen alltid ”en ty
ystare helg”” för båda orterna.

10

MER PRECISER
P
RADE SÄR
RSKILDA UNDANTA
U
AG I FLYG
GVILLKOR
R
Upplannds Väsby kommun
k
harr anfört ”attt undantag kan
k behövaas men att dessa
d
måste vara
v
begrän
nsade avvikeelser från tyydligt utform
made och koonkreta åtaganden
från Sw
wedavias sid
da.”
ag har motiv
verats i ansö
ökans huvudddokument s. 47.
Behoveet av särskillda undantag
Möjlighheter till un
ndantag är nnödvändiga av främst fllygsäkerhetssskäl. Möjlligheten
till unddantag behöv
ver dock utnnyttjas relattivt sällan och
o tillsynsm
myndigheten
n får
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informaation om deessa tillfälleen. Nyttjand
de av undanttag avses ävven fortsättn
ningsvis
redovissas kvartalsv
vis för tillsyynsmyndigh
heten.
Nu gälllande villko
or medger uundantag fråån de villkorrade in- ochh
utflygnningsförfarandena ”när flygsäkerheeten, banarb
beten och m
motsvarandee
omstänndigheter förranleder dett [ … ]”. I ansökans
a
hu
uvuddokumeent har yrkaandet
om tillååtna undantag preciseraats närmaree.
11

TERING AV
V 20 PROC
CENT AV FLYGRÖR
F
RELSERNA
A PÅ ANN
NAT
HANT
SÄTT
Länsstyyrelsen i Sto
ockholms lään, Naturvårrdverket och
h Sigtuna ko
kommun harr begärt
en närm
mare redogö
örelse av innnebörden av
a förslaget till villkor aatt få använ
nda
andra bananvändn
b
ningsmönsteer samt in- och utflygningsförfarannden, än deet
ordinarrie villkorad
de flygvägsssystemet, fö
ör 20 procen
nt av flygrörrelserna.
Länsstyyrelsen har särskilt efteerfrågat ”hu
ur detta villlkorsförslagg skall samvverka
med villlkorsförslag
get 2.2.1.2 ddvs. att 90 % av den trrafik som ska
kall följa SID
D ska
framförras inom redovisade flyygvägskorriidorer.” Na
aturvårdsverrket har anffört att
det är ”svårt
”
att övverblicka anntalet in- occh/eller utflyygningar soom detta undantag i
praktikken kommer att gälla föör”. Sigtuna
a kommun ”efterlyser
”
een tydligare
redovissning av vad
d det betydeer i faktiska tal vad gälller antalet fflygplanrörrelser,
och förrdelat per ba
ana.”
För att medverka i de globalaa utvecklingsprojekt som
m beskrivs i TB del IIII utan att
projektten avstannaar i avvaktan
an på beslut från behörig miljömynndighet, beh
höver
flygplaatsen kunna tillåta in- ooch utflygnin
ngar som av
vviker från ddet ordinariie
villkoraade flygväg
gssystemet. A
Avvikelsern
na redovisas lämpligenn vid de
tillsynssmöten som
m regelbundeet hålls med
d flygplatsen
ns tillsynsm
myndighet.
I arbeteet med att utveckla teknniken behöv
ver de hjälpmedel som har tagits fram
f
inledninngsvis kunn
na användass i mindre skala med sp
peciellt fokuus på
utveckllingsprojekttet. Arlandaa är en mellaanstor flygp
plats med euuropeiska mått
m
mätt, soom har ”lag
gom” myckeet trafik och
h därför läm
mpar sig väl för det prak
ktiska
genomfförandet vid
d och uppfööljning av uttvecklingsprojekt.
Vid utvvecklingspro
ojekt som uutmynnar i en
e önskad bestående föörändring kaan
därefterr ändringen
n anmälas tilll tillsynsmy
yndigheten för godkänn
nnande, alterrnativt
bli föreemål för anssökan om viillkorsändring.
Swedavvia bedömer att avvikeelser upp tilll 20 % med tillhörandee restriktioneer
avseendde överflygningar av täätorter kan vara
v en rimllig avvägninng mellan behovet
b
av skyddd och föruttsägbarhet fför de boend
de i flygplattsens närhett och samhäällets
behov av
a en effekttivisering occh modernisering av fly
yget.
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”Greenn Connectio
on” – ett exeempel
Behoveet av att − i utvecklingsssyfte − kun
nna göra mindre avvikeelser från gäällande
flygväggssystem blev tydliggjoort i Swedav
vias deltagaande i projekktet ”Green
n
Connecction”, se TB
B del III s. 16.
Swedavvia är genom
m nuvarandde villkor 6 ålagt att ”reedovisa systtem som mö
öjliggör
kurvade eller sned
da inflygninggar.” Ett såd
dant system
m finns inte fframtaget i
dagslägget annat än
n för enstakaa inflygning
gar i lågtrafiik. Det pågåår dock en
omfattaande tekniku
utveckling rrunt om i väärlden för att effektivissera och
modernnisera det gllobala flygtrrafikledning
gssystemet i vilken Sw
wedavia med
dverkar,
bland annat
a
genom
m projektet ””Green Con
nnection”.
”Greenn Connection
n” innefattaar bl. a. utveeckling och uppföljningg av teknik för att
kunna genomföra
g
kurvade infflygningar, så småningo
om även vidd högre
trafikinntensiteter, och
o för att kkunna förko
orta flygvägar vilket ledder till minsskad
bränsleeförbrukning
g och därmeed lägre utssläpp till lufft.
nna ansökann föreslagit följande villlkor för denn ankommaande
Swedavvia har i den
trafikenn: ”flygplan
n skall ges kklarering tilll lägst 750 m MSL till ddess slutlig
inflygnning påbörjaas”. Den sluutliga inflygningen följeer en glidbaana som i hö
öjdled
har en tre
t graders lutning
l
ner mot landnin
ngsbanan. Detta
D
medföör att den slu
utliga
inflygnningen påbörjas senast vvid ett givett avstånd från flygplatssen FAP, see
markerring av FAP
P och radarsppåren från ankommand
a
de trafik i fiigur 2 i avsn
nitt 2.1.
Projekttet ”Green Connection”
C
” har som sy
yfte att med
d hjälp av enn kurvad infflygning
förkorta inflygning
gsvägen, se schematisk
k bild från projektet
p
”G
Green Conneection”
nedan och
o text i TB
B del III s. 16.
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Figur 7. Den
D blå linjen visaar en sluten STAR
R till bana 26 och
h den svarta linjen
n visar den förkorrtade inflygningeen enligt
projektet ”Green
”
Connectio
on”.

Bilden visar hur deen förkortadde inflygnin
ngen med hjjälp av en tiidigarelagd sväng
ansluteer till flygplaatsen. Då deen FAP vid vilken slutllig inflygninng för denn
na
proceduur påbörjas inte är placcerad i banaans förlängn
ning såsom vvid ordinariie
inflygnning (se blå linje) komm
mer flygplan
net att vid slutlig inflyggning överfl
flyga
områdeen där ankom
mmande flyygplan norm
malt inte beffinner sig.
de att detta fförfarande in
nte helt öveerensstämdee med gällan
nde
Swedavvia bedömd
allmännna villkor och
o anmäldee projektet till
t Länsstyrrelsen i Stocckholm län och fick
ett godkkännande att medverkaa i detta. En
n försöksverrksamhet soom Green
Connecction skulle kunna genoomföras utaan särskilt tiillstånd geno
nom en tillåttelse att
20 % avv inflygning
garna till akktuell bana tillåts
t
ske ”p
på annat sättt”.
Bana 26 hade undeer år 2008 cca 44 500 laandningar. I exemplet ””Green
Connecction” skulle 20 % av l andningarn
na innebära att
a ca 8 9000 landningarr under
ett år skkulle kunnaa använda deen nya, korttare inflygn
ningsvägen m
med lägre utsläpp
u
som fölljd. Bana 01
1R hade undder år 2008 ca 16 300 landningar.
l
Ett
utveckllingsprojektt innebärandde kurvade inflygningaar till dennaa bana skullee
såledess medge 3 260 inflygninngar vid sid
dan av tätortten (för antaal rörelser per
p bana
år 20088 se tabell i TB del II, bbilaga 1 s. 31).
3 Utveckllingsprojektt kan beräkn
nas
föregå på en eller möjligen
m
tvvå banor und
der samma år
å och vissaa år inte allss.
Till tillsynsmyndig
gheten redoovisade uppfföljningar av
a villkoret aatt 90 % av
v den
avgåennde trafiken skall ligga inom angiv
vna spridnin
ngsområden avser en
uppföljjning av den
n flygtrafik som av flyg
gtrafikledningen enligtt gällande
miljöviillkor är anv
visad att följja SID. Om
m ett utvecklingsprojektt innefattar en
e
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proceduur som med
dför att SID inte följs såå kommer denna
d
trafikk inte att räk
knas som
en avviikelse från villkoret
v
att 90 % ska följa
f
SID dåå avvikelsenn görs i enlig
ghet
med villlkoret att 20
2 % av traffiken kan sk
ke på annat sätt
s än vad ssom beskriv
vits i
Swedavvias ansökaan.

