
 

 
 

 

 

 

 
 

MILJÖRAPPORT 2019 
 

Stockholm Arlanda Airport 
 

 
                        Foto: Joacim Jansson 

   

 

 

Swedavia AB 

Stockholm Arlanda Airport 

Organisationsnummer: 556797 - 0818 

Anläggningsnummer: 0191 - 72 - 001 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

RAPPORT 2020-03-26 1.0 SWED-1424720092-4 2(54) 

Godkänd  Sekretess 

PG    

Flygplats Upprättad av    

Stockholm Arlanda Airport Miljöavdelningen  

 
 

 
 

Innehållsförteckning 

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING .................................................................................. 4 

1.1 Organisation ............................................................................................................ 5 
1.1.1 Redovisning av miljöfarliga verksamheter enligt anmälan om flytt 

av driftområde .............................................................................................. 6 
1.2 Fastighetsrättsliga förändringar ............................................................................ 7 
1.3 Påverkan på miljö och hälsa ................................................................................... 7 

2 TILLSTÅNDSBESLUT .................................................................................................... 7 

3 GÄLLANDE VILLKOR ................................................................................................... 8 

4 ANMÄLNINGSÄRENDEN .............................................................................................. 8 

5 TILLSYNSMYNDIGHET ................................................................................................ 8 

6 TILLSTÅND OCH FAKTISKT UTFALL ..................................................................... 8 

7 SAMMANFATTNING AV RESULTAT ........................................................................ 8 

7.1 Flygtrafik .................................................................................................................. 8 
7.1.1 Antal rörelser ............................................................................................... 8 
7.1.2 Bananvändning och flygtäthet ..................................................................... 9 
7.1.3 Flygplanstyper ............................................................................................ 13 

7.2 Flygbuller ............................................................................................................... 13 
7.2.1 Beräkningsmetod och utfall ....................................................................... 13 
7.2.2 Ljudmätningar ............................................................................................ 14 

7.3 Dagvatten ............................................................................................................... 16 
7.4 Recipientkontroll Märstaån ................................................................................. 18 

7.4.1 Belastning av näringsämnen till Märstaån ................................................. 18 
7.4.2 Vattenkemi i Märstaån ............................................................................... 19 
7.4.3 Biologiska responsvariabler i Märstaån ..................................................... 21 
7.4.4 Märstaåns vattenkvalitet ............................................................................ 21 

7.5 Spillvatten .............................................................................................................. 22 
7.5.1 Föroreningar i spillvattnet .......................................................................... 22 
7.5.2 Periodisk miljöbesiktning av spillvattenanläggningen ............................... 23 

7.6 Oljeavskiljare ......................................................................................................... 23 
7.7 Grundvatten ........................................................................................................... 24 
7.8 Mark, berg och natur ............................................................................................ 26 

7.8.1 Bergtäkt ...................................................................................................... 26 
7.8.2 Lagringsplats för schaktmassor .................................................................. 27 
7.8.3 Miljötekniska markundersökningar ........................................................... 27 

7.9 PFAS ....................................................................................................................... 28 
7.9.1 Handlingsplan PFAS .................................................................................. 28 

7.10 Luftmiljö ................................................................................................................ 29 
7.10.1 Kvävedioxid ............................................................................................... 30 
7.10.2 Flyktiga organiska ämnen .......................................................................... 31 
7.10.3 Partiklar ...................................................................................................... 32 
7.10.4 Försurning och övergödning ...................................................................... 33 
7.10.5 Flygtrafik.................................................................................................... 35 
7.10.6 Motorprovning ........................................................................................... 36 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

RAPPORT 2020-03-26 1.0 SWED-1424720092-4 3(54) 

Godkänd  Sekretess 

PG    

Flygplats Upprättad av    

Stockholm Arlanda Airport Miljöavdelningen  

 
 

 
 

7.10.7 Transporter inom flygplatsen ..................................................................... 37 
7.10.8 Brandövning ............................................................................................... 38 
7.10.9 Utsläpp från uppvärmning och elanvändning ............................................ 38 

7.11 Energianvändning ................................................................................................. 38 
7.11.1 Fjärrvärmeanvändning ............................................................................... 39 
7.11.2 Elanvändning ............................................................................................. 39 
7.11.3 Nyckeltal energianvändning ...................................................................... 40 
7.11.4 Akvifärlager och Halmsjön ........................................................................ 41 

7.12 Kemiska produkter ............................................................................................... 41 
7.12.1 Kemikaliearbete ......................................................................................... 41 
7.12.2 Kemikalieförbrukning ................................................................................ 42 
7.12.3 Halkbekämpning av banor ......................................................................... 42 
7.12.4 Flygplansavisning ...................................................................................... 43 
7.12.5 Brandövning ............................................................................................... 43 
7.12.6 Toalettdesinfektionsmedel från flygplan.................................................... 43 
7.12.7 Övrig kemikalierapportering ...................................................................... 44 

7.13 Avfall ...................................................................................................................... 44 

8 BETYDANDE ÅTGÄRDER .......................................................................................... 46 

8.1 Flygbuller ............................................................................................................... 46 
8.2 Vatten ..................................................................................................................... 47 

8.2.1 Dagvatten ................................................................................................... 47 
8.2.2 Handlingsplan kadmium ............................................................................ 47 
8.2.3 Enskilda avlopp .......................................................................................... 47 
8.2.4 Upprustning av glykolledningssystemet .................................................... 48 

8.3 Mark, berg och natur ............................................................................................ 48 
8.4 Luftmiljö ................................................................................................................ 48 

8.4.1 Airport Carbon Accreditation .................................................................... 49 
8.5 Energi ..................................................................................................................... 49 
8.6 Kemiska produkter ............................................................................................... 50 

8.6.1 Uppfyllnad av kemikaliemål ...................................................................... 50 
8.6.2 Substitutionsarbete ..................................................................................... 50 
8.6.3 Stöd och utbildning .................................................................................... 50 

8.7 Avfall ...................................................................................................................... 50 
8.8 Drift, kontroll och underhåll ................................................................................ 51 
8.9 Störningar, avbrott och olyckor ........................................................................... 51 

8.9.1 Läckage av glykol från markvärmesystemet.............................................. 51 
8.9.2 Provtagningsinstrument ............................................................................. 51 
8.9.3 Utsläpp av glykolhaltigt vatten .................................................................. 51 
8.9.4 Hantering av miljöincidenter ..................................................................... 52 

9 UNDERLAG .................................................................................................................... 54 

10 BILAGOR ........................................................................................................................ 54 

 

  



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

RAPPORT 2020-03-26 1.0 SWED-1424720092-4 4(54) 

Godkänd  Sekretess 

PG    

Flygplats Upprättad av    

Stockholm Arlanda Airport Miljöavdelningen  

 
 

 
 

1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Stockholm Arlanda Airport (nedan även kallad Stockholm Arlanda eller Arlanda) 

är Sveriges största flygplats med drygt 25,6 miljoner resenärer under 2019. 

Flygplatsen är även en arbetsplats för omkring 17 500 personer som arbetar i 

något av de runt 600 olika företag som är etablerade på flygplatsen. Stockholm 

Arlanda Airport har sex start- och landningsbanor. Dessa trafikeras av runt 80 

flygbolag, som flyger till omkring 200 olika destinationer. En översiktsbild över 

flygplatsen visas i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Översiktsbild Stockholm Arlanda Airport 

Swedavia är ett statligt ägt aktiebolag som äger, driver och utvecklar Stockholm 

Arlanda. Swedavia bedriver också verksamhet vid nio andra flygplatser som alla 

ingår i det nationella basutbudet. Cirka 880 personer är anställda inom Stockholm 

Arlandas organisation. Inkluderas koncernanställda placerade på Arlanda, är 

antalet drygt 1150 personer.  

Swedavia är certifierat enligt ISO 14001:15. Miljöledningssystemet omfattar drift 

och utveckling av civila flygplatser och fastigheter för samtliga flygplatsenheter, 

koncernenheter och koncernföretag.  

Bana 1 (01L-19R) 

Terminal 2-5, Pir F Väg 273 

Väg E4 

Bana 2 (08-26) 

Bana 3 (01R-19L) 

Halmsjön 
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1.1 Organisation 

Under 2019 skedde en stor omorganisation på Stockholm Arlanda Airport och 

inom Swedavia, där strukturen ändrades till ett processorienterat arbetssätt och 

flygplatserna gavs fullt drift- och resultatansvar. Den strategiska affärs- och 

försäljningsutvecklingen hålls central. Arlanda har 2019-07-01 driftsatt en ny 

organisation med nya organisationstillhörigheter enligt Figur 2. Organisationen 

består numer endast av avdelningar med operativ verksamhet samt 

passagerarrelaterade verksamheter, såsom parkering och terminal: 

 

• Passenger Experience, Terminal & Landside Operations utför de tjänster 

som i första hand är relaterade till flygplatsens primära kund; resenärerna.  

• Airside Operations utför de minutoperativa tjänsterna för att få 

flygplatsverksamheten att fungera. Avledningen säljer även flygoperativa 

produkter till främst flygbolagen, men också till marktjänstbolagen och andra 

aktörer för flygoperativa tjänster 

 

 
Figur 2. Organisationsschema Stockholm Arlanda Airport 

Flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda är Peder Grunditz. Flygplatsdirektörens 

ledningsstöd består av ett antal experter i olika frågor, t.ex. miljö. 

Miljöavdelningen vid Stockholm Arlanda har, sedan 2019-07-01, bestått av fyra 

miljöspecialister och en miljöchef (som ingår i flygplatsens ledningsgrupp). Som 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

RAPPORT 2020-03-26 1.0 SWED-1424720092-4 6(54) 

Godkänd  Sekretess 

PG    

Flygplats Upprättad av    

Stockholm Arlanda Airport Miljöavdelningen  

 
 

 
 

hjälp gällande flygbuller och flygvägsuppföljning finns akustiker som sedan 

omorganisationen är placerade inom koncernenheten Anläggning & System.  

Organisatoriska enheter och avdelningar beskrivna nedan tillhör inte Stockholm 

Arlandas organisation men är representerade inom bolaget Swedavia och 

flygplatsen har ett starkt beroende med dessa avseende miljöfrågor och 

villkorsuppföljning:  

 

Anläggning & system är en affärsenhet med ansvar för att på ett långsiktigt 

hållbart sätt utveckla och förvalta de anläggnings- och systemtillgångar som 

Swedavia har ansvar för. I detta uppdrag ingår bland annat huvudansvar för 

standardisering av anläggningar och system utifrån de funktionskrav som finns för 

flygplatser.  

 

Koncernenheten Affärsstöd och säkerhet har övergripande ansvar för 

ledningsprocessen och stödprocesser inom Swedavia. Enheten ska leverera 

affärsstöd och transaktionsintensiva tjänster till bolagets samtliga enheter samt 

fungera som sammanhållande och normerande funktion inom kvalitet, 

processutveckling, säkerhet och miljö. 

 

Stora projekt är en koncernenhet med ansvar att genomföra större strategiska 

investeringar efter beställning från koncernenhet Anläggning och system. Enheten 

utgör även Swedavias kompetenscentra för genomförande av stora projekt. 

 

Dotterbolagen Swedavia Energi och Airport Telecom, samt SAIAB som är en 

joint venture, har även de verksamhet som bidrar till miljöpåverkan.  

 

1.1.1 Redovisning av miljöfarliga verksamheter enligt anmälan om flytt av driftområde 

Den femte februari 2016 skickade Swedavia in en anmälan med 

dokumentnummer D 2016–000577 avseende en ändring av flygplatsverksamheten 

på sätt så att det underhåll som bedrivs av SAS inom byggnaderna 896 och 904 

samt den likartade, flygplatsanknutna verksamheten inom byggnaderna 896, 904 

och 905 ska omfattas av gällande tillstånd till flygplatsverksamheten inom 

Arlanda flygplats. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har i beslut 2017-07-04, beteckning 555-9501-

2016, 0191-72-001, slagit fast att Swedavia ska redovisa en förtydligande 

förteckning över de miljöfarliga verksamheter som omfattas av den anmälda 

ändringen, senast 2017-12-01. Ändringar i förteckningen därefter ska redovisas i 

den årliga miljörapporten. 
 

I den redovisade förteckningen är det endast SAS Technical Operations som 

bedriver sådan verksamhet som bedöms ingå i Arlandas miljötillstånd. Inga 

ändringar har gjorts under 2019. 
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1.2 Fastighetsrättsliga förändringar 

Under 2019 har inga förändringar av fastighetsindelningen skett på Stockholm 

Arlanda Airport. 

 

1.3 Påverkan på miljö och hälsa 

Verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport påverkar miljön och människors 

hälsa i huvudsak genom utsläpp till luft, vatten, mark samt störningar genom 

buller. Verksamheten genererar även avfall samt farligt avfall.  

 

• Utsläpp till luft i form av koldioxid, kväveoxider, kolväten, partiklar, 

kolmonoxid och svaveldioxid sker främst från flygtrafiken och från 

vägtrafiken till och från flygplatsen. Utsläpp sker även från servicefordon inne 

på flygplatsen, vid produktion av fjärrvärme som flygplatsen använder, 

provning av flygplansmotorer och från brandövningar. 

• Bullerpåverkan från flygtrafiken sker främst vid start och landning på 

flygplatsens banor samt vid användning av in- och utflygningsvägar enligt 

överenskomna trafikmönster. 

• Flygplatsens påverkan på närliggande vattendrag sker i huvudsak under 

vinterhalvåret när flygplan och banor av flygsäkerhetsskäl avisas och 

halkbekämpas. 

• Utöver det som är normalt för hushållsavloppsvatten består utsläppen till 

spillvattennätet från flygplatsen även av glykol, baktericider samt mindre 

mängder olja och tungmetaller. En stor del av spillvattnet från flygplatsen 

passerar oljeavskiljare och lokala reningsverk innan det leds till ett kommunalt 

reningsverk. 

 

I kapitel 7 redovisas utfall från den verksamhet som har huvudsaklig påverkan på 

människors hälsa och miljön. I kapitel 8 beskrivs betydande åtgärder och insatser 

för att minska påverkan. 

 

2 TILLSTÅNDSBESLUT 

Flygplatsens tillstånd, enligt miljölagstiftningen, är givna till Swedavia AB. 

Ansvarig för verksamheten är Swedavias VD. Miljöansvaret är delegerat till 

flygplatsdirektören, som i sin tur delegerat ansvaret vidare till avdelningschefen 

för Airside & Landside respektive Infrastruktur1. 

 

• Den 27 november 2013 lämnade mark- och miljödomstolen sin deldom (M 

2284–11) och gav Swedavia tillstånd att enligt 9 kap. miljöbalken bedriva 

flygplatsverksamhet på tre rullbanor samt att enligt 11 kap. miljöbalken 

                                                 
1 Avdelningarna Airside & Landside och Infrastruktur upphörde 2019-07-01, men delegeringen 

gäller året ut.   
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bedriva vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen fastställde domen 

den 21 november 2014.  

 

Gällande domar och beslut redovisas i Bilaga 1.  

 

3 GÄLLANDE VILLKOR 

I Bilaga 2 redovisas en sammanställning av gällande tillståndsvillkor.  

 

4 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Anmälningsärenden och andra beslut fattade under 2019 redovisas i Bilaga 3. För 

en redovisning av tidigare fattade beslut, se tidigare miljörapporter. 

 

5 TILLSYNSMYNDIGHET 

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet.  

 

6 TILLSTÅND OCH FAKTISKT UTFALL 

Stockholm Arlanda har bland annat tillstånd för 350 000 rörelser (starter och 

landningar) fördelat på tre rullbanor samt därutöver högst 4 000 helikopterrörelser 

för s.k. ickekommersiell trafik.  

 

Under 2019 genomfördes totalt 232 895 rörelser, exklusive helikoptertrafik enligt 

Swedavias flygvägsuppföljningssystem ANOMS (se kap. 7.1). Detta är en 

minskning med ca 4 % jämfört med föregående år. Antalet radarspår registrerade 

för helikoptertrafik uppgick under året till ca 1 500 stycken.  

 

7 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

7.1 Flygtrafik 

Uppgifterna i detta avsnitt avser år 2019 och har hämtats från Swedavias statistik, 

som utgörs av faktureringsunderlag gentemot flygbolagen samt Swedavias 

flygvägsuppföljningssystem ANOMS som innehåller radarspår från faktiska 

flygningar. Ur systemet kan information om flygtid, flygväg, flyghöjd, 

flygplanstyp, flygbolag med mera erhållas. Systemet används även för att 

sammanställa nödvändig information för bullerberäkning. 

 

7.1.1 Antal rörelser 

Det totala antalet rörelser (starter och landningar) som under 2019 använts för 

bullerberäkning uppgick till 232 895 stycken, exklusive helikoptertrafik. Detta är 

en minskning med 4 procent jämfört mot år 2018. Utöver detta finns i Swedavias 

flygvägsuppföljningssystem totalt ca 1 500 rörelser med i huvudsak icke-

kommersiell helikoptertrafik registrerade under 2019.  
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7.1.2 Bananvändning och flygtäthet 

I systemet för flygvägsuppföljning, ANOMS, finns nästan 100 procent av 

landningarna och starterna på Stockholm Arlanda år 2019 registrerade. 

Banfördelningen av dessa har använts vid beräkning av antal rörelser per bana. 

 

I Tabell 1 redovisas det beräknade antalet starter och landningar på Stockholm 

Arlanda år 2019, fördelade på dag, kväll och natt per bana. Denna fördelning 

används också i bullerberäkningen. Bananvändningen styrs bland annat av 

vindriktningen, där vindriktningen anger varifrån vinden kommer. I Figur 3 

illustreras hur vindriktningen har varit under år 2019. 
 

Tabell 1. Antalet rörelser per bana och tidsperiod som utgör underlag för bullerberäkning, 1 januari - 31 

december 2019. 

Operation Bana Dag (kl. 06-18) Kväll (kl. 18-22) Natt (kl. 22-06) Summa (dygn) 

Landningar 

  

  

  

  

  

01L 7 917 2 591 3 590 14 098 

01R 20 235 6 756 651 27 642 

08 527 304 162 993 

19L 18 631 6 444 272 25 347 

19R 6 494 2 945 3 225 12 664 

26 21 872 7 756 6 073 35 701 

     

Starter 

  

  

  

  

  

01L 19 798 6 125 1 109 27 032 

01R 2 968 884 117 3 969 

08 14 892 5 709 2 778 23 379 

19L 11 061 3 158 2 412 16 631 

19R 33 086 12 002 215 45 303 

26 102 12 22 136 

     

Summa  157 583 54 686 20 626  

Totala antalet rörelser  232 895 
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Figur 3. Vindriktningsförhållande vid Stockholm Arlanda år 2019 enligt METAR redovisad som andel 

rapporter per vindriktning. Vind rakt norrifrån anges som 360 grader.  Färgerna anger vindhastighet i 

knop. 

Figur 4-Figur 7 visar exempel på radarspår med flygtäthet inom vindkvadranter 

(NO, NV, SO och SV) som styr bananvändningen på Stockholm Arlanda. 

Figurerna baseras på typiska dagar då angiven kvadrant i huvudsak har rått under 

hela dygnet.  
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Figur 4. Flygtäthet, huvudsakligen vind från 350–100 grader (NO) baserat på cirka 800 flygrörelser den 

12 juni 2019. 

 
Figur 5. Flygtäthet, huvudsakligen vind från 280–350 grader (NV) baserat på cirka 600 flygrörelser den 

29 oktober 2019. 
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Figur 6. Flygtäthet, huvudsakligen vind från 100–170 grader (SO) baserat på cirka 800 flygrörelser den 4 

april 2019. 

 
Figur 7. Flygtäthet, huvudsakligen vind från 170–280 grader (SV) baserat på cirka 700 flygrörelser den 11 

oktober 2019. 
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7.1.3 Flygplanstyper 

I Tabell 2 anges antalet rörelser av de tio vanligast förekommande 

flygplanstyperna på Stockholm Arlanda år 2019. Dessa utgjorde tillsammans 

82 % av alla rörelser på flygplatsen, där B738 (Boeing 737–800) var den vanligast 

förekommande flygplanstypen. Bland dessa tio flygplanstyper är majoriteten 

tvåmotoriga jetflygplan som tillsammans med turbopropellerflygplanet AT76 

utgör listan.  

 
Tabell 2. De tio vanligaste flygplanstyperna på Stockholm Arlanda år 2019. Flygplanstyper är redovisade 

med ICAO-beteckningar. 

Flygplanstyp Antal 

B738 56 691 

A320 33 909 

CRJ9 22 047 

A20N 21 296 

B737 16 424 

AT76 11 899 

A321 9 335 

A319 8 264 

B736 6 551 

A333 3 883 

Övriga 42 596 

Totalt 232 895 

 

7.2 Flygbuller 

7.2.1 Beräkningsmetod och utfall 

En flygbullerberäkning av FBN för år 2019 har genomförts enligt metod 

beskriven i det internationella metoddokumentet ECAC Doc 292. 

Beräkningsmetoden baseras på källdata från den internationella flygbuller- och 

prestandadatabasen ANP3 och metoden är i enlighet med gällande metodik för 

kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar i Sverige4. I bullerberäkningen tas 

hänsyn till den trafikvolym som förekommit år 2019 enligt Swedavias 

faktureringssystem. Den bullerberäkningsmodell som använts är INM version 

7.0d.  

                                                 
2 ECAC Doc 29 finns att ladda ner på url: https://www.ecac-ceac.org/ecac-docs 
3 Aircraft Noise and Performance database finns att ladda ner på url: 

https://www.aircraftnoisemodel.org/ 
4 Se dokument på url: 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/miljo/kvalitetssakringsdokument_fly

gbuller.pdf 
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I Figur 8 redovisas FBN 55 dB(A) tillsammans med gränslinjer5 angivna i 

flygplatsens villkor 18–21 samt bullerkurvan för tillståndsgiven trafik enligt 

villkor 37. Utfallet av FBN 55 dB(A) ligger inom de tillståndsgivna gränslinjerna 

och bullerkurvan för tillståndsgiven trafik. Antalet boende inom FBN 55 dB(A) år 

2019 uppgår till 1 568. Bullernivån sträcker sig inom ett område om 71 km2. 

 

 
Figur 8. Flygbullerkarta som visar beräknad FBN 55 dB(A) (lila kurva) för utfallet år 2019 tillsammans 

med gränslinjer för villkoren visas i gula streckade linjer.  I figuren visas också FBN 55 dB(A) vid fullt 

nyttjat tillstånd (röd kurva). 

7.2.2 Ljudmätningar 

7.2.2.1 Syfte 

Som ett led i Stockholm Arlandas miljöarbete genomfördes en flygbullermätning 

sommaren 2019 i Upplands Väsby kommun6 som pågick i sju veckor. Mätpunkten 

fastställdes i samarbete med kommunen och placerades strax under en av de 

kurvade inflygningsstråken i Fresta, och berördes därmed av kurvade inflygningar 

till bana 3 (01R) söderifrån, se Figur 9. Syftet med mätningen var att göra ett 

stickprov av bullerhändelser och att översiktligt jämföra dessa med motsvarande 

beräknade ljudnivåer. Mätningen utfördes enligt svensk standard ISO 20906:2011. 

 

                                                 
5 Ursprungligen NRL-linjerna som är de linjer som upprättades i och med Regeringens 

tillåtlighetsbeslut 1991 enligt naturresurslagen för att skydda tätorter från flygbuller. 
6 Rapporten ”Flygbullermätning kurvade inflygningar över Fresta, Upplands Väsby kommun” 

daterad 2019-10-14. 
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Figur 9. Mätpunkten markerad i rött i förhållande till flygplatsen. På bilden visas också exempel på 

kurvade inflygningar till bana 3 från syd. 

7.2.2.2 Resultat 

Resultatet av de uppmätta bullerhändelserna, tillsammans med jämförelse med 

beräknade ljudnivåer vid denna punkt, redovisas i Tabell 3 och Figur 10. Totalt 

uppmättes 25 stycken godkända flygbullerhändelser enligt mätstandard. 

 

Mätningen visar att den vanligast förekommande maximala ljudnivån från de 

kurvade inflygningarna över Fresta är omkring 70 dB(A). Mätanalysen visar 

också att fler registrerade mäthändelser krävs för att dra några säkra slutsatser 

kring skillnaden i ljudnivåerna mellan olika flygplanstyper. 

 
Tabell 3. Samtliga registrerade bullerhändelser per flygplanstyp. 

 

Flygplanstyp 

 

Antal 

mäthändelser 

Maximal ljudnivå 

(medelvärde) 

Standard-

avvikelse 

Utökad 

mätosäkerhet 

Beräknad 

ljudnivå 

Boeing 737–800 14 69,6 dB(A) 1,2 dB(A) 2,8 dB 67,0 dB(A) 

Boeing 737–700 3 70,2 dB(A) 0,8 dB(A) 2,2 dB 65,4 dB(A) 

Airbus A320neo 8 67,9 dB(A) 2,4 dB(A) 5,0 dB 61,2 dB(A) 
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Figur 10. Histogram över registrerade flygbullerhändelser under mätperioden. X-axeln visar maximala 

ljudnivåer i steg om 1 dB, medan Y-axeln visar antal registrerade mätningar. I histogrammet avrundas de 

uppmätta värdena uppåt. Ex. inkluderar stapeln för 70 dB(A) 

7.3 Dagvatten 

Kontroll av dagvatten från verksamheten har 2019 utförts genom provtagning med 

onlineinstrument i utflödet från nedan listade dagvattenanläggningar och 

mätpunkter. Mätpunkternas lokaliseringar illustreras i Figur 11. Resultaten från 

respektive dagvattenanläggning och mätpunkt redovisas i Tabell 4.  

 

• Kättstabäckens dagvattenanläggning (KDAut) 

• Halmsjöbäckens dagvattenanläggning (HDAut) 

• Halmsjöns dagvattenanläggning (HSDA) 

• Södra dagvattenanläggningen (SDAut) 

• Halmsjöbäckens bergtunnel (HBT)  

• punkt E3 i Halmsjöbäcken 

• punkt F avser recipientkontroll och beskrivs vidare under avsnitt 7.4 

 

En treårig prövotidsutredning för KDA, HDA, HSDA och SDA, som påbörjades 

hösten 2015 och summerades under 2019, har inneburit en ökad provtagning 

speciellt i dagvattenanläggningarnas inlopp. Data används för att uppskatta 

reningsgrader för anläggningarna. Kompletterande provtagning och analyser har 

utförts av Synlab. Swedavia har under hösten 2019 yrkat på förlängd prövotid. 
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Figur 11. Karta över provpunkter för kontroll av dagvatten samt provpunkt F (recipientkontroll). 

Årsflödet från HBT och HDA har inte redovisats och därför har inga transporter 

av TOC heller kunnat beräknas för dessa anläggningar; endast i KDA har 

årstransporten av TOC kunnat beräknas eftersom det är den enda anläggningen 

där samtliga parametrar är kända. Årsmedelhalten av TOC var också högst ut från 

KDA – dubbelt eller mer än dubbelt så hög som från resterande anläggningar. 

Flödet ut från KDA var 12 gånger större än flödet ut från SDA.  

 
Tabell 4. Årsflöde, transport och medelhalt av organiskt material (TOC), årsmedelhalt och årslägsta 

dygnshalt av syrgas samt medelhalt av PFOS och summa 11PFAS i vatten från stationer som ingår i 

dagvattenkontrollen vid Stockholm Arlanda Airport år 2019.  

 Flöde TOC Syrgas PFOS 11PFAS 

  
 Transport Medelhalt Medelhalt Lägsta halt Medelhalt Medelhalt 

Station m3 ton mg/l mg/l mg/l ng/l ng/l 

KDA 918 000 30,8 32,5 7,1 0,8 385 816 

HBT - - 16,0 3,3 0,3 - - 

HDA - - 15,1 6,7 1,9 9,1 19 

SDA 76 500 - - 6,3 0,007 16 71 

E3 - - - 7,7 0,34 - - 

HSDA - - 10,1 9,3 3,3 - - 

Halmsjön utlopp - - 6,4 11,2 8,8 55/ <3 185/ <5 
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Halten av TOC var generellt högre under årets fem första månader än under resten 

av året vid samtliga stationer där TOC undersökts, vilket är normalt då tillförseln 

av organiska ämnen via banavisningsmedel är större än under resten av året. 

Medelhalten av TOC i Halmsjöns utlopp var ungefär en femtedel av halten i 

KDA, medan den uppmätta syrgashalten var högre vid Halmsjöns utlopp. Lägst 

syrgashalt (som årsmedelhalt) uppmättes i HBT.  

 

I vatten från KDA, som är påverkad av PFAS-haltigt grundvatten från 

brandövningsplatsen, var årsmedelhalterna av PFOS och 11PFAS högst. Halterna 

var lägst i SDA (förutom juniprovet från Halmsjöns utlopp där samtliga PFAS var 

lägre än rapporteringsgränserna). Samtliga halter av PFOS var högre än 

gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus i inlandsytvatten (0,65 ng/l7). 

 

7.4 Recipientkontroll Märstaån 

Dagvatten från Stockholm Arlandas bansystem tillförs Halmsjöbäcken och 

Kättstabäcken som nedströms bildar Märstaån. Strax efter att bäckarna flutit 

samman finns provpunkt F i Märstaån. Flygplatsen omges av jordbruksmark eller 

före detta jordbruksmark, vilket gör att området även är jordbrukspåverkat. Enligt 

nuvarande kontrollprogram ska Swedavia undersöka vattnet i provpunkt F med 

avseende på bland annat syre, organiska ämnen, fosfor, kväve samt metaller. 

Provtagningen utförs med online-instrument och kompletteras med provtagning 

och analyser av Synlab. I följande avsnitt redovisas resultatet för 2019 års 

recipientkontroll i Märstaån.  

 

7.4.1 Belastning av näringsämnen till Märstaån  

Det totala årsflödet i recipientprovpunkten F var ca 11 711 000 m3, vilket var mer 

än flödet året innan (9 760 000 m3) och det högsta flödet under perioden 2005–

2019. Medelflödet var störst under december och minst under januari. 

Årsmedelhalter och totala mängder TOC, fosfor och kväve redovisas i Tabell 5. 

 
Tabell 5. Årsmedelhalt och transporterad mängd TOC, kväve och fosfor under 2019, 2018 och 2017 i 

provpunkt F. 

Parameter Årsmedelhalt (mg/l) Mängd (ton) 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

TOC 16,5 20,3 16,0 245 241 114 

Kväve 0,80 0,76 1,48 11,3 8,2 8,3 

Fosfor 0,052 0,057 0,101 0,76 0,61 0,56 

 

  

                                                 
7 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 

ytvatten, HVMFS 2013:19.  
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Årstransporten av TOC var ca 245 ton, vilket var något mer än transporten året 

innan (241 ton) och den största under åren 2010–2019. Årstransporten av fosfor 

var 0,76 ton, vilket var något högre än året innan (0,61 ton) och den näst största 

transporten under åren 2010–2019 (0,31–1,3 ton). Årstransporten av kväve var 

11,3 ton, vilket var högre än året innan (8,2 ton) och den näst största transporten 

under perioden 2010–2019 (4,4–14 ton). 

 

Årsmedelhalten av TOC var 16,5 mg/l, vilket bedöms som mycket hög halt enligt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag8. Medelhalten var 

högst under februari, vilket troligen beror på att det några dagar in i februari blev 

töväder så att snön som kommit innan dess smälte och förde med sig TOC från 

hårdgjorda ytor (landningsbanor) och humus från omgivningen (naturen).  

 

Årsmedelhalten av fosfor var 52 µg/l (mycket hög halt) och av kväve 801 µg/l 

(hög halt). Halterna var ungefär hälften jämfört med år 2017 och bland de lägsta 

under mätperioden 2005–2019. Trots detta var årstransporten hög på grund av det 

höga uppmätta flödet under året. Vattendraget är näringsämnespåverkat. Syre kan 

ses som en responsvariabel för belastning av näringsämnen. Syrgashalten var i 

medeltal 8,7 mg/l, vilket motsvarar ett syrerikt tillstånd (>7 mg/l). Årets lägsta 

dygnsmedelhalt av syrgas var 3,2 mg/l. Endast under två dagar i mars och fyra 

dagar i maj förekom svagt syretillstånd (syrgashalter 3,0–5,0 mg/l). 

  

7.4.2 Vattenkemi i Märstaån  

Årsmedelhalterna av arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, koppar och zink (i 

filtrerat vatten) bedömdes som låga eller mycket låga jämfört med 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder7. Haltbedömningen kan vara underskattad 

eftersom bedömningsgrunderna är ämnade för ofiltrerade prov där halterna kan 

förväntas vara högre än i filtrerade vattenprov. Med undantag för arsenik och uran 

var metallhalterna lägre än bedömningsgrunder och gränsvärden som anges i 

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS 2019:25. Halterna av 

arsenik och uran år 2019 avvek inte jämfört med halterna åren 2013–2018. Båda 

metallerna kan komma naturligt från berggrunden och vid bedömningen har 

hänsyn inte tagits till naturlig bakgrundshalt.  

 

Under året togs 14 vattenprover för analys av 11 stycken PFAS-ämnen. Totala 

PFOS-halten var mellan 78 och 240 ng/l (årsmedel 166 ng/l), vilket är högre än 

gränsvärdet för inlandsytvatten (0,65 ng/l; årsmedelvärde, HVMFS 2013:19) och i 

nivå med medelhalten PFOS i vattenproven för åren 2015–2018 (Tabell 6). 

Halterna av summa 11PFAS var mellan 169 och 417 ng/l och årsmedelhalten 309 

ng/l. Årsmedelhalten var högre än Livsmedelverkets åtgärdsgräns för dricksvatten 

(90 ng/l), men lägre än det hälsomässiga riktvärdet på 900 ng/l. Tabell 7 redovisar 

samtliga prover som togs under 2019. 
 

                                                 
8 Naturvårdsverket (HAV 2011), Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Rapport 4913 
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Tabell 6. Resultat från undersökning av PFAS vid punkt F år 2015–2018, halterna anges i ng/l. 

Punkt F 
nov-

15 

feb-

16 

apr-

16 

aug-

16 

dec-

16 

feb-

17 

jul-

17 

sep-

17 

nov-

17 

apr-

18 

okt-

18 

dec-

18 

Medelvärde 

 

PFOS 220 200 250 72 64 64 87 95 76 280 270 150 125 

PFOA 20 30 25 13 19 23 18 12 8,2 34 43 15 19 

PFHxA 22 35 24 9,6 22 23 20 14 11 33 39 17 20 

PFDA <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,6 <0,6 <0,6 0,65 0,61 <0,6 

PFHpA 9,6 13 12 4,7 8,1 7,8 6,3 5,6 4,3 14 14 7,6 7,9 

PFNA 1,1 <0,5 1 <0,5 <0,5 0,72 0,5 0,77 <0,6 1,5 1,7 1,1 0,82 

PFPeA 18 <0,5 12 <0,5 6,4 11 0,55 14 15 48 34 22 11 

PFBS 7 13 14 <0,5 4,8 1 3,3 5,3 4,1 11 12 5 6,6 

PFHxS 78 120 140 35 68 69 53 35 30 91 78 40 70 

6:2 FTS 7,2 7,2 15 12 3,3 14 11 6,1 2,1 13 13 4,3 9,9 

PFBA* - - - - - - - 6 5,5 16 10 7,6 5,8 

PFOSA <0,5 <0,5 1,6 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 0,52 <0,3 1,5 1,4 0,73 1,0 

Summa ** 

11PFAS 
383 429 493 146 196 214 200 194 156 542 515 270 268 

*Analysvärde saknas när streck (-) är angivet. 

** PFOSA och mindre än-värden (<) är exkl. i beräkningarna enligt SLV:s rekommendation. 

 

 
Tabell 7. Resultat från undersökning av PFAS vid punkt F år 2019, halterna anges i ng/l. 

Punkt F 
Provtagningsdatum år 2019, månad och dag Medelvärde 

 0201 0613 0619 0705 0718 0807 0822 0829 0912 0926 1010 1107 1121 1219 

PFOS 78 170 160 170 170 240 200 180 220 220 210 120 110 82 166 

PFOA 19 23 23 25 20 34 27 24 32 34 34 15 12 9,4 24 

PFHxA 18 23 21 21 13 24 17 17 25 27 23 16 14 13 19 

PFDA <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 0,68 1,0 0,63 0,64 <0,6 <0,6 0,66 <0,6 <0,6 <0,6 0,64 

PFHpA 6,7 8,5 7,5 9 5,8 8,6 9,6 7,5 9,2 11 11 6,6 6,3 4,7 8,0 

PFNA 1,0 1,2 1,3 1,2 1,2 1,6 1,5 1,1 1,0 0,95 1,0 0,70 0,88 0,62 1,1 

PFPeA 23 29 24 24 17 26 24 19 22 25 23 19 17 14 22 

PFBS 5,3 7,1 5,6 6,6 3,8 7,2 5,6 5,00 7,8 8,1 6,0 5,8 5,3 5,4 6,0 

PFHxS 35 60 50 50 40 65 56 46 57 70 62 41 39 33 50 

6:2 FTS 3,1 14 6,7 8,0 3,5 10 8,2 5,7 6,8 7,0 5,9 3,2 2,8 1,6 6,2 

PFBA 7,7 10 8,9 8,6 6,2 <0,6 3,8 5,2 5,7 6,1 6,7 5,3 6,5 4,8 6,6 

PFOSA 0,90 0,91 0,84 1,1 1,0 0,64 1,0 0,71 1,1 0,98 1,1 0,70 0,52 0,43 0,85 

Summa ** 

11PFAS 
197 346 308 323 281 417 353 311 387 409 383 233 214 169 309 

** PFOSA och mindre än-värden (<) är exkl. i beräkningarna enligt SLV:s rekommendation. 
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7.4.3 Biologiska responsvariabler i Märstaån  

Undersökningarna med avseende på kiselalger utfördes av Medins Havs och 

Vattenkonsulter AB enligt det samordnade uppföljningsprogrammet inom ramen 

för Märstaåns vattensamverkan. Resultatet i sin helhet finns sammanställt i 

rapporten Kiselalger i Stockholms län 20199. Provtagningarna av kiselalgerna 

indikerade att den ekologiska statusen i Märstaån var måttligt god under 2019, det 

vill säga samma klassning som år 2018 men en lägre klassning jämfört med 

perioden 2013–2016. Andelen missbildade kiselalgsskal var 3,3 %, vilket 

indikerar en betydande påverkan av något miljögift, t.ex. bekämpningsmedel, 

metaller eller liknande. 

 

7.4.4 Märstaåns vattenkvalitet 

Märstaåns vattensamverkan har månadsvis tagit prover av Märstaåns 

vattenkvalitet, vilka årligen sammanställs i en rapport. Provtagningen har skett i 

Märstaåns mynning samt i fyra delgrenar uppströms. Av dessa avrinner vatten 

från Arlanda till Kättstabäcken och Halmsjöbäcken. Under 2019 beställdes aldrig 

någon rapport av Märstaåns vattensamverkan, även om provtagningen utfördes 

som vanligt. Detta innebär att resultaten10 inte har analyserats i text på samma sätt 

som tidigare år, även om de delvis har tolkats.  

 

Märstaån uppnår inte god kemisk status och har måttlig ekologisk status. Den 

ekologiska statusen har bedömts till måttlig med tillförlitlighet 3 – hög. 

Klassningen baseras på miljökonsekvenstyperna övergödning, miljögifter samt 

morfologiskt tillstånd och kontinuitet. Den sammanvägda bedömningen för 

statusen av alla prioriterade ämnen resulterar i att god kemisk status inte uppnås i 

vattenförekomsten. Detta orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena 

PFOS, Kvicksilver och PBDE överskrids i vattenförekomsten11. 

 

Halterna totalkväve och totalfosfor var i snitt ca 30 % respektive 40 % högre 

under 2019 jämfört med 2018 vid Märstaåns mynning. Halten totalfosfor var den 

högsta uppmäta någonsin i december 2019; 390 µg/l. Det kan diskuteras huruvida 

halten är korrekt eller om det är ett mätfel. Årsvattenflödet var enligt avsnitt 7.4.1 

det högsta uppmätta sedan 2005 vilket bör ha bidragit med en hög transport av 

fosfor men en lägre halt.  

 

De tungmetaller som faller under bedömningen av kemisk status (kadmium, 

nickel och bly) analyserades inte av Märstaåns vattensamverkan under 2019 i 

Märstaåns utlopp. Enligt VISS är dock klassningen för dessa fortfarande god 

                                                 
9 Länsstyrelsen i Stockholms län, Kiselalger i Stockholms län 2019 – En undersökning av 31 

vattendragslokaler och 13 sjöar, 2020-01-29 
10 Resultaten har hämtats från http://miljodata.slu.se/mvm/Search  

11 Länsstyrelsen. (den 23 03 2019). Märstaån. Hämtat från VISS vatteninformationssystem 

Sverige: http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA23364451 

 

http://miljodata.slu.se/mvm/Search
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status. Vidare gör VISS bedömningen att de metaller som avses under ekologisk 

status och särskilt förorenade ämnen (SFÄ) – arsenik, koppar, krom och zink – 

uppnår god status med undantag för arsenik, som uppnår måttlig status.  

 

Konduktiviteten och alkaliniteten över året var i snitt lika som under 2018.  

 

Variationen i pH i Märstaån var liten under 2019, inga statistiskt signifikanta 

trender kunde påvisas. Absorbansen, turbiditeten och TOC avvek inte nämnvärt 

från tidigare år med undantag för december månad, då värdena var klart mycket 

högre än såväl resterande månader som tidigare år. Turbiditeten kunde också 

observeras okulärt under december månad. Halten TOC var högre i Kättstabäcken 

än i Märtaåns utlopp. 

 

7.5 Spillvatten 

Arlandas spillvattennät tar emot vatten från två reningsanläggningar samt från 

terminaler och övriga byggnader, verkstäder, hangarer och glykolanläggningen på 

Arlanda. Både externa och av Swedavia ägda byggnader är anslutna till detta nät. 

Spillvattnet förs vattnet vidare till Käppala reningsverk. Under 2019 har Synlab 

genomfört undersökningar av vattenkvaliteten utifrån ett fastställt 

kontrollprogram. Det är utgående vatten från de två reningsanläggningarna B508 

brandstation öst och B529 Kolsta som undersöks samt det samlade spillvattnet vid 

mätstationen Måby. 

 

Under 2019 var det totala spillvattenflödet från Stockholm Arlanda 841 000 m3, 

vilket var det största årsflödet under åren 2008–2019. 

 

7.5.1 Föroreningar i spillvattnet  

I utgående vatten från de två reningsanläggningarna var samtliga metallhalter av 

kadmium, bly, koppar, krom, nickel och zink lägre än fastställda riktvärden, se 

Tabell 8. Metallhalterna var i flera fall lägre än analysernas rapporteringsgräns. 

Med undantag för kloridhalten i november i B508, som var i nivå med 

varningsvärdet, var samtliga kloridhalter lägre än varningsvärdet för inkommande 

vatten till Käppala reningsverk. 

 

I utgående vatten från B529 och B508 var halten oljeindex lägre än fastställt 

riktvärde och pH-värdena var inom godkänt intervall. Halterna av organiska 

ämnen (TOC, CODcr och BOD7) var högst i utgående vatten från B529. 

 

Metallmängderna från B529 var bland de högsta under perioden 2006–2019 

medan mängderna från B508 mer var i medelnivå med mängderna under samma 

period. 
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Tabell 8. Utgående halt och mängd från respektive reningsverk. 

Anläggning B529 B508 

Ämne 
Halt 

µg/l 

Flöde 

m3 

Mängd 

g 

Halt 

µg/l 

Flöde 

m3 

Mängd 

g 

Kadmium <0,06 17 852 <1,0 <0,03 290 <0,009 

Bly <0,37 17 852 <6,6 18 290 5,1 

Koppar <2,8 17 852 <50 57 290 16 

Krom <0,84 17 852 <15 3,7 290 1,1 

Nickel 7,1 17 852 127 4,2 290 1,2 

Zink <11 17 852 <195 26 290 7,4 

Aluminium 171 17 852 3 053 - - - 

Klorid 160 17 852 2 856 1 800 290 522 

Oljeindex <0,088 17 852 <1,6 0,65 290 0,19 

pH-värde 8,1 17 852 - 8,2 290 - 

TOC 210 17 852 3 749 40 290 11 

CODcr 650 17 852 11 604 131 290 38 

BOD7 430 17 852 7 676 60 290 17 

 

I spillvattnet vid Måby var alla månadshalter av zink, bly, koppar och krom lägre 

än varningsvärdena för inkommande vatten till Käppala reningsverk. Nickelhalten 

var lägre än varningsvärdet (50 µg/l) förutom i juli (58 µg/l) och november (51 

(µg/l). Kadmiumhalten var högst i maj (0,34 µg/l) och varje månad högre än 

varningsvärdet (0,1 µg/l). 

 

Den beräknade nickelmängden i spillvattnet vid Måby år 2019 var den största 

under perioden 2008–2019, till följd av stort flöde och tidvis höcga nickelhalter. 

Belastningen av kadmium, bly och krom till Käppala reningsverk tenderar att 

minska under perioden. Årsmedelhalter och transporter av organiskt material 

(TOC), kväve och fosfor var bland de högsta under perioden. 

 

Under år 2019 undersöktes halten av 11PFAS i elva månadssamlingsprov från 

spillvatten i Måby. Årsmedelhalten av PFOS var 209 ng/l och årsmedelhalten av 

summa 11PFAS var 330 ng/l. 

 

7.5.2 Periodisk miljöbesiktning av spillvattenanläggningen  

Under 2019 gjordes ingen periodisk miljöbesiktning av spillvattenanläggningen. 

Besiktningen kommer utföras under år 2020 tillsammans med de andra 

anläggningarna som ska kontrolleras. 

 

7.6 Oljeavskiljare 

Samtliga av Swedavias oljeavskiljare har kontrollerats och tömts enligt fastställda 

rutiner.  

 

Nya installationer eller driftöverlämningar av oljeavskiljare har skett under 2019, 

vilket omfattar nio stycken kopplade till spillvattennätet (där en är en sluten tank) 

och två stycken till dagvattennätet, alla dessa är uppförda i det nya driftområdet. 
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Inga ombyggnationer har skett. Under 2019 har oljeavskiljare kopplade till det 

tidigare reningsverket B457 avvecklats vilket innefattar tre stycken. 

Förteckning över oljeavskiljarna återfinns i Årsrapport för underhåll och tömning 

av oljeavskiljare vid Stockholm Arlanda Airport 2019. 

 

Från alla oljeavskiljare, inom såväl spill- som dagvattennätet, har under året 

transporterat bort totalt ca 37 ton oljehaltigt avfall, vilket är betydligt lägre än 

föregående år (75 ton). Borttransport utfördes 2019 av Stena recycling.  

 

7.7 Grundvatten 

I enlighet med kontrollprogrammet sker översiktlig grundvattenprovtagning i 

grundvattenrör på flygplatsen (Figur 13). År 2019 togs prover ur sju av dessa rör. 

På grund av för lågt vattenstånd togs inga vattenprov i station 9102 och på grund 

av ”svart och slamblandat vatten” togs inga vattenprov i Rb8906 och RBkontroll 

år 2019. Rör SCOO1 har tillkommit sedan april 2019. 

 

 
Figur 12. Kontrollbrunnar för grundvattenprovtagning, år 2019. 

Provtagningsfrekvens och parametrar varierar något på de olika provplatserna. I 

stort mäts grundvattenytans nivå, organiskt material och kalium, liksom ämnena 

enligt SGU:s grundvattenlista. I syfte att skydda Långåsen mäts utöver det även 

alifatiska och polyaromatiska kolväten (olja respektive PAH) i provpunkterna B2 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

RAPPORT 2020-03-26 1.0 SWED-1424720092-4 25(54) 

Godkänd  Sekretess 

PG    

Flygplats Upprättad av    

Stockholm Arlanda Airport Miljöavdelningen  

 
 

 
 

och C2, norr respektive söder om Bana 3. Även PFAS undersöktes i fem stationer 

under år 2019. 

 

I Figur 13 sammanfattas resultaten från genomförda undersökningar 2019. Vid 

provtagningstillfället i augusti (och november) gick det inte att ta vattenprov i 

station 9102 och 8906. För station B2 och C2 redovisas årets högsta halter och för 

SCOO1 högsta halten från augusti eller november (i april var vattnet inte omsatt i 

SCOO1 och därmed inte representativt). Nitrat och ammonium har omräknats från 

nitratkväve respektive ammoniumkväve. Vid beräkningarna har mindre-än-värden 

satts som värdet (t.ex. har <0,01 satts som 0,01). Färger anger tillstånds- och 

påverkansklass enligt SGU-rapport 2013:01. Uppmätta metallhalter är totalhalter 

(ej filtrering före metallanalys) medan SGU:s riktvärden är baserade på filtrerade 

prov. 

 

 
Figur 13. Resultat från genomförda grundvattenundersökningar år 2019. 

 

 

 

SGU:s

Riktvärde B2 C2 BH6 8906 VP4 Kolsta 08-26S 9102 SCOO1

Nitrat, mg/l 50 2,8 0,31 <0,04 - 0,35 <0,04 2,5 - 18,6

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05 <0,05 <0,05 - <0,05

inkl. metaboliter, nedbrytnings- och 0,5 total A A A - A A A - A

reaktionsprodukter, µg/l

Klorid, mg/l 100 28 4,4 2,8 - 120 56 2,4 - 750

Konduktivitet, mS/m 75 66 29 113 - 100 129 66 - 295

Sulfat, mg/l 250 75 26 <1 - 57 <1 9,4 - 200

Ammonium, mg/l 1,5 <0,01 0,03 1,7 - 0,11 0,3 <0,01 - 0,015

Arsenik, µg/l 10 0,81 1,1 4,0 - 20 570 0,42 - 16

Kadmium, µg/l 5 0,032 0,04 <0,03 - 0,080 <0,03 <0,03 - 1,1

Bly, µg/l 10 <0,2 0,78 5,0 - 1,8 < 0,3 <0,2 - 51

Kvicksilver, µg/l 1 <0,005 <0,005 0,006 - 0,006 <0,005 <0,005 - 0,002

Kalium, mg/l 6,8 3,1 130 - 3,6 9,6 38 11

Trikloreten+Tetrakloreten, µg/l 10 < 1,0 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0 < 1,0 - < 1,0

Kloroform, µg/l (Triklormetan) 100 < 1,0 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0 < 1,0 - < 1,0

1,2-dikloretan, µg/l 3 <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5 <0,5 <0,5 - <0,5

Bensen, µg/l 1 <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1

Benso(a)pyrene, ng/l 10 - <10 <2 - <2 <2 <2 - <2

Summa 4 PAH:er, ng/l 100 <20 <20 <20 - <20 <20 <20 - <20

Benso (b) fluoranten

Benso(k)fluoranten

Benso (ghi)perylen

Inden(1,2,3-cd)pyren

A = se bilaga 2 för analysresultat för varje enskild metabolit och nedbrytningsprodukt. (Lägre än rapporteringsgräns).  

Tillståndsklass, klorid, kond. och sulfat övriga ämnen Påverkansklass

klass 5: mycket hög halt mycket hög halt klass 5  = mycket stark påverkan

klass 4: hög halt hög halt klass 4  = stark påverkan

klass 3: relativt hög halt måttlig halt klass 3  = påtaglig påverkan

klass 2: måttlig halt låg halt klass 2  = måttlig påverkan

klass 1: mycket låg/låg halt mycket låg halt klass 1  = ingen eller obetydlig påverkan

 = ingen bedömning har gjorts
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I stort sett samtliga undersökta ämnen var lägre än SGU:s riktvärden för 

grundvatten12. Undantagen var överskridna riktvärden för konduktivitet, klorid 

och arsenik i grundvattenrör VP4, konduktivitet och ammonium i BH6, 

konduktivitet och arsenik i Kolsta samt konduktivitet, klorid, arsenik och bly i 

SCOO1. I station VP4 har tidigare års undersökningar visat kraftigt förhöjd 

natriumhalt, vilket givit slutsatsen att relikt grundvatten förekommer och orsakar 

förhöjd salthalt på stationen.  

 

Arsenikhalten överskred SGU:s riktvärde på tre stationer. Uppmätta halter är dock 

totalhalter (enligt gällande kontrollprogram ska filtrering ej ske före analys) 

medan SGU:s riktvärden är baserade på prov som filtrerats innan metallanalys.  

 

I station BH6 visade förhöjda halter av kalium påverkan av banavisningsmedlet 

kaliumformiat. Även i station 08-26S var kaliumhalten förhöjd och har stadigt 

ökat sedan år 2003. I station Kolsta, som fick ny placering under år 2016, var 

halterna av kalium, klorid, arsenik och ammonium förhöjda jämfört med de lägsta 

halterna inom området, vilket visar att det är en blandning av olika salter (med 

okänt ursprung) som ger den höga konduktiviteten.  

 

Av 16 undersökta polyaromatiska kolväten (PAH) i grundvattenstation B2 

uppmättes endast fenantren år 2019. I station C2 uppmättes i november fenantren 

och Indeno(1,2,3-cd)pyren i halter som var strax över rapporteringsgränserna. 

Inga alifatiska eller aromatiska kolväten, som kan visa på förekomst av olja, 

uppmättes i någon station.  

 

I station SCOO1, som började provtas i april 2019, uppmättes flera ämnen i 

mycket höga halter. Det är inte fastställt var ämnena kommer ifrån, men framtida 

undersökningar får visa om det finns någon trend.  

 

Årsmedelhalten av summa 11PFAS var 259 ng/l i station Rb1010 och 92 ng/l i 

B2, vilket var högre än Livsmedelsverkets rekommenderade åtgärdsnivå för 

dricksvatten (90 ng/l) och högre än i 08-26S (38 ng/l) och C2 (11 ng/l). Även 

årsmedelhalten av PFOS var högst i station Rb1010 (111 ng/l) och lägst i C2 (0,34 

ng/l). I Rb1010 och B2 uppmättes halter av PFOS som var högre än det 

preliminära riktvärdet för grundvatten (45 ng/l).  
 

7.8 Mark, berg och natur 

7.8.1 Bergtäkt  

Swedavia är innehavare av täkttillståndet för bergtäkten Laggatorp som är belägen 

norr om bana 2. Genom avtal överlåts driften av bergtäkten till en exploatör, 

Svevia AB. Driften inkluderar bl.a. sprängning och krossning av berg. Tillståndet 

                                                 
12 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och 

statusklassificering för grundvatten, SGU-FS 2013:2 
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för täktverksamheten ger utrymme för brytning och förädling av totalt 

15 miljoner ton och av dessa maximalt 750 000 ton per år under 20 år fram till 

juni 2022. Det är Svevia som innehar tillståndet för det asfaltverk som står i 

bergtäkten Laggatorp och som togs i drift under 2014. Samtliga villkor för 

täktverksamheten efterlevdes under år 2019. 

 

För mer detaljerad information angående täktverksamheten Laggatorp, se separat 

Miljörapport täktverksamhet Laggatorp 2019.  

 

7.8.2 Lagringsplats för schaktmassor  

Swedavia Real Estate AB ansvarar för ett markområde på flygplatsen strax söder 

om fraktområdet Cargo City, där tillfällig lagring av rena schaktmassor är tillåten. 

Årligen ska införda massor till markområdet redovisas i miljörapporten, liksom 

resultatet av utförd vattenprovtagning i en kontrollbrunn i närheten av det aktuella 

markområdet.  

 

Under 2019 har inga massor förts in till eller ut från området. Vattenprovtagning i 

kontrollbrunnen har utförts i enlighet med kontrollprogrammet; i april respektive 

december 2019. Analyserade parametrar är bland annat metaller, alifater, 

aromater, PAH, nitrat, nitrit, fosfat, TOC samt PFOS och PFOA. Resultatet från 

analyserna visar generellt inte på några förhöjda koncentrationer och halterna av 

petroleumkolväten och PAH i grundvattenproven låg under detektionsgränsen. 

Metallkoncentrationerna är generellt låga även om arsenikkoncentrationen kan 

variera från år till år och vara något förhöjd. Under år 2019 var arsenikhalten ca 

14 µg/l vilket är ett överskridande av SGU:s riktvärde för grundvatten. 

Koncentrationen av TOC ligger återkommande högt likt under tidigare år, ca 

80 mg/l under 2019. Koncentrationerna av PFOS och PFOA ligger på ungefär 

samma nivåer från år till år även om någon enskilt högre halt har förekommit, 

samtidigt som variationer funnits mellan år och säsong sedan provtagningen 

startade 2014. Vid 2019 års analyser var halterna liknande i proverna från maj och 

november, PFOS uppmättes till ca 5 ng/l och PFOA till ca 5 ng/l. 

 

7.8.3 Miljötekniska markundersökningar 

I samband med bland annat byggnationer och markarbeten utförs miljötekniska 

markundersökningar på flygplatsen. Vanligtvis utvärderas parametrarna metaller, 

alifater, aromater, PAH, BTEX och PFAS-ämnen. I händelse av att föroreningar 

påträffas hanteras dessa i samråd med tillsynsmyndigheten. Under 2019 har 

markundersökningar utförts på ett flertal platser och vid behov har 

efterbehandlingsåtgärder vidtagits. Exempel på platser där markundersökningar 

har genomförts är vid byggnationer vid Terminalbyggnad 5 och i samband med 

underhållsåtgärder på flygoperativa ytor.  
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7.9 PFAS 

PFAS är ett samlingsnamn för poly- och perfluorerade ämnen som förekommer 

som förorening inom flygplatsområdet till följd av tidigare användning av ett 

brandsläckningsskum. PFAS förekommer i grund- och ytvatten, spillvatten och 

mark. Förekomsten av PFAS är störst kring brandövningsplatsen norr om västra 

änden av bana 2, men även andra mindre källområden finns. PFAS sprids primärt 

från Stockholm Arlanda Airport via grundvatten, dagvatten samt ytvatten. Denna 

spridning orsakar förhöjda PFAS-halter i Halmsjön, Halmsjöbäcken och 

Kättstabäcken vilka i sin tur belastar Märstaån som rinner vidare till Mälaren. 

Vidare sker en spridning österut via vattenmatriser till Sigridsholmssjön och 

nedströms denna. 

 

7.9.1 Handlingsplan PFAS 

Swedavias arbete med PFAS på Arlanda bedrivs enligt en handlingsplan, som 

uppdaterats under 2019 (nu gällande version 4 är daterad 2019-10-24). Syftet med 

handlingsplanen är att redovisa en övergripande strategi samt aktiviteter för 

PFAS-arbetet kommande år. I Tabell 9 redovisas 2019 års arbete inom ramen för 

gällande handlingsplan, se även kapitel 6 i handlingsplanen.  

 
Tabell 9.  Utdrag ur Handlingsplan PFOS, kapitel 6. 

Aktivitet Kapitel  Uppföljning 2019  

Utredningar samt PFAS-

undersökningar med syfte att fastställa 

och avgränsa källor till PFAS i jord 

6.1 En detaljerad rutnätsprovtagningsplan har tagits fram för ytlig 

jordprovtagning och provtagningen påbörjades 2019. Provtagningsplanen 

motsvarar syfte A, B och C i handlingsplanens kap 6.1. Målet är att all 

provtagning av ytjord enligt provtagningsplanen ska vara genomförd under 

2020. Provtagning kring bana 2 har genomförts under 2019 – 

kompletteringar krävs i djupled. Provtagning vid snötipparna och 

glykoldammarna vid bana 1 har skett under 2019 – kompletteringar krävs i 

djupled.  

PFAS i dagvatten och ytvatten 6.2.1 Under 2019 har tidigare utförda PFAS-analyser i yt- och dagvatten förts in 

i en databas som Sweco tagit fram. En provtagningsplan har tagits fram 

som omfattar 60 provpunkter i yt- och dagvatten. Dessa provtagningar har 

genomförts och ett arbete med kompletterande provtagningar har påbörjats.  

PFAS-undersökningar i enskilda 

dricksvattenbrunnar 

6.2.2 Under 2019 genomfördes provtagning i 12 vattenbrunnar som ligger inom 

flygplatsens fastighet (dessa hyrs ut). Analyserna visade att två av 

brunnarna är påverkade av PFAS. En av de påverkade brunnarna (byggnad 

B114) är belägen ca 600 meter sydöst om bana 2. I denna brunn har PFAS-

halter på 29, 94 och 1700 ng/l påvisats under året. Även under 2018 

varierade halterna; 94, 1000 och 2000 ng/l. Sammantaget är denna brunn 

starkt påverkad av PFAS-ämnen och haltvariationen är stor. Den andra 

vattenbrunnen hör till Svevias kontor inom Laggatorp bergtäkt och halten 

var 2019 170 ng/l. Vattnet i de två påverkade brunnarna används inte till 

förtäring eller matlagning. 

PFAS i spillvatten 6.3 Under 2019 har man tagit prover på utgående vatten från snötipparna vid 

bana 1. Det fanns dock osäkerheter i provtagningen och flödesmätningen. 

Beräknat utläckage av PFAS jan-juli 2019 är i storleksordningen 15 g. 

Detta utgör ca 10 procent av beräknat utsläpp via spillvattnet (200 g). Även 

sediment i snötipparna har provtagits, se punkt 6.1.  

 

Vid Kolsta reningsverk har inga särskilda utredningar eller åtgärder 

vidtagits under 2019.   

PFAS och akvifäranläggningen 6.4 Påbörjas 2020 enligt handlingsplanen.  
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Riskbedömning 6.5 Påbörjas 2020 enligt handlingsplanen.  

Åtgärdsförberedande pilotförsök vid 

brandövningsplatsen, mark och 

grundvatten 

6.6.1.1 Fortsättning av projekt som drivits av Sweco sedan 2017. Under 2019 har 

övergripande planering skett av samtliga studier och vissa 

laboratorieförsök har påbörjats. 

Åtgärdsutredning, mark och 

grundvatten 

6.6.1.2 Beror på resultaten i 6.1. och 6.2 i handlingsplanen. Åtgärdsutredningar 

genomförs utifrån identifierade behov under åren 2020–2024. 

Reningsanläggning för PFAS, 

dagvatten 

6.6.2.1 Planering av laboratorietest inleddes 2019. Reningsmetoder som kommer 

att testas är jonbytare, kolfilter, lerorganiskt material och zeoliter. 

Kompletterande provtagningar och flödesmätningar genomfördes 2019 för 

att kunna föreslå lokalisering och dimensionering. Skiss har tagits fram på 

utformning av dagvattendamm samt förslag på placeringar.  

PFAS-åtgärder i enskilt dricksvatten 6.6.3 Inget behov av åtgärder har konstaterats i dagsläget.  

Planer för brandövningsverksamhet 6.7 Arbetet för att etablera en ny brandövningsplats och avveckla nuvarande 

brandövningsplats är försenat och har inte påbörjats 2019.  

Konceptuell modell PFAS 6.8 Behovet av konceptuell modell utvärderas när alla miljötekniska 

markundersökningar är genomförda.  

Hantering av PFAS-data och 

uppbyggande av en databaslösning 

PFAS 

6.9 Under 2019 har tidigare analysdata förts in i den databas som Sweco 

skapat. Framtida mätningar förs löpande in i databasen framöver.  

PFAS i grundvatten 6.10.1 Påbörjas 2020 enligt handlingsplanen. 

 

7.10 Luftmiljö 

Swedavia mäter kontinuerligt halterna av luftföroreningar med passiva provtagare 

vid totalt 13 stycken provpunkter, markerade på kartan i Figur 14.  

  
Figur 14. Provpunkterna 1–6, 8–9 samt 11–15 används för mätning av luftföroreningshalter (NO2, VOC, 

PM2,5) vid Stockholm Arlanda 2019. Provpunkterna 10 och 16 används för mätning av nedfall av 

luftföroreningar. 
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De olika parametrar som mäts är kvävedioxid (NO2), flyktiga organiska ämnen 

(VOC) och partiklar med diameter mindre än 2,5 μm (PM2,5). Halterna anges i 

mikrogram per kubikmeter luft. Årsmedelvärden för NO2, VOC och PM2,5 

redovisas i Tabell 10. Det sker också mätningar av markvatten och nedfall av 

luftföroreningar (deposition) på en skogsyta (nr 16) och mätningar av nedfall på 

öppet fält (nr 10).  

 

Kvävedioxidprovtagarna i de olika provpunkterna byts varje månad 

(månadsprover). Mätning av partiklar sker under en vecka per månad. Mätning av 

VOC sker fyra veckor på sommaren respektive på vintern. 
 

Tabell 10. Halter av luftföroreningar som årsmedelvärde år 2019. 2018 års värden inom parentes. 

Provpunkt 

Halt i årsmedelvärde, µg/m3 

NO2 VOC* 

PM2,5 

(PM10) 

1 9,71 (11,0) - - 

2 4,44 (5,4) - - 

3 4,04 (4,4) - - 

4 5,68 (6,0)  - - 

5 4,56 (4,5)  - - 

6 4,21 (4,4) - - 

8 12,61 (14,1) - - 

9 3,99 (5,4) 0,37 (0,43) - 

11 13,38 (15,4)  - - 

12  - 0,29 (0,56) 5,23 (5,7) 

13  - 0,42 (0,46)  - 

14  - 0,41 (0,55)  - 

15 6,56 (6,1)  0,41 (0,47)  - 

*För VOC, åtta veckors mätning, har halten av bensen i g/m3 angivits. 

 

7.10.1 Kvävedioxid  

NO2-halterna har liksom tidigare år varit högst nära terminalerna, vid större vägar 

och vid parkeringar där det är mest marktrafik (Figur 14 i kombination med 

Tabell 10). Månadsmedelvärdena av NO2-halten för de olika provpunkterna 

sammanslagna följer väl månadsmedelvärdena för föregående år, se Figur 15.  

 

Månadshalterna av NO2 varierar med årstiden och är som högst på vintern. En 

anledning kan vara att uppvärmningsbehovet i regionen är störst på vintern, vilket 

innebär ökad energiproduktion med ökade utsläpp och därmed en högre 

bakgrundshalt i luften. 
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Figur 15. Månadsmedelvärden av NO2 under perioden januari 2015 till december 2019 samt riktvärde för 

miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Riktvärdet avseende årsmedelvärde för kvävedioxid för att uppnå det nationella 

miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att halten 20 µg/m3 inte ska överskridas. Det 

sammanlagda årsmedelvärdet av NO2 för samtliga mätpunkter vid flygplatsen 

uppgick till 6,9 µg/m3 år 2019 och underskred därmed miljökvalitetsmålets 

riktvärde. Även NO2-halten som årsmedelvärde för samtliga enskilda provpunkter 

var lägre än miljökvalitetsmålets riktvärde. Mätresultatet kan också jämföras med 

miljökvalitetsnormen till skydd för människors hälsa som är 40 µg/m3 i 

årsmedelvärde.  

 

7.10.2 Flyktiga organiska ämnen 

Flyktiga organiska ämnen, VOC (Volatile Organic Compounds), är vanliga 

bränslerester i avgaser från förbränningsmotorer. De olika VOC som mätts vid 

mätpunkterna är n-oktan, n-nonan, bensen, toluen, meta/paraxylen, ortoxylen, 

etylbensen och butylacetat. Mätpunkterna är placerade vid Sky City, Terminal 2 

och vid Grind 1, vilka är trafikerade områden. Mätpunkt 15 ligger vid Bana 3 och 

mätpunkt 9 ligger i flygplatsområdets utkant och används som referenspunkt.  

 

Syftet med mätpunkterna är att mäta upp halterna där många människor vistas och 

att undersöka var på Arlanda de högsta VOC-halterna finns. Mätningar utfördes 

vecka 21–24 samt vecka 47–50.  

 

Resultatet från mätningarna visar att VOC-halterna liksom tidigare år generellt är 

högre vid de trafikerade områdena Sky City, Terminal 2 och Grind 1 jämfört med 

referensprovpunkten. Medelvärdena av de uppmätta VOC-halterna vid de olika 

mätpunkterna presenteras i Figur 16. Generellt har halterna av VOC under 2019 

minskat jämfört med 2018.  
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Figur 16. Medelvärden under 2019 för olika VOC (μg/m3) utifrån mätningar gjorda vecka 21–24 och 47–

50 vid fem mätpunkter. 

Av de uppmätta VOC-föreningarna är bensen den enda som är kopplad till en 

miljökvalitetsnorm samt till miljökvalitetsmålet för Frisk luft. Liksom tidigare år 

är medelhalten för bensen vid samtliga mätpunkter väsentligt lägre än både 

miljökvalitetsnormen; 5 µg/m3 som årsmedelvärde, och miljökvalitetsmålets 

riktvärde; 1 µg/m3 som årsmedelvärde. 

 

7.10.3 Partiklar  

Partiklar i utomhusluft uppkommer naturligt, t.ex. genom spridning av damm och 

sand, och genom mänsklig verksamhet, t.ex. som en följd av vägtrafik samt 

förbränning av olje- eller biobränslen. Inandningsbara partiklar har i typiska fall 

en storlek på cirka 10 µm (0,01 mm) eller mindre. Luftens innehåll av partiklar 

med sådana dimensioner brukar betecknas som PM10 (Particulate Matter 10). 

Partiklarna bildas bl.a. vid slitage av däck, vägar och bromsar samt vid 

förbränning av gaser. 

 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft anger haltmålet för partiklar (PM10) i luft. I och 

med preciseringen av miljökvalitetsmålet för PM10 gäller riktvärdet att halterna 

30 µg/m³ som dygnsmedelvärde och 15 µg/m³ som årsmedelvärde ska 

underskridas. Miljökvalitetsnormen (MKN) för PM10 innebär att halten 50 µg/m³ 

som dygnsmedelvärde och 40 µg/m3 som årsmedelvärde inte får överskridas. 
 

År 2006 till och med februari 2015 samt från och med år 2018 har mätningar av 

halten PM2,5 utförts på en mätpunkt utanför huvudingången till Terminal 4 under 

en vecka per månad, för att få ett mått på förekomsten av dessa finare partiklar. 

Syftet med mätningarna är att få en indikation på partikelhalterna på platser där 

människor vistas och där halterna förmodas vara särskilt höga. Från mars 2015 till 
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och med 2017 mättes återigen PM10 för att få en indikation av halterna av större 

partiklar. Av praktiska skäl mäts endast en partikelstorlek i taget. 

 

Alla mätningar har utförts med en metod som utarbetats av IVL Svenska Miljö-

institutet. Kort beskrivet sugs en viss mängd luft per dygn genom ett filter, för 

varje dygn under mätveckan. Filtren vägs på specialvåg före och efter mätning. 

 

Årsmedelvärdet under år 2019 för PM2,5 är 5,23 μg/m3 och ligger långt under 

miljökvalitetsnormen (25 μg/m3, årsmedelvärde) samt lägre än det nationella 

miljökvalitetsmålet Frisk luft (10 μg/m3) avseende årsmedelhalt. Den högsta 

dygnsmedelhalten uppmättes till 27 µg/m3 under ett dygn i november. Variationer 

i partikelhalten samt medelvärde per mätvecka redovisas i Figur 17. 

 
Figur 17. Månadsmedelvärdet med standardavvikelser för partikelhalten, PM2,5, (μg/ m3) vid 

huvudingången till Terminal 4 utifrån mätningar en vecka per månad under 2019. 

7.10.4 Försurning och övergödning 

Länsstyrelsen i Stockholms län mäter nedfall av luftföroreningar och 

markförsurning på flera provytor i länet. En av provytorna ligger vid Stockholm 

Arlanda (nr 16 i Figur 14). Där sker mätning av som s.k. krondropp, vilket i 

princip inkluderar både torr- och våtdeposition, och provtagning av markvatten. 

Mätning av atmosfäriskt nedfall som våtdeposition sker även på öppet fält (nr 10 i 

Figur 14). Provtagningen, som sker samma tid som övrig provtagning i länet, 

utförs av Skogsstyrelsen och finansieras av Swedavia. Mätdata från alla 

provytorna finns sammanställda i en rapport framtagen av IVL13. Rapportering 

sker på våren efter varje hydrologiskt år, som varar från oktober till och med 

september. I följande avsnitt återges en sammanfattning för Stockholm Arlanda 

från den senaste rapporteringen. Resultaten från mätningarna vid Arlanda jämförs 

med resultaten från två andra jämförbara provytor i Stockholms län, Bergby med 

                                                 
13 IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, Försurning och övergödning i Stockholms län, C 412, 2019  
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tallskog, belägen ca 12 km söder om Arlanda, och Farstanäs med granskog, 

belägen ca 10 km söder om Södertälje. 

 

Försurning 

Nedfallet av sulfatsvavel till granskog vid Arlanda ligger under de senaste 

hydrologiska åren något högre jämfört med motsvarande nedfall vid två andra 

platser med barrskog utanför tätort i Stockholmsområdet. De senaste tre åren har 

nedfallet dock varit genomgående lågt vid alla platser, till stor del beroende på 

låga nederbördsmängder. Kommande års mätningar får visa om det högre 

svavelnedfallet vid Arlanda jämfört med de två andra provplatserna består. 

Nedfallet av sulfatsvavel har minskat signifikant vid samtliga tre skogsytor i länet, 

inklusive Arlanda, sedan 1999 då mätningarna startade vid Stockholm Arlanda.  

 

Halterna av sulfatsvavel i markvattnet har under perioden 2002–2008 legat relativt 

högt vid granskogen vid Arlanda (det har den även gjort i Bergby), jämfört med 

andra platser i Stockholmsområdet. Orsakerna bakom de relativt höga halterna av 

sulfatsvavel är inte kända. Det kan dock finnas andra skäl till höga svavelhalter, 

förutom atmosfäriskt nedfall.  

 

Markvattnets pH-värde vid Stockholm Arlanda minskade tillfälligt under 2017, 

liksom vid andra platser i länet. Under 2018 och 2019 återgick dock pH till högre 

värden. Vid Arlanda har pH i markvattnet under de senaste fyra åren varierat 

mellan 4,7–6,1 (om pH är under 5 i markvattnet finns det risk för försurning). För 

de senaste fyra åren ligger medianvärdet för markvattnet vid Arlanda på pH 5,8.  

 

Den syraneutraliserande förmågan (ANC) i markvattnet vid Stockholm Arlanda 

har under de senaste åren varierat mellan -0,04 till 0,2. I huvudsak har ANC legat 

på positiva värden vilket tyder på att det inte föreligger någon betydande 

försurning av markvattnet vid Stockholm Arlanda. Att ANC ligger nära noll och 

ibland något under tyder dock på att viss påverkan av försurning föreligger, helst 

bör ANC vara klart positiv. ANC vid Arlanda ligger dock på ungefär samma nivå 

som vid den närliggande mätplatsen Bergby.   

 

Sammantaget tyder mätningarna av nedfall och markvattenkemi inte på någon 

betydande försurning i granskogen vid Stockholm Arlanda. Svavelnedfallet mätt 

som krondropp har dock under de senaste tre åren inte minskat i samma 

utsträckning vid Arlanda, som vid övriga två mätplatser i Stockholmsområdet. 

Fortsatta mätningar får utvisa om skillnaderna består.  

 

Övergödning/kvävenedfall 

Under hydrologiska året 2018/19 var nedfallet av oorganiskt kväve som 

våtdeposition vid Stockholm Arlanda 2,2 kg N/ha, vilket är under de n kritiska 

belastningen, 5 kg kväve per hektar och år, som finns för kvävenedfall till 

barrskog i Sverige. Även om man till det lägger en andel torrdeposition medför 

detta sannolikt inte att ett beräknat totalt nedfall av oorganiskt kväve överskrider 

gränsvärdet för kvävenedfall till barrskog vid Stockholm Arlanda under det 
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hydrologiska året 2018/19. Nedfallet av oorganiskt kväve till granskog vid 

Stockholm Arlanda ligger i nivå med motsvarande nedfall vid två andra 

jämförbara platser i Stockholmsområdet utanför tätort. 

 

Halter av nitrat eller ammonium i markvattnet i granskogen vid Stockholm 

Arlanda har under hela mätperioden varit mycket låga, under detektionsgränsen. 

Detta är vad som kan förväntas normalt i växande skog och tyder på att en 

eventuell upplagring av kväve i skogsmarken inte nått den nivå där det börjar 

läcka ut till markvattnet.  

 

Sammanfattningsvis har bedömningen gjorts att nedfallet till och inverkan av 

kväve på skogsmarken vid Stockholm Arlanda inte på något betydande sätt skiljer 

sig jämfört med andra motsvarande platser utanför tätort i Stockholmsområdet. 

 

7.10.5 Flygtrafik 

Till avgasutsläppen från flygtrafik räknas alla avgasutsläpp i LTO-cykeln 

(Landing and Take-Off cycle), vilket innebär utsläpp från flygplanen under höjden 

3 000 fot (915 meter) inklusive taxning; flygplanens transporter på marken.  

 

Beräkningar av utsläppen i LTO-cykeln för perioden 2015–2019 har utförts av 

Swedavia med beräkningsmetoden EDMS. EDMS beräknar bränsleförbrukning 

inom LTO-cykeln, och utifrån denna samt bränslets kol- och svavelinnehåll har 

koldioxid- och svaveldioxidutsläpp beräknats. LTO-emissioner av kolväten och 

kväveoxider har beräknats med hjälp av ICAO:s emissionsdatabas. 

  

LTO-cykeln är i EDMS indelad i sex faser: landning, taxning in, uppstart, taxning 

ut, avgång och stigning. Varje flygfas har en specifik uppehållstid som är olika 

beroende på flygplanstyp. I EDMS kan bara tiden för taxning in och ut 

modifieras, tider för andra faser är spärrade. ICAO:s tider baserades ursprungligen 

på en LTO-cykel med relativt stora flygplan vid en stor flygplats och överskattar 

därför genomsnittstiderna på flygplatser av de storlekar som förekommer i 

Sverige.  

 

Utsläppsdata för koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx), kolväten (HC), kolmonoxid 

(CO) och svaveldioxid (SO2) redovisas i Tabell 12 och illustreras i Figur 18 och 

bygger på beräkningar utifrån Swedavias statistik på de flygplan som startat eller 

landat på Arlanda under året.  

 

Flygtrafiken på Stockholm Arlanda har minskat med 4,7 % år 2019 jämfört med 

år 2018. LTO-utsläppen har minskat med ca 5 % avseende koldioxid, kväveoxider 

och svaveloxider. Relativa utsläpp av koldioxid per LTO och relativa utsläpp av 

CO2 per passagerare har minskat marginellt jämfört med 2018.  
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Tabell 11. Avgasutsläpp från flygtrafik under 915 meters höjd för olika år (avrundat). Antalet rörelser 

nedan är hämtat från trafikfaktureringssystemet TRISS. 

År LTO (antal) 
Utsläpp (ton) 

CO2 NOx HC CO SOx 

2019 116 158  222 227  959  108  716  82  

2018 121 825  232 877  1 016  119  775  86  

2017 124 334  235 481  1 028  145  868  87  

2016 117 120  221 204  949  141  863  82  

2015 112 873  210 976  906  130  809  78  

2014 113 975  208 396  871  139  840  77  

 

 

 
Figur 17. Avgasutsläpp från flygtrafik under 915 meters höjd samt antalet LTO för åren 2015 – 2019. Den 

vänstra axelns skala gäller för CO2 i ton samt antal LTO. Den högra axelns skala gäller för NOx, NMHC 

och SOx i ton. 

7.10.6 Motorprovning  

Efter reparation och/eller underhåll av flygplan är det nödvändigt att prova 

motorernas funktion. Under år 2019 gjordes sammanlagt 288 stycken 

motorprovningar på motorprovplatsen och vid änden av rullbanan. För 

motorprovningarna bokades totalt 321 timmar. År 2018 var motsvarande antal 

282 motorprovningar och 284 bokade timmar.  

 

Motorprovning görs med varierande gaspådrag. Fullt pådrag används först efter 

att motorn blivit varm och bara under korta stunder. SAS verkstad uppger att ett 

genomsnittligt gaspådrag på cirka 30 % av maximalt pådrag är ett rimligt 

antagande för beräkning av utsläppen från motorprovningarna.  
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25 flygplanstyper har motorprovats under 2019. Utsläppsberäkningen baseras på 

utsläppsstatistik från flygplanstyperna, varav de vanligaste flygplanstyperna som 

använts till motorprovningarna är Boeing 737, ATR 72, Bombardier CRJ 900, och 

Saab 340-A. I beräkningen antas motorerna vara i drift under all bokad tid. 

Motorerna är i realiteten dock bara i drift en del av den totala tid som bokats, 

vilket innebär att utsläppen överskattas i beräkningen. I Tabell 12 redovisas 

beräknade utsläpp från motorprovningar år 2019.  

 
Tabell 12. Avgasutsläpp från motorprovningar på Stockholm Arlanda 2019. 

Gaspådrag(

%) 

Tid  

(h) 

Utsläpp (ton) 

CO2 NOx NMHC CO 

30 321 706 1,10 0,73 4,50 

 

7.10.7 Transporter inom flygplatsen  

Flygplatsfordonen tankar huvudsakligen på Swedavias tankstation inne på 

Stockholm Arlandas behörighetsområde (airside). Swedavia förvaltade under året 

en tankstation på airside med flytande bränsle och biogas. Under år 2019 

tillhandahölls bensin MK1, diesel MK1, EVO 50, (50 % förnybar råvara), HVO 

100 (100% förnybar råvara), samt biogas med 100 % förnybar råvara. Bensin och 

diesel är av miljöklass 1 och har låg svavelhalt på 0,001 viktprocent.  

 

På landside finns en gasmack (Circle K) som tillhandahåller fordonsgas och 

vätgas. Under 2019 bestod fordonsgasen av 100 % biogas. 

 

Mängden bränsle som sålts vid drivmedelsanläggningen på airside fördelat på 

Swedavia och Swedavias kunder redovisas i Tabell 13, liksom den mängd biogas 

som Swedavia köpt på landsidemacken. Utsläppen av koldioxid baseras på 

bränsleförbrukningen borträknat 5 % inblandning av etanol i bensin och 

inblandning av 50 % förnybart bränsle i form av bland annat RME och tallolja i 

diesel (HVO 50). Biogas ger miljönytta eftersom den framställs av förnybar 

råvara och därmed inte ger upphov till något nettoutsläpp av koldioxid. Vidare är 

biogasbussars utsläpp av kväveoxider och partiklar lägre jämfört med utsläppen 

från motsvarande dieseldrivna bussar.  

 

Utsläppen av fossil koldioxid från Swedavias interna förbrukning under 2019 

utgör knappt 3 % jämfört med 2018 års utsläpp.  

 

Utsläppen av fossil koldioxid från Swedavias kunders förbrukning utgör knappt 

87% jämfört med 2018 års utsläpp.  
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Tabell 13. Mängd tankat fordonsbränsle och beräknade avgasutsläpp från flygplatsfordonen under 2019 

(avrundade värden). ”Swedavia” avser Swedavias interna förbrukning, ”Swedavias kunder” avser 

förbrukningen hos externa företag på flygplatsen. 

 

Fordonsbränsle 
 

Enhet 

Användare/förbrukning 

Swedavia Swedavias kunder Totalt 

Biogas (100%)2 ton 630 - 630 

Bensin MK13, 5 % etanol  m3 20 17 37 

HVO 50 m3 31 1185 1216 

HVO 100 m3 778 176 954 

  Användare/utsläpp 

Utsläppsparameter Enhet Swedavia Swedavias kunder Totalt 

CO2 (fossil) ton 84 1544 1628 

NOx ton 19 27 46 

SO2 kg 14 23 37 
1 Densitet biogas 100 är 0,75 kg/Nm3 

 

7.10.8 Brandövning  

Utsläppet av fossil koldioxid (från gasolanvändning) vid 2019 års brandövningar 

var totalt cirka 13 ton koldioxid (CO2).  

 

7.10.9 Utsläpp från uppvärmning och elanvändning  

Flygplatsens värmeanvändning under året och de utsläpp som värmeproduktionen 

gett upphov till redovisas i Tabell 14. Utsläppen från energiproduktionen beror på 

vilka bränslen Stockholm Exergi använt för att producera fjärrvärmen. Ett avtal 

har träffats med Stockholm Exergi om att all fjärrvärme som levereras till 

Stockholm Arlanda ska vara koldioxidneutral, det vill säga producerad av 

förnybara bränslen. Biobränslet antas inte ge något nettoutsläpp av CO2. 

 
Tabell 14. Utsläpp från produktion av den fjärrvärme som använts på Stockholm Arlanda år 2019 samt 

utsläpp från enskilda oljepannor som inte ingår i fjärrvärmenätet. 

År 2019 Energi 

(MWh) 

Utsläpp (ton) 

CO2 NOx SO2 

Swedavia, HVO-olja i panncentralen 45 0 <0,0 <0,0 

Swedavia, fjärrvärme 44 987 0 4,14 <0,0 

Arlanda totalt inkl. Swedavia, fjärrvärme 76 147 0 7,0 <0,0 

Externa enskilda oljepannor (ingår ej i 

fjärrvärmenätet) 
728 213 0,2 0,1 

  

7.11 Energianvändning  

Swedavia köper sedan år 2005 ursprungsgarantier motsvarande den egna årliga el-

användningen på flygplatsen. Ursprungsgarantier upphandlas från elproducenter 

som producerar el från enbart förnybara källor, det vill säga från vind, sol, vatten 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

RAPPORT 2020-03-26 1.0 SWED-1424720092-4 39(54) 

Godkänd  Sekretess 

PG    

Flygplats Upprättad av    

Stockholm Arlanda Airport Miljöavdelningen  

 
 

 
 

och/eller biobränslen. Sedan år 2011 köper Swedavia även ursprungsgarantier 

motsvarande den el som säljs vidare till andra kunder på flygplatsen.  

 

Vid kylning av terminaler och andra byggnader används huvudsakligen lokala 

resurser i form av det akvifärlager som togs i drift under 2009 tillsammans med 

vatten från Halmsjön. 

 

7.11.1 Fjärrvärmeanvändning  

I Figur 19 redovisas fjärrvärmeanvändningen på Stockholm Arlanda under de 

senaste sex åren. Jämfört med 2018 har Swedavias fjärrvärmeanvändning minskat 

med 4,3 % under 2019, se Figur 18 och Tabell 15.  

 

 
Figur 18. Fjärrvärmeanvändning på Stockholm Arlanda mellan åren 2013–2018. 

Tabell 15. Fjärrvärmeanvändning (MWh) på Stockholm Arlanda 2013–2019. 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Swedavia 46 257 43 096 41 589 44 193 41 457 47 027 44 987 

Arlanda (totalt)  84 825 78 445 76 734 80 096 73 235 80 906 76 147 

 

7.11.2 Elanvändning 

Swedavias elanvändning på Stockholm Arlanda uppgick till 59 741 MWh under 

2019, vilket innebär en ökning med 1,7 % jämfört med föregående år (Tabell 16). 

 

Stockholm Arlandas totala elanvändning under 2019 var 135 939 MWh, vilket är 

en ökning med 2,2 % jämfört med föregående år (Figur 19). 

 
Tabell 16. Elanvändning (MWh) på Stockholm Arlanda 2013–2019. 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Swedavia 65 385 63 839 60 642 59 228 57 818 58 750 59 741 

Arlanda (totalt) 140 984 137 135 133 082 131 273 129 274 133 016 135 939 
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Figur 19. Elanvändning (MWh) på Stockholm Arlanda 2013–2019. 

7.11.3 Nyckeltal energianvändning 

I Tabell 17 redovisas Swedavias energianvändning på flygplatsen i relation till 

antalet passagerare och antal kvadratmeter lokalyta. Nyckeltalen används som 

mått på Swedavias energieffektiviseringsarbete på flygplatsen. Nyckeltalen 

beräknas både med faktiska och normalårskorrigerade värden. 

 
Tabell 17. Swedavias energianvändning på Stockholm Arlanda 2013–2019 i relation till antalet 

passagerare och lokalyta. 

Nyckeltal Energianvändning/år 2013 2014 2015 1) 2016 2017 2018 2019 

Totalt Swedavia Arlanda 

[kWh]/passagerare 
5,4 4,8 4,4 4,2 3,7 3,9 4,1 

Terminaler Värme [kWh]/kvm 79 66 56 61 58 63 59 

Terminaler Värme+El inkl. 

verksamhetsel [kWh]/kvm 2) 
228 214 178 179 174 172 165 

Nyckeltal Energianvändning/år 

(Normalårskorrigerad) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt Swedavia Arlanda 

[kWh]/passagerare 
5,4 4,9 4,6 4,3 3,8 4,0 4,2 

Terminaler Värme [kWh]/kvm 83 75 63 63 63 67 64 

Terminaler Värme+El inkl. 

verksamhetsel [kWh]/kvm 2) 232 223 185 181 179 176 170 

1) Värdena för 2015 har korrigerats utifrån en större yta och något fler passagerare. 

2) Korrigerade värde för elanvändning i Centralbyggnaden 

 

Nyckeltalen visar på en svag ökning av energianvändning per passagerare, 

däremot fortsätter energianvändning per kvadratmeter att minska. Värmen är 

Normalårskorrigerad för att utjämna variationer i utetemperaturen. Swedavias 

investeringar i energieffektiv teknik samt arbete med driftoptimeringar ger 
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resultat. Energianvändningen i terminalerna fortsätter att minska men den totala 

energianvändningen på Arlanda ökar, främst på grund av ökade ytor i det nya 

driftområdet. Energianvändning per passagerare ökar med 5,4 % och antalet 

resenärer minskar med 4,5 % jämfört med 2018. 

 

7.11.4 Akvifärlager och Halmsjön  

Stockholm Arlanda Airport använder grundvatten för produktion av kyla och 

värme. Att använda lagrad energi i åsen är en del av det mål som syftar till en 

effektivisering av energianvändningen inom Stockholm Arlanda Airport. Målet är 

att minska behovet av fjärrvärme och el genom att använda sig av naturen som 

förnybar energikälla.  

 

Uttag och infiltration av grundvatten sker från en rullstensås som är belägen öster 

och söder om Halmsjön. Denna avlagring av sand och grus är en del av 

Stockholmsåsen som på denna sträcka fått det lokala namnet Långåsen.  

 

I akvifäranläggningen används rullstensåsen som ett säsongslager av kyla och 

värme. Sommartid används uppumpat grundvatten från den kalla delen av 

akvifären för kylningsändamål, varefter det uppvärmda returvattnet pumpas 

tillbaka till akvifärens varma del för att lagras till vintern då det används för 

uppvärmning. Kylan används till komfortkyla, kylning av datarum samt 

kommersiell kyla (kök, restauranger). Värmen används till förvärmning av 

ventilationsluft och till markvärme. Under 2019 togs under sommardriften för 

kylningsändamål ut en energimängd motsvarande 13,7 GWh och under 

vinterdriften för uppvärmningsändamål 4,3 GWh. Motsvarande siffror för 2018 

var 9,6 respektive 5,3 GWh. För akvifäranläggningen finns ett särskilt tillstånd. 

 

Som komplement till akvifäranläggningen används även vatten från Halmsjön för 

kyl- och värmeändamål, vilket också är reglerat i särskilt tillstånd. 

 

I syfte att uppfylla gällande tillstånd och villkor för akvifären och Halmsjön 

behöver kontroll ske av bortledda och återförda vattenvolymer, grundvattennivåer, 

vattenkemi samt eventuella skador på byggnader, anläggningar och vegetation. 

Egenkontrollen är sammanställd i Bilaga 6 till denna miljörapport. 

 

7.12 Kemiska produkter 

7.12.1 Kemikaliearbete 

För kemikaliehanteringen finns övergripande rutiner om bland annat bedömning 

av nya kemikalier, inköp, substitution och praktisk hantering. Alla kemiska 

produkter finns dokumenterade i databasen iChemistry och inköpen registreras i 

ekonomisystemet IFS. Ett kemikalierondsprotokoll för det interna 

egenkontrollarbetet har tagits fram. 
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7.12.2 Kemikalieförbrukning 

Swedavia hanterar ca 400 olika kemiska produkter på Stockholm Arlanda Airport. 

Huvuddelen av Swedavias kemiska produkter, sett till antal, utgörs av produkter i 

små mängder avsedda för verkstadsarbete samt fordons- och fastighetsunderhåll. 

Dessa produkter är dels konsumentprodukter, dels produkter för professionella 

användare. Förpackningarnas storlek varierar från mindre tuber och burkar till fat. 

Swedavia hanterar även ett antal mer flygplatsspecifika produkter, såsom 

vägmarkeringsfärg, kemikalier för halkbekämpning och brandsläckningsmedel.  

 

Swedavias interna kemikalieförbrukning redovisas i Bilaga 5. Andra kemiska 

produkter av betydande omfattning som till exempel avisningsglykol och 

flygfotogen hanteras av andra företag på flygplatsen.  

 

En sammanställning av några kemikalier som hanterats i större volymer på 

flygplatsen under (helår) 2019 redovisas i Tabell 18. 

 
Tabell 18. Kemikalier som hanterats i större volymer på Stockholm Arlanda Airport 2019. Mängder från 

2018 redovisas inom parentes. 

Produkt Mängd  

Flygfotogen Jet A-1* 860 114 (902 849) m3 

Brandövningsbränsle, Sekundol EVF Denat 18,2 (20) m3 

Brandövningsbränsle, Gasol 4,2 (3,1) ton 

Skumsläckmedel, Moussol, brandövning 5,6 (8,3) m3 

Avisningsglykol Typ 1* 743,4 (1 420) m3 

Avisningsglykol Typ 2* 247,4 (537) m3 

Halkbekämpningsmedel, Kaliumformiat, 

Nordway KF 

1 270,3 (2 587) m3 

Halkbekämpningsmedel, Kaliumformiat, 

Aviform** 

1 119,4 (89) m3 

Halkbekämpningsmedel, Natriumformiat, 

Nordway NF 

34 (31,5) ton 

Toalettdesinfektionsmedel, TG 320 AF 7,8 (11) m3 

* Köps in och hanteras av annat företag på flygplatsen. 

** Produkten vann upphandlingen 2019 och har därför ökat markant i jämförelse med föregående år 

7.12.3 Halkbekämpning av banor 

Under vintersäsongen – som här definieras som oktober 2018 till april 2019 – har 

till största del formiatbaserat banavisningsmedel använts på flygplatsen och 

Swedavia bedömer att villkor 30 är uppfyllt. Swedavia har under ovan beskrivna 

vintersäsong använt banavisningsmedlet Nordway®-KF i flytande form 

(kaliumformiat). Det har även använts en mindre mängd Nordway®-NF som är 

ett granulat (natriumformiat). 
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Totalt under vintersäsongen 2018/2019 har det använts 2 674 ton formiat av typen 

Nordway®-KF och 734 ton av Aviform L 50.  Detta är betydligt mindre än 

rekordåret 17/18 då 4 750 ton formiat förbrukades. Det har även förbrukats 39 ton 

Nordway-NF. 

 

7.12.4 Flygplansavisning 

Avisning av flygplan görs av externa avisningsföretag på särskilt anvisade platser. 

För avisningen av flygplan används monopropylenglykol som vid olika 

blandningsförhållanden, tillsammans med vatten, har den egenskapen att sänka 

vattnets fryspunkt. På Arlanda används två typer av vätskor, typ 1 och typ 2.  

 

Behovet av avisningsmedel varierar liksom halkbekämpningsmedlet kraftigt 

beroende på bland annat väderlek. Under vintersäsongen 2018/2019 har det 

använts ca 1 528 ton 100 %-ig glykol, vilket är mindre än den mängd som 

användes samma period föregående säsong (1 960 ton 2017/2018). Antalet 

frostdagar var likvärdigt medan antalet isdagar var färre under 2018/2019 än 

föregående säsong. Detta tros vara orsaken till den minskade förbrukningen av 

glykol. 

 

7.12.5 Brandövning 

Brandövningar sker på en särskild övningsplats på flygplatsen. Övningsområdet är 

försett med gummiduk i marken så att allt släckvatten tas omhand för rening i en 

av Swedavias reningsanläggningar innan det släpps vidare till det kommunala 

spillvattennätet.  

 

Under 2019 användes det förnybara brandövningsbränslet, Sekundol EVF Denat. 

Grundprodukten i Sekundol EVF Denat är en etanolhaltig rest från 

spritframställning. Gasol i gasform används för tändning av övningsbränslet och 

för att värma upp rökövningscontainrar.  

 

Vid de flesta övningar används endast Sekundol EVF Denat som bränsle och 

vatten som släckmedel. I samband med övningar med brandsläckningsskum 

använder Airport Academy ett fluorfritt skarpt brandskum, Moussol FF 3/6, med 

ca 1,5 % procents skumkoncentrat inblandat i vatten. 

 

7.12.6 Toalettdesinfektionsmedel från flygplan 

I flygplanstoaletterna tillsätts baktericider för att hindra bakterietillväxt och 

smittspridning. Toaletterna i ankommande flygplan töms med sugbil, varefter 

innehållet töms i en central pumpgrop för vidare bortledning till det kommunala 

spillvattennätet. I anslutning till tömningsstationen sker tillblandning av ny 

sanitetsvätska till de flygplan som önskar påfyllning.  
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7.12.7 Övrig kemikalierapportering 

Stockholm Arlanda upprättar årligen en köldmedierapport som skickas till 

tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län. Utöver köldmedierapporten 

ska även en kemikalieförteckning årligen rapporteras till Käppalaverket. År 2019 

var dock sista året som kemikalieförteckning skulle rapporteras till Käppalaverket. 

Från och med år 2020 ändras Revaqreglerna så att det läggs mer fokus på de 

verksamheter som är nyanslutna inom upptagningsområdet. 

 

7.13 Avfall 

Huvudentreprenören, Stena Recycling AB, sköter all avfallshantering på 

flygplatsen och driften av Kretsloppscentralen (KC). 

 

Avfallsinsamlingen är ordnad så att resenärer och verksamhetsutövare uppmanas 

att källsortera. Beroende på plats erbjuds olika möjligheter med avseende på kärl. 

Följande fraktioner kan sorteras: 

 

• returpapper inklusive tidningar 

• wellpapp/kartong 

• hårda plastförpackningar 

• övriga plastförpackningar 

• pappersförpackningar 

• färgade glasförpackningar 

• ofärgade glasförpackningar 

• metallförpackningar 

• elektronik 

• blandade småbatterier 

• lysrör 

• ljuskällor 

• kompost/matavfall 

• trä 

• brännbart avfall 

• deponirester (t ex porslin) 

 

I Tabell 19-Tabell 21 redovisas en sammanställning över avfallsfraktioner från 

Stockholm Arlanda under 2019, samt var dessa produkter omhändertogs. 
 

Tabell 19. Materialåtervinning Stockholm Arlanda 2019. 

Kategori/Fraktion Mottagare 
Mängd 

(ton) 

Avfall från fettavskiljare SRV Återvinning 480,3 

Biologiskt nedbrytbart avfall Uppsala 149 

Hårda plastförpackningar SR Rosersberg 40,8 
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Metallförpackningar SR Rosersberg 19,1 

Färgat glas SR Rosersberg 1,1 

Ofärgat glas SR Rosersberg 0,4 

Pallemballage SR Rosersberg 0,4 

Papper/kontorspapper SR Rosersberg 21,8 

Wellpapp SR Rosersberg 364,2 

 
Tabell 20. Energiåtervinning och annan återvinning. Stockholm Arlanda 2019. 

Kategori/Fraktion Mottagare 
Mängd 

(ton) 

Blandat avfall till sortering SR Rosersberg 73,6 

Brännbart verksamhetsavfall Stockholm Exergi 1743 

Kategori 1 avfall 3:e land Vattenfall AB, Uppsala 590,5 

Hushållsavfall Stockholm Exergi, Bristaverket 913 

Utsorterat trä SR Roserberg 39,5 

Glykolrester Vilokan, Arlanda 4838 

 
Tabell 21. Deponi och farligt avfall Stockholm Arlanda 2019. 

Kategori/Fraktion Mottagare 
Mängd 

(ton) 

Avfall till deponi SR Rosersberg 233,2 

Batterier, bly (Pb) SR Rosersberg 1,6 

Småbatterier osorterade SR Rosersberg 0,2 

Elektronik SR Rosersberg 20,2 

Lysrör SR Rosersberg 0,2 

Lösningsmedel SR Veddesta 1,1 

Färgavfall SR Rosersberg 1,6 

Metallhydroxidslam SR Veddesta 11,8 

Olje- och bränslefilter SR Veddesta 1,0 

Spill/avfallsolja SR Veddesta 8,1 

Avfall från sandfång/ 

grusränna/oljeavskiljare 

+annat oljehaltigt avfall 

SR Veddesta 37,1 

Övrigt farligt avfall (framförallt 

sopsand) 
SR Veddesta 233,4 
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8 BETYDANDE ÅTGÄRDER 

I detta kapitel beskrivs de betydande åtgärder som vidtagits för att säkra drift- och 

kontrollfunktioner samt insatser för att minska påverkan på miljön och 

människors hälsa.  

 

8.1 Flygbuller 

De åtgärder som flygplatsen arbetar med för att minska bullerexponering och total 

bulleremission som framförallt belastar kringboende vid flygplatsen finns 

sammanställda i flygplatsens NMP, Noise Management Plan. Stockholm Arlandas 

aktiviteter i NMP följer ett internationellt vedertaget åtgärdsprogram för 

flygplatsers bullerhantering, den så kallade Balanced Approach. Exempel på 

åtgärder beskrivna i flygplatsens NMP är: 

 

Åtgärder vid källan  

Exempelvis utformning och implementering av bulleravgifter. De senaste åren har 

bulleravgifterna totalt sett ökat, vilket har ett viktigt signal- och incitamentsvärde 

mot flygbolagen.  

 

Operativa åtgärder 

Exempelvis utformning av procedurer och banfördelningar för att minska buller. 

Swedavia arbetar vidare med innovations- och forskningsprogrammet IRIS – 

”Icke-raka Inflygningar till Stockholm Arlanda Airport”. Syftet med IRIS är att 

identifiera och utveckla de delar som krävs för att skapa ett system för 

regelmässig användning av kurvade inflygningar. 

 

Driftrestriktioner 

Regleras i miljövillkor bland annat genom att raka inflygningar till Bana 3 (01R) 

söderifrån inte är tillåtna kl. 22.00–06.00, samt att starter från Bana 1 (19R) 

norrifrån inte är tillåtna innan kl. 22.00–06.00 annat än i undantagsfall såsom i 

samband med banarbeten eller potentiella flygsäkerhetsrisker.  

 

Markanvändning 

Under denna punkt återfinns Riksintresset Stockholm Arlanda samt projektet 

”Bullerisolering Arlanda flygplats”, populärt kallat ISOL-projektet.  

 

Uppföljning och kontroll 

Uppföljning och kontroll genom bullerkartläggningar/mätningar/beräkningar 

utförs av Flygakustik inom Anläggning & System. Egenuppföljning- och kontroll 

regleras också i flygplatsens miljövillkor. 

 

Kommunikation   

Åtgärden sker genom hantering av bullerklagomål samt kommunikation med 

omgivningen. Flygplatsen har under året genomfört följande aktiviteter i sitt 

arbete med information till allmänheten: 
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• Genomfört två informationsträffar varav den ena på Stockholm Arlanda 

Airport, till vilken de dryga 40 000 hushåll som bedöms påverkas mest av 

flygplatsens verksamhet bjuds in 

• 2 nummer av ett nyhetsbrev riktat särskilt till flygplatsens grannar 

• Utveckling av grannsidorna på hemsidan (www.arlanda.se) 

 

8.2 Vatten 

8.2.1 Dagvatten  

Växtligheten i dammar vid Kättstabäckens och Halmsjöbäckens 

dagvattenanläggningar (inklusive våtmark) rensas varje år för att möjliggöra bättre 

upptag av näringsämnen samt undvika ett utbrett fågelliv, som är en 

flygsäkerhetsrelaterad fråga. 

 

År 2016 anmäldes ombyggnation av filterbäddarna i Kättstabäckens 

dagvattenanläggning till Länsstyrelsen. Ombyggnationen avslutades under 2019 

och kommer att möjliggöra ökad kapacitet av hantering av dagvatten innan det 

släpps ut till recipient. 

 

Under 2019 tillsattes ett program med olika delprojekt som ska utreda samtligt 

dagvatten på Arlanda. Här ingår även vidare utredning av PFAS. 

 

8.2.2 Handlingsplan kadmium 

Arbetet med att minska mängden kadmium i spillvattnet har under 2019 fortsatt 

enligt gällande handlingsplan. Flera av 2019 års aktiviteter i handlingsplanen har 

genomförts. Exempel på aktiviteter som genomförts är bland annat påbörjad 

byggnation av utökad lagringskapacitet för B-glykol. För kommande år kommer 

det att resultera i att mer vatten hinner renas i metallfiltret innan det avleds till 

spillvattennätet. Under 2019 har även en förstudie för alternativ rening av B-

glykol slutförts. 

Årstransporten av kadmium under 2019 var 182 g vilket är högre än år 2018 då 

transporten var 144 g. Målet för 2017–2019 var en transport under 150 g vilket 

därmed inte uppnåddes 2019. Stora framsteg har dock gjorts sedan 2015 då 

transporten var 268 g.  

 

8.2.3 Enskilda avlopp 

Inom Swedavias fastighet finns ett 50-tal enskilda hus. Fastigheterna hyrs ut och 

används som fritids- eller permanentbostäder och i enstaka fall även till 

företagsverksamhet som exempelvis ett hundhotell. Under år 2012 genomförde 

Sigtuna kommun en besiktning av de enskilda avloppsanläggningarna på dessa 

fastigheter. Miljö- och hälsoskyddskontoret riktade föreläggande mot Swedavia 

att vidta kompletterande åtgärder på 26 stycken avloppsanläggningar.  
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Under år 2018 genomfördes de sista åtgärderna vilket innebär att åtgärdsplanen är 

fullföljd. Föreläggandet gällande byggnad B163 kvarstår dock. Varken byggnaden 

eller avloppet nyttjas för tillfället. Avloppet åtgärdas i det fall byggnaden hyrs ut i 

framtiden. Swedavia slutför dokumentationsarbetet inom detta arbete under 2019–

2020. 

 

8.2.4 Upprustning av glykolledningssystemet 

Swedavias ursprungliga B-glykolledningssystem togs i bruk 1985 som ett led i att 

minska mängderna glykolförorenat vatten till i Märstaån. Under åren 2017–2019 

genomförde Swedavias VA-enhet en upprustning av det befintliga 

dagvattensystemet för glykolförorenat vatten. Sammanlagt berördes ca 38 ha 

avisningsyta av upprustningen som omfattade anläggningsdelar såsom pumpar, 

ventiler och styrdon för att bevara glykolledningssystemets funktion. För att 

upprätthålla säkra driftförhållanden och minimera konsekvenserna av utebliven 

kommunikation mellan de olika anläggningsdelarna byttes även det gamla 

kommunikationsnätverket ut mot fiber. Styrsystemet uppdaterades samtidigt så att 

anläggningen kan fjärrstyras. 

 

8.3 Mark, berg och natur  

Under år 2018 blev Swedavia uppmärksammad på att entreprenadmassor från en 

bergtäkt i Sigtuna kommun hade visat sig innehålla förhöjda halter av arsenik vid 

byggnationer som drivits av Sigtuna kommun. Till följd av detta inledde 

Swedavia ett arbete för att utreda frågan och ett antal större byggprojekt på 

flygplatsen har konstaterats ha tillförts arsenikhaltiga fyllnadsmassor. Utredning 

av omfattningen och hantering av ansvars- och ersättningsfrågor i förhållande till 

entreprenörer har fortgått under 2019. Dialog har hittills skett med 

tillsynsmyndigheten och Sigtuna kommun i enskilda frågor. Det är ännu oklart hur 

massorna kommer att hanteras och om skyddsåtgärder kommer att bli nödvändiga. 

Frågan bedöms pågå under mycket lång tid.  

 

I samband med bland annat byggnationer och underhållsarbeten i mark genomförs 

miljötekniska markundersökningar. Under 2019 har koppar- och alifatförorenade 

massor omhändertagits i samband med underhållsåtgärder på rull- och taxibanor, 

samt oljeförorenade massor och PFAS-förorenat vatten vid hydrantschakten på 

Ramp FA.   

 

8.4 Luftmiljö 

Swedavia har i enlighet med villkor 26 tagit fram en handlingsplan för Swedavias 

arbete med luftmiljön på flygplatsen; ”Handlingsplan för minskade utsläpp till 

luft, Stockholm Arlanda Airport 2016–2018”, som fastställdes av 

tillsynsmyndigheten.  
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I februari 2019 skickades en uppdaterad version av handlingsplanen in till 

tillsynsmyndigheten. Planen omfattar åtgärder för åren 2019–2021 men är ännu 

inte fastställd av tillsynsmyndigheten.   

 

Handlingsplanen omfattar åtgärder för att minska Stockholm Arlandas totala 

utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar. Swedavia arbetar med åtgärder 

inom den egna verksamheten, flygplatsdriften, men även genom att ge incitament 

till andra aktörer på flygplatsen att begränsa sina utsläpp. En redovisning av 

framdriften för åtgärderna i handlingsplanen år 2019 finns i Bilaga 4.  

 

8.4.1 Airport Carbon Accreditation  

Stockholm Arlanda är sedan november 2009 certifierad på högsta nivån enligt ett 

internationellt program, Airport Carbon Accreditation, som mäter och graderar 

flygplatsers arbete med att minska sin klimatpåverkan14. Under 2018 fick Arlanda 

förnyad certifiering på högsta nivån enligt Airport Carbon Accreditation för tre år 

framåt (giltigt till och med den 22 juni 2021).  

 

Denna nivå innebär att flygplatsen är helt klimatneutral avseende koldioxidutsläpp 

från den egna verksamheten. De egna utsläppen i verksamheten som ännu inte 

kunnat minskas med egna åtgärder kompenseras genom att Swedavia investerar i 

projekt i utvecklingsländer. Motsvarande utsläppsminskning kan då istället ske 

inom ramen för dessa projekt. Flygplatsen behöver också engagera andra företag 

som agerar på flygplatsen, såsom flygbolag, cateringföretag och 

kollektivtrafikbolag i klimatarbetet och påvisa minskade utsläpp från samarbetet.   

 

Grundkraven för certifieringen är en redovisning av flygplatsens koldioxidutsläpp 

som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som flygplatsen 

kan påverka, ett s k carbon footprint. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan 

enligt ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor. En 

sådan extern revision skedde i juni 2018. Vidare ingår att bevisa en effektiv 

koldioxidhantering och att påvisa kontinuerliga utsläppsminskningar.  

 

8.5 Energi 

Swedavia har sedan 2016 ett certifierat energiledningssystem enligt ISO 50001. 

Swedavia gjorde som en del i energiledningssystemet även en energikartläggning 

för Swedavia-koncernen. Under 2018 gjordes också energideklarationer för 

samtliga Swedavias byggnader på Arlanda. 

 

Stockholm Arlanda har gett Swedavia Energi, ett dotterbolag till Swedavia, 

uppdraget att leverera värme, el och kyla till flygplatsen och även ansvara för drift 

och underhåll av Swedavias klimatanläggningar. Swedavia använder endast 

förnybar energi. Till exempel levereras 100 % förnybar fjärrvärme till flygplatsen 

                                                 
14 https://www.airportcarbonaccreditation.org/about.html 
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genom avtal med Stockholm Exergi. Dessutom är 100 % av den el Swedavia 

köper in producerad från förnybara energikällor då Swedavia köper in 

ursprungsgarantier för denna el som säkerställer produktion sker från vind, vatten 

eller biomassa. Vid kylning av terminaler och andra byggnader används 

huvudsakligen lokala resurser i form av akvifärlager tillsammans med vatten från 

Halmsjön. 

 

Swedavia Energi ska dessutom jobba för att stödja Swedavias miljömål på 

Stockholm Arlanda, ”Minskad energianvändning med 2 % jämfört med 

genomsnittet av de senaste fyra årens utfall”. Energieffektivisering sker genom 

investering i ny teknik, driftoptimering och förändring av lokalanvändarnas 

beteendemönster. 

 

En redovisning av framdriften för aktiviteter för energieffektivisering samt 

minskad miljöpåverkan år 2019 finns i avsnitt ”Energi”, Bilaga 4. 

 

8.6 Kemiska produkter  

8.6.1 Uppfyllnad av kemikaliemål  

Swedavias kemikaliemål för år 2019 är att Swedavia ska skydda miljön och 

människors hälsa från farliga kemikalier. Målet mäts som minskning av andelen 

kemiska produkter innehållande utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens 

Prioriteringsguide (PRIO). Under 2019 uppnåddes måltalet på -20%. 

 

8.6.2 Substitutionsarbete 

Vid de miljö- och hälsobedömningar som kontinuerligt utförs av nya kemiska 

produkter inom Swedavia godkänns inte de som bedöms ha en för stor 

miljöpåverkan. Stockholm Arlanda Airport hanterar tre produkter som bedömts 

som icke-godkända på grund av att de innehåller ett ämne som finns upptaget på 

Kandidatlistan. Dessa produkter används för vattenkontroll. En 

substitutionsutredning för produkterna har gjorts och den visar att det idag inte 

finns något substitut på marknaden. Produkterna används i mycket små mängder 

och all produkt samlas upp som farligt avfall efter användning.  

 

8.6.3 Stöd och utbildning 

Miljöspecialisten svarar löpande på frågor kring kemikaliehantering från 

verksamheten.  

 

Under året har ingen intern utbildning hållits på grund av omorganisation av 

verksamheten.  

 

8.7 Avfall 

Swedavia arbetar för att en större andel av flygplatsens avfall ska 

materialåtervinnas. Under 2019 har följande aktiviteter genomförts: 
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• Uppdatering av rutiner och AR avseende avfallshantering i syfte att 

förtydliga anvisningar för sortering av avfall 

• Strategimöten tillsammans med avfallsentreprenören Stena Recycling med 

syftet att ta fram en aktivitetsplan om hur Swedavia ska nå de internt 

uppsatta miljömålen för avfall 

• Information till kunder och hyresgäster genom uppsökande verksamhet 

• Kommunikationsplan upprättad för samtliga projekt rörande avfall 

 

8.8 Drift, kontroll och underhåll 

Utöver ordinarie underhåll och skötsel av flygplatsens tekniska installationer har 

inga betydande åtgärder vidtagits.  

 

8.9 Störningar, avbrott och olyckor 

I detta kapitel redovisas de betydande åtgärder som genomförts med anledning av 

eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har 

inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för 

miljön eller människors hälsa. 

 

8.9.1 Läckage av glykol från markvärmesystemet 

Under året har Länsstyrelsen underrättats om läckage av glykol från 

markvärmesystemet. Läckagen är åtgärdade. I samband med ombyggnad av 

angöringsdäcket som planeras ske mars år 2020 kommer nya markvärmeslingor 

att läggas. 

 

8.9.2 Provtagningsinstrument 

Under 2019 har fortsatt vissa provtagningsinstrument för vattenkontroll inte 

fungerat tillfredsställande. Mätdata saknas för flera parametrar och mätstationer, i 

vissa fall endast under enstaka dagar men i flera fall för stora delar av året. För 

vissa parametrar saknas månader av data och vissa data som registrerats är inte 

heller tillförlitlig. Mätutrustningen ska ses över och förslag på metod och 

utrustning har lämnats till Länsstyrelsen i början av år 2020. 

 

8.9.3 Utsläpp av glykolhaltigt vatten 

Mellan den 7 och 9 december 2019 skedde ett utsläpp av glykolhaltigt vatten 

genom ett rör från B-glykoldammen som finns lokaliserad söder om rullbana 1. 

Röret ska leda B-glykol från de nytillkommande lagringscisternerna tillbaka till 

lagringsdammen. När vattennivån i lagringsdammen steg började B-glykol att 

rinna ut eftersom röret (felaktigt) inte varit proppat. Den utsläppta mängden B-

glykol från glykoldammen uppskattas till ca 1000 m3.  

 

Då utsläppet upptäcktes på måndagen den 9 december proppades röret. B-glykol 

stående i schaktgravar pumpades både tillbaka dels till glykoldammen och dels 
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direkt till spillvattennätet. B-glykol rann ut via en trumma under vägen ner till 

Halmsjöbäcken på andra sidan vägen. Via Halmsjöbäcken rinner vattnet vidare 

mot Swedavias provtagningspunkter E3 och F (Broby). 

 

Vid den intilliggande provpunkten E3 mäts syrehalten. Syrehalten har under tiden 

före och efter utsläppet varierat mellan 4,7–6 mg/l. Under lördagen den 8 

december var nivån på sin lägsta nivå, 4,3 mg/l, vilket indikerar att utsläppen haft 

en lokal påverkan på syrehalten.  

 

I provpunkt F mäts både syre och TOC. En kontroll av halterna visar att 

syrehalten varit opåverkad och på en nivå omkring 8 mg/l. TOC-halten steg under 

perioden för utsläppet. Halten gick från ca 12 till 17 mg/l. Att koppla höjning till 

utsläppet är dock inte självklart eftersom vatten från mångt fler ytor – såväl från 

flygplatsens område som kringliggande jordbruksmark – når provpunkten.  

 

Swedavia gör bedömningen att utsläppet medfört en ökad belastning av 

framförallt TOC och till viss del metaller till Halmsjöbäcken. Utspädningen via 

den relativt kraftiga vattenföringen under perioden, samt resultatet av kontroller 

av halter nedströms, ligger till grund för att miljöpåverkan bedöms vara 

begränsad. 

 

8.9.4 Hantering av miljöincidenter 

Swedavia arbetar kontinuerligt för att minska uppkomst och konsekvenser av 

miljöincidenter på flygplatsen. Miljöincidenter utgörs som regel av spill och 

läckage av bränsle eller olja från flygplan och fordon, men kan även vara kopplat 

till utrustningsproblem. Vid alla incidenter ska den som orsakat eller upptäckt ett 

spill eller läckage kontakta flygplatsens räddningstjänst. Räddningstjänsten bär 

huvudansvaret för saneringsåtgärden men den som orsakat incidenten ska påbörja 

saneringsarbetet omedelbart. När det finns risk för att ett spill kan nå exempelvis 

en dagvattenbrunn tillkallas flygplatsens VA-jour som dels bedömer huruvida det 

föreligger risk för att spillet kan nå mark, spill- eller dagvatten, dels kan vidta 

ytterligare åtgärder för att begränsa konsekvenserna av spillets spridning. I 

Airport Regulations (AR) ställs krav på flygplatsaktörerna att utöva egenkontroll 

av fordon och utrustning. ATOS ronderar på flygplatsen och underrättar 

räddningstjänst och påbörjar saneringen vid behov. Spill rapporteras i Swedavias 

händelserapporteringssystem samt i räddningstjänstens 

händelserapporteringssystem och Swedavias revisionsteam granskar aktörers 

beredskap och rutiner för hantering av spill. 

 

Under 2019 rapporterades sammanlagt 71 incidenter in till Swedavias 

avvikelsehanteringssystem QOMS samt räddningstjänstens rapporteringssystem 

som berörde mark eller vatten ur miljöhänseende, varav majoriteten orsakades av 

externa aktörer på flygplatsen. Av dessa incidenter var 38 stycken kopplade till 

spill av bränsle/olja från markfordon och utrustningar. 22 stycken var kopplade till 

spill av flygbränsle, vilka majoriteten av orsakerna härrör från övertankningar och 
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problem med ventiler. Sex incidenter gällde utsläpp av glykolvätska och 

orsakerna har bl.a. härletts till sprucken slang på en buss, sprucket expansionskärl 

på en traktor och större läckage redovisat under avsnitt 8.9.3 Utsläpp av 

glykolhaltigt vatten.  

 

Antalet rapporterade incidenter var i paritet med år 2017 (73), runt 40 färre än år 

2018 (115) och drygt 20 fler än år 2016 (48). Det har hittills inte kunnat utläsas 

någon särskild trend för antal incidenter sedan 2010. Helhetsbedömningen är att 

de rapporterade incidenterna under året inte har inneburit någon märkbar negativ 

miljöpåverkan, med reservation för redovisat glykolläckage under avsnitt 8.9.3 

Utsläpp av glykolhaltigt vatten.  
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