Det våras – om gallring av träd och växtlighet kring flygplatsen
Nu är det snart vår. Varje år görs en hindermätning runt Bromma Stockholm
Airport. Syftet med hindermätningen och tillhörande analys är att säkerställa att
kraven från Transporstyrelsen uppfylls när det gäller hinder runt flygplatsen.
Föremål såsom träd och växtlighet kan utgöra ett hinder för flygtrafiken till och från
flygplatsen alternativt störa inflygningsinstrumenten som finns utplacerade.
Arbete med gallring av träd och växtlighet har även gjorts tidigare år vid
flygplatsen, vilket innebär att mycket av årets arbete går ut på att hålla efter
tidigare genomförda röjningar.
Samarbete med Stockholms stad
Arbetet med gallring av träd och växtlighet genomförs i ett samarbete mellan
Swedavia och Stockholms stad. De praktiska arbetena kommer att utföras av
Swedavias personal och av Stockholms stad anlitad entreprenör
Jacksons trädvård.
Arborister har varit med i planeringen av arbetet för att i samband med röjningen, i
så stor utsträckning som möjligt, ta hänsyn till naturvärden, så att miljön runt
flygplatsen även fortsatt är trevlig att vistas i och omkring. De områden som berörs
av årets röjningsinsatser är de gulmarkerade områdena på kartan. Arbetena
kommer att utföras under de närmaste veckorna.

De gula punkter på kartan visar den vegetation som i dagsläget är för hög enligt
hinderanalysen. Det är i anslutning till dessa punkter som röjning behövs.

En av Swedavia anlitad konsult i akustik, har gjort en bedömning av att röjningen i
dessa områden inte har någon påverkan på avskärmningen av markbuller.
Under våren kommer en översyn av växtligheten vid staketen längs flygplatsen att
göras. Mer information om detta kommer att kommuniceras från flygplatsen när
översynen är klar.
Följ flygplatsens utveckling på vår projektsajt
På vår projektsajt, Den moderna cityflygplatsen, uppdaterar vi kontinuerligt med
nyheter och information om flygplatsens utveckling, både i smått och i stort.
Vad vill du läsa om på sajten? Skriv till oss och berätta, info@swedavia.se.
Till Den moderna cityflygplatsen: http://www.swedavia.se/bromma/om-brommastockholm-airport/den-moderna-cityflygplatsen/
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