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Topografi och ytbeskaffenhet 

 Området utgörs i huvudsak av parkering P45 med förbindelsevägar till och från terminalerna 2, 3 och 4.  

 

Figur 1: Dp sky city markerat med rött. 

Det aktuella området utgörs till största delen av hårdgjorda ytor med växlighet i anlagda grönytor. I det 

nordöstra hörnet finns en mindre grönyta med äldre tallar, vilka härrör från den ursprungliga vegetationen. 

Marken ligger generellt på nivån ca + 30. De lägsta nivåerna i området är vid de befintliga broarna VB6, VB8, 

VB10 och VB11. Vid broarna har den ursprungliga marknivån sänkts av för att möjliggöra dagens infrastruktur, 

broarnas lägen visas i Figur 2. Marken stiger svagt mot sydöst och i områdets sydöstra hörn, vid den sk 

taxidepån, återfinns områdets högsta punkt.  
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Figur 2: Broar runt dp sky city. 

 

Geotekniska och hydrogeologiska förhållanden 

Enligt geologiska kartbladet bestod området till största delen av sandig morän och postglacial finsand. Centralt 

fanns ett lokalt område med postglacial lera och enstaka partier med berg i dagen. Från 1960 och framåt 

utfördes storskaliga markplaneringsåtgärder inför kommande utbyggnader. Skogspartier avverkades, 

höjdpartier med berg plansprängdes och svackor återfylldes med fyllnadsmassor.  

Marken består således generellt av fyllning ovan avsprängt berg alternativt fyllning ovan morän, eller i vissa 

partier lera, på berg. 

Från tidigare utförda undersökningar har bergnivån undersökts i enstaka borrpunkter centralt på parkering 

P45. I undersökningspunkterna varierar djup till berg mellan ca 1,5 till 3,0 m. Bergnivån har också undersöks 

i utkanterna av områdets norra, västra och sydvästra del. I den norra delen varierar djup till berg mellan ca 2 

till 4 m, i den sydvästra delen mellan ca 0 till 2 m och i väst mellan ca 0,5 till 7,5 m. 

Berggrunden består i området av sk glimmerskiffer, som ofta är vittrad i bergöverytan. 

Under 2010-talet har jordprovtagning utförts norr om det aktuella området. Provtagningarna visar där att 

marken består av fyllning utgörande av grus och sand som underlagras av grusig siltig sandig morän på berg. 

Enligt tillgängliga uppgifter ligger grundvattenytan mellan ca 3 till 4 m under markytan, vilket motsvarar nivåer 

mellan ca +27 till + 28. Grundvattenytans nivå varierar med årstid och nederbörd. 

 

Markföroreningar 

Swedavia utförde under år 2004 en miljöinventering av kända och potentiellt förorenade områden vid 

Stockholm-Arlanda Airport. Resultaten från inventeringen sammanställdes i identifieringsblad för respektive 

område och de aktuella områdena (MIFO-objekt) redovisades på ritning. Det aktuella DP-området berörs inte 

av något sådant MIFO-objekt. 
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Omedelbart norr om DP-området har funnits en bensinstation (Statoil Annexet) som var i drift mellan ca 1984 

och 1997. En miljöteknisk markundersökning utfördes under 1997 och visade att jorden var förorenad med 

petroleumprodukter. Halterna av petroleumkolväten i jord varierade mellan 240 – 1380 mg/kg TS i de 

påverkade delområdena. Sanering av bensinstationen utfördes i samband med avetablering av stationen och 

förorenade jordmassor fraktades till godkänd mottagningsanläggning. 

Såvitt är känt har inga miljötekniska undersökningar utförts inom det aktuella DP-området. Omedelbart nordost 

om området (Hotell Forrest) utfördes dock jordprovtagning under 2016 som i allmänhet visade på halter av 

kolväteföreningar och tungmetaller under Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning 

(MKM). I ett prov var dock halten av arsenik förhöjd och låg över MKM. Förhöjd arsenikhalt har även 

konstaterats i jord nordväst om DP-området. Sannolikt kan de förhöjda arsenikhalterna kopplas till att de 

använda fyllnadsmassorna framför terminalområdet innehåller förhöjda arsenikhalter. Inom DP-området kan 

därför förväntas att förhöjda arsenikhalter kan förekomma, vilket behöver kontrolleras senast i samband med 

kommande schaktarbeten. Provtagning för analys av arsenik m.fl. ämnen sker förslagsvis i samband med 

geotekniska undersökningar som genomförs när placering av byggnadskonstruktioner fastställts. 

Urschaktade massor som innehåller arsenikhalter över MKM ska sorteras ut och transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning. Någon uppenbar risk för andra föroreningar än arsenik bedöms inte föreligga inom 

det studerade området. 

 

Befintliga anläggningar  

I det aktuella området och dess närhet finns i huvudsak broar, anslutningsramper, vägar, parkeringsytor, 

mindre grönytor, parkeringsbyggnader och kontorsbyggnader av enkel karaktär. Genom området går sannolikt 

två försörjningstunnlar i nordsydlig riktning. 

 

Generella grundläggningsalternativ 

Med hänsyn det geotekniska underlagsmaterialet bedöms följande grundläggningsmetoder vara lämpliga 

 Grundläggning kan utföras på naturligt lagrad morän. 

 

 I områden med mindre jorddjup kan grundläggning på berg utföras med plintar på utbredda plattor. 

 

 I områden med större jorddjup kan grundläggning utföras med slagna/borrade pålar. 

 

 Inom delar där bergschakt erfordras, utförs grundläggningen med platta på packad sprängstensbotten.  

Val av grundläggningsmetod ska föregås av geotekniska undersökningar och utredningar. Med tanke på 

förekommande glimmerskiffer i Arlandaområdet bör bergets kvalitet fastställas. 
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Stockholm, som ovan Stockholm, som ovan   
             
        
Jonas Nygren Peter Vikström 
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