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3.3 Befintlig teknisk försörjning 

Genom området går idag teknisk försörjning i form av el, tele, opto, fjärrvärme, 
vatten, dagvatten och spillvatten. En del av ledningarna/kablarna försörjer 
byggnader inom området (flygledartornet och Versailles mm). Resterande del är 
ledningar/kablar som försörjer byggnader utanför området.  
 

3.4 Befintliga försörjningstunnlar 

Genom området går försörjningstunnel FT 471 och FT 900 (Se bilaga 6.3) Vid 
byggnation måste grundläggning av byggnader, broar och vägar anpassas till 
aktuella uppfyllnads-och belastningsbegränsningar. 
 
De äldre försörjningstunnlarna (FT 900), som byggdes 1987-90 innehåller 
försörjning med VA och el, befinner sig inom det berörda området med botten på 
nivå +20 och har en höjd av ca 4 meter. Detta innebär att bergtäckningen för dessa 
tunnlar är ca 4-6 meter. Tunnlarna, som byggdes 2000-2002 (FT 471) innehåller 
förutom VA och el även försörjning av flygbränsle, har en botten på nivå ca +5, 
vilket ger en minsta bergtäckning av ca 25 meter. Tunnlarna har en säkerhetszon 
på 10 meter runt sektionen inom vilken andra anläggningar inte får inkräkta utan 
att ta hänsyn till tunnlarnas installationer, förstärkning och tätning. 
 
Tunnlarna är förstärkta med bultar i taket och sprutbetong på väggar och i tak. 
Inom området finns till markytan anslutande schakt, dessa framgår av bilaga 6.3. 
 
Befintliga mark och anläggningsnivåer för befintliga byggnader och nivå 
tunneltak framgår av bilaga 6.9 
 

3.5 Befintliga byggnader 

Inom det berörda området för den planerade bebyggelsen finns i dag ett 
flygledartorn vars djupaste schaktbotten befinner sig på +20. Tornet ansluter till 
försörjningstunnel FT 900 via kulvert och schakt. Övriga byggnader består i 
princip av enklare byggnader och bodar som tillhör parkeringsverksamheten. 
 

3.6 Geologiska/geohydrologiska förhållanden 

Området för den planerade bebyggelsen är helt eller delvis plansprängd och 
återfylld med fyllnadsmassor. Området har tidigare varit täkt av morän. Ett par 
lokala svackor i berggrunden inom det berörda området är fyllda med lera. 
Svackorna är delvis återfyllda med fyllnadsmassor från området. Leran har också 
konsoliderats genom avvattning. Inom området varierar bergöverytan med nivå ca 
+24 till +31. Eventuellt ovanliggande jordlager/fyllning varierar med ett täcke på 
mellan 0,5-4 meter. 
Berggrunden inom det centrala området av Arlanda kännetecknas av 
glimmerskiffer. Glimmerskiffern består av parallella lager av bergmaterial med 
varierande innehåll av glimmer, kvarts och fältspat. Inom glimmerskiffern 
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Dimensionerande grundtrycksvärde, fd, vid grundläggning på fast berg sätts till 
2.0 Mpa men med beaktande av ovanstående. 
 
Eftersom det kommer att vara svårt att åstadkomma en jämn bergbottenkontur, 
bedöms det vara mest fördelaktigt med grundläggning på packad 
sprängstensfyllning. Med andra ord bör den glimmerrika bergarten ersättas med 
material av granitisk sammansättning. 
 
Berget över den ursprungliga försörjningstunneln FT900 bör inte belastas. Om 
grundläggning ändå är nödvändigt över tunnlarna föreslås att laster för 
husgrundläggningar tas ner utanför tunnelprofilen tex genom stålkärnepålar som 
borras ner och grundläggs på ömse sidor av tunneln under tunnelnivån.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att grundläggning direkt över 
försörjningstunnlarna är tekniskt fullt möjligt men att följande åtgärder måste 
vidtas. 
 

1. Berget i tunneln måste ses över och ev förstärkas. Installationer måste 
skyddas genom nätning av taket över dessa och/eller plankinbyggnad av 
installationerna. 
 

2. Laster från grundläggning av byggnader direkt över tunneln förs ned till 
nivån under tunnelbotten på ömse sidor av tunneln. Detta åstadkoms 
enklast genom att borra ner stålkärnepålar till nivån under tunneln och 
därmed ”oka” över det berörda partiet. 
 

3. Grundläggning sker genom kantbalkar eller gjuten platta grundlagda på 
packad sprängstensbotten. Detta gäller generellt för hela området. 

 
 

4.4.2 Sprängningsrestriktioner 

Eftersom området till stora delar tidigare har plansprängts kan man inte utesluta 
att äldre ej detonerat sprängmedel finns kvar i berget. Dessa ”dolor” detonerar om 
de påborras. Därför måste bergöverytan rensas väl innan vidare borrning kan 
göras i berget.  
 
Schakter i berg för grundläggning av byggnader kan inte begränsas av 
brantstående slänter på grund av det dåliga berget. Därför ska bergschakt tas ut 
med flacka kvarstående slänter och på tillräckligt avstånd från den planerade 
byggnaden (förslagsvis någon meter). 
 
Huvudsakliga begränsningen på sprängningsarbetena kommer att vara byggnader 
med stor datatäthet. Det är framför allt SAS-Academihuset där flera mycket 
kraftfulla servrar finns idag (Etapp 1). Vidare kommer installationer i och 
omkring trafiktornet vara avgörande för sprängningsarbetena. Trafiktornets 
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installationer kommer dock att påverka sprängningsarbeten för alla etapperna. I 
etapp 3 påverkas installationer i Terminal 4. Många av installationerna kommer 
dock att kunna dämpas. 
 
Försörjningstunnlarna innehåller installationer som kräver viss begränsning vid 
sprängning. Dock utgör den större risken utstötning av block, vilka kan skada 
installationerna. Detta kan komma att kräva förstärkningsåtgärder i tunnlarna 
alternativt att installationer skyddas från nedfallande stenar/block genom att 
montera nät i taket. Val av åtgärder kan göras efter besiktning. 
 
Byggnader i området består generellt av enkla konstruktioner och är grundlagda 
huvudsakligen på packad sprängstensbotten. Dessa kommer inte att vara 
dimensionerande för sprängningsarbetena. 
 
Inför schaktningsarbetena måste dock byggnader och anläggningar i området 
inventeras och besiktigas med avseende på vibrationskänslig utrustning. 
Inventeringsområdet sträcker sig 150 meter utanför schaktningsområdet. Känsliga 
objekt, såsom byggnader, bergrum, installationer, datorer etc identifieras och ett 
maximalt tillåtet vibrationsvärde sätts upp. Detta ingår i en Riskanalys och följer 
svensk standard. 
 

4.5 Säkerhet 

4.5.1 Riskanalys tredje man 

Begreppet ”tredje man” omfattar personer som befinner sig inom riskområdet utan 
att medvetet tagit ställning till den förhöjda risk som råder på platsen. 
Balansen mellan risk och nytta skiljer sig mellan olika typer av riskkällor. En 
flygplats utgör relativt stor risk för samhället. I gengäld ger flygplatsen stora 
fördelar för samhället. De erbjudna fördelarna skall vara i balans med den 
beräknade samhällsrisken. Risken för tredje man har analyserats av holländska 
National Aerospace laboratory (NLR) och resultatet har inarbetats i FÖP 
Arlandaområdet. Det planerade området för kommersiell utveckling anses inte ha 
en direkt koppling till riskkällan. Området skyddas också av terminalbyggnader 
och mellanliggande infrastruktur. 
 

4.5.2 Farligt gods 

Inga transporter med farligt gods är planerade att tillföras området på grund av 
utbyggnaden, vägarna i området kommer inte att utgöra några transportleder för 
farligt gods. Verksamheter inom området består i huvudsak av kontor men även 
hotell och konferens. Under byggskedet kan det bli aktuellt med en del transporter 
av farligt gods, dessa transporter måste planeras i ett tidigt skede och nödvändiga 
riskanalyser tas fram. Nya vägar med tillhörande broar och ramper utformas med 
ett högt säkerhetstänkande vad det gäller vägbredd, sidoområden och räcken.  
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4.5.3 Byggnation nära flygledartorn 

Restriktioner med avseende på siktfrihet från kontrolltornet grundar sig på kravet 
enligt BCL-F 2.2 att från kontrolltornet skall markytan inom hela 
manöverområdet kunna ses. Siktkraven ger restriktioner avseende högsta tillåtna 
byggnadshöjd inom flygplatsen inre delar. Bilaga 6.8 redovisar översiktligt högsta 
tillåtna byggnadshöjd med avseende på siktfrihet. Noggrannare studier kan 
komma att krävas. Nordöstra hörnet på huskropp 4 ligger sämst till med avseende 
på siktfriheten men har ändå en marginal på ca 10 meter till godo. Högsta möjliga 
byggnad i denna punkt blir ca 48 meter och den planerade byggnadshöjden på 
huskropp 4 är ca 38 meter. 
Planerade byggnader eller byggkranar eller dylikt får ej heller tränga igenom ytor 
för hinderfrihet enligt BCL-F (bestämmelser för civil luftfart). Området för 
kommersiell utveckling ligger inom den horisontella hinderytan som ligger 45 
meter överhögsta punkten inom start och landningsområdet vilket ger en maximalt 
tillåten plushöjd på 86.9 m ö h.  
Radiotrafik i samband med byggnation skall ske på annat frekvensband än de som 
används för flygoperativverksamhet. I de fall strålkastarbelysning kan orsaka 
bländning i flygledartornet ska det undvikas genom avskärmning.  
 
 

4.5.4 Risker i samband med byggnation. 

I samband med schaktning och sprängning förekommer ett stort antal riskmoment 
som måste beaktas vid val av arbetsmetod. Nedanstående tabell beskriver risk, 
konsekvens och förslag till åtgärder inom arbetsområdet. 
 
 
Arbete Risk Konsekvens Åtgärd Resultat Anm 
Jordschakt Avgrävning av kabel Störning på infra 

och flygtrafiken  
Noggrann utsättning 
av kablar alt 
friläggning 

Minimerad 
risk 

Bör utses 
ansvarig för 
detta 

Sprängning Datorer stannar Störning på 
flygtrafiken 

Dämpning av datorer. 
Dimensionering och 
kontroll av varje salva 

Minimerad 
risk 

Beställaren tar 
ett aktivt ansvar 

Sprängning Flygledarfunktionen  
störs 

Flygtrafiken 
stannar 

Dämpning av datorer. 
Dimensionering och 
kontroll av varje salva 

Minimerad 
risk 

Beställaren tar 
ett aktivt ansvar 

Sprängning Skada på 
installationer i tunnlar 

Störning på 
infrastrukturen 

Förebyggande åtgärder 
i tunnlarna 

Minimerad 
risk 

 

Sprängning Kast i salva Byggnader/bilar 
skadas 

Rigorösa kontroller av 
täckning av salva 

Minimerad 
risk 

Kontrollen bör 
ske av såväl E 
som B 

Transport av 
schaktmassor 

Smutsar ner, spiller 
eller tappar större 
block på vägar 

Halka, påkörning 
av block 

Tvättning av hjul och 
kontroll av last innan 
bilar körs ut 

Minimerad 
risk 

Kontrollen 
läggs på E. 

Transporter Köbildning Förhinder i 
tillfatren till 
området 

   

Tabell med risker i samband med schaktning 
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