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Nämnd Datum  

KSAU 2021-12-21  
   

 
 
 
 

Svar remiss Swedavia AB:s sammanfattning av be-
gärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling 
av Bromma Stockholm Airport, dnr N2021/02361   
 

Sammanfattning 

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i rapporten 
Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av 
Bromma Stockholm Airport, dnr N2021/02361 
 
 

Yttrande: 
Det är viktigt att det finns goda kommunikationer till och från Stockholm. Detta är en 
fråga för såväl Stockholmsområdet som hela landet.  Idag är många av de regionala flyg-
platserna direkt beroende av goda och säkra förbindelsen med huvudstaden. Borlänge 
kommun ser att det kan finnas en risk att förbindelser till mindre orter försvinner om all 
flygtrafik i Stockholmsområdet ska koncentreras till Arlanda. Detta på grund av att 
mindre flygplanstyper och mindre flygbolag ska konkurrera med stora flygbolag om ex-
empelvis attraktiva tider för start /landning. Dessutom kan de mindre flygbolagen få 
svårt att ta de högre kostnaderna på Arlanda.  
 
Flera studier och även den tidigare Bromma-utredaren Anders Sundström talar återkom-
mande om kapacitetsproblemen på Arlanda. Borlänge kommun anser att innan beslut 
om att stänga ned Bromma flygplats tas behöver en grundlig utredning göras samt even-
tuella beslut tas gällande Arlanda, exempelvis gällande kapacitetsbrist på Arlanda flyg-
plats: 
 

  utveckling av infrastruktur 

  hantering av trafik 

 användning av luftrum.  
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Enligt rapport bedömer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att redundansen 
försämras med en avveckling av Bromma flygplats. Ambulansflyget är viktigt för Sveriges 
beredskap. Aktör inom flygunderhåll har anmält att de inte vet om det är möjligt att 
flytta nuvarande underhåll för ambulansflyget till Arlanda på grund av de höga hyres-
kostnaderna. Under senaste tiden har 17 flygplatser blivit utsedda till Temporära Bered-
skapsflygplatser, vilket ytterligare understryker betydelsen av ambulanstransporter. Om 
aktör inom flygunderhåll eller annan aktör inte kan säkerställa underhållet för det 
svenska ambulansflyget kan detta få en negativ påverkan och minska möjligheten att ut-
föra dessa ambulansflygningar.  Enligt rapport (Bromma flygplats – underlag för avveckl-
ing av drift och verksamhet, s 114) skulle en avveckling av Bromma flygplats kunna på-
verka vilka flygplatser som ska ingå i nätet för beredskapsflygplatser. Med anledning av 
detta anser Borlänge kommun att det ska göras en noggrann analys vilka konsekven-
serna blir av en nedläggning av Bromma flygplats gällande för beredskapsflygplatserna i 
Sverige.   
 
Idag fyller Bromma flygplats en totalförsvarsfunktion och funktion för såväl polis som 
militär vid exempelvis förhöjd terrorhotnivå eller terrordåd. Ska Bromma flygplats av-
vecklas behövs det en central och totalförsvarssäkrad helikopterbas i Stockholm. Med 
anledning av detta anser Borlänge kommun att det grundligt ska undersökas vilka konse-
kvenserna blir av en nedläggning av Bromma flygplats gällande samhällsviktiga funkt-
ioner samt för totalförsvaret för såväl Stockholmsområdet som för hela landet.  
 
 


