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Yttrande över betänkandet Bromma flygplats – underlag för avveckling 
av drift och verksamhet, samt över Swedavias sammanfattning av 
begärd konsekvensanalys 
Pandemin har inneburit en omfattande påverkan på resande och transporter. Resenärer har en 
ökad riskmedvetenhet kring sin mobilitet och distanslösningar ersätter en stor del av tidigare 
fysiska möten. De prognoser som utredaren tagit del av och som också bekräftas av Trafikanalys 
analys (2021:4) visar att flyget påverkats i stor utsträckning och effekterna bedöms vara var-
aktiga. Andra analyser, exempelvis Trafikverkets omvärldsanalys gällande luftfart från oktober 
2021, där Eurocontrol prognostiserar att flyget redan 2023 kommer att vara tillbaka i samma 
kapacitet som innan pandemin. Det är i dagsläget svårt att exakt förutse hur framtiden för flyget 
som transportsätt kommer se ut.  
Långsiktigt ligger fokus för Västernorrland i en utbyggnad järnväg, med dubbelspår på 
Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand, men under tiden är flyget det trafikslag som erbjuder 
långväga tillgänglighet till rimlig restid. Det är avgörande inte minst för vårt exportinriktade 
näringsliv med behov av att nå och kunna ta emot kunder och ägare med säte i andra länder än 
Sverige.  
Västernorrlands har störst behov av flygförbindelser till Arlanda för internationella anslutningar. 
Dock bör noteras att innan pandemin så var linjen Sundsvall Bromma vältrafikerad. Även om 
pandemin haft en betydande påverkan på flyget, så kan dock Bromma fylla ett behov, bland 
annat för mindre företag. Innan en framtida avveckling av flygverksamheten på Bromma så 
behöver Arlandas kapacitet utvecklas och stärkas. Och hur detta ska ske måste först utredas.  
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