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KS § 301 Dnr 2021/00600000 

Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd  
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma  
Stockholm Airport 

Sammanfattning 

På ägarens begäran har Swedavia AB tagit fram en konsekvensanalys av en 

förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport (”Bromma flygplats”), utifrån 

bolagets uppdrag och affärsmässiga perspektiv. De viktigaste slutsatserna av 

konsekvensanalysen har sammanfattats i rapporten ”Sammanfattning av 

begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm 

Airport”. Rapporten överlämnades till Näringsdepartementet den 14 

september 2020, som den 30 september 2021 remitterade underlaget till 

bland annat kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. I remissen ligger att 

regeringen vill ha synpunkter på sammanfattningen av konsekvensanalysen.  

Efter att ha studerat underlaget kan Trollhättans Stad konstatera att flyget 

även fortsättningsvis kommer ha betydelse för tillgängligheten till och från 

Stockholm. Trollhättans Stad anser att goda förutsättningar för inrikes 

flygresor och samhällsviktig luftfart behöver tillskapas på Arlanda flygplats vid 

eventuellt beslut om avveckling av Bromma flygplats och en konsolidering av 

flygtrafiken till Arlanda flygplats. Det konstateras att Bromma flygplats har 

goda förutsättningar för elflyg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-09 

Yttrande, dat 2021-11-09 

Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida 

avveckling av Bromma Stockholm Airport, dat 2020-09-14 

Remissmissiv-Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys 

avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport, dat 2021-09-20  
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Forts KS § 301 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,  

dat 2021-11-09, över Swedavia AB:s sammanfattning av Bromma Stockholm 

Airport. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,  

dat 2021-11-09, över Swedavia AB:s sammanfattning av Bromma Stockholm 

Airport. 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet 
Frida Fredriksson, Kontoret för Tillväxt och utveckling 
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