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Yttrande från Vallentuna kommun 
Swedavia AB:s sammanfattning av 
begärd konsekvensanalys avseende 
förtida avveckling av Bromma flygplats 
Vallentuna kommun anser att ett beslut om att avveckla Bromma flygplats inte bara 
bör utan behöver beakta flera samhällsperspektiv och dessutom oavsett när i tiden ett 
eventuellt beslut tas.   
 
Kommunen delar uppfattningen att Arlanda flygplats behöver långsiktiga 
förutsättningar att utvecklas i takt med samhällets behov. Det krävs ytterligare 
satsningar i infrastruktur på och kring Arlanda flygplats oaktat om Bromma avvecklas 
eller inte. Detta gäller även behovet av en förbättrad tillgänglighet, främst med 
kollektiva färdmedel, till och från Arlanda flygplats. Det är Swedavia AB och 
kommunerna i Arlandaregionen överens om och manifesteras genom samarbetet 
Arlandaregionen. En avveckling av Bromma flygplats snarare förstärker än föranleder 
behov av förbättrad tillgänglighet.  
 
Konsekvenser för Arlanda flygplats påverkansområden i Vallentuna saknas helt i 
konsekvensanalysen. Även om flygtrafiken bedöms kunna hanteras inom befintligt 
miljötillstånd på Arlanda flygplats så innebär en ökad trafik till och från flygplatsen en 
ökad bullerexponering i Vallentuna, allt annat lika. Av parallellt remitterad rapport 
”Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet” framgår att 
ingen översyn av luftrummet har gjorts även fast luftrummet förändras över 
Stockholm. Med utgångspunkt från uppdraget att redovisa konsekvenser anser 
kommunen att en översyn av luftrummet behöver genomföras. Metoder att leda trafik 
så att starter och landningar från respektive flygplats inte ska komma i konflikt med 
varandra har idag genomslag på omfattningen av Arlanda flygplats 
påverkansområden i Vallentuna. Förutom att redovisa vilken inverkan en avveckling 
av Bromma flygplats har på Arlanda flygplats påverkansområden i Vallentuna, 
befintliga såväl som framtida anspråk, behöver syftet med översynen även vara att 
minimera Arlanda flygplats påverkansområden. 
 
Kommunen vill understryka att långsiktiga förutsättningar för utveckling av Arlanda 
flygplats behöver ta hänsyn till god hälsa och livskvalitet i Vallentuna. Detta innefattar 
även långsiktiga förutsättningar att utveckla Vallentuna såväl som bevarande av 
befintliga värden som till exempel tysta områden och natur med störningskänsliga 
arter.  
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