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Yttrande gällande Beredskapsflygplatser
Som delägare av Stockholm Skavsta flygplats är Nyköpings kommun mycket
positivt till att Stockholm Skavsta flygplats bekräftas som en
beredskapsflygplats. Stockholm Skavsta är en av få flygplatser i landet som är
öppen 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och som med alla sina
faciliteter är en naturlig beredskapsflygplats.
Nyköpings kommun förslår att Stockholm Skavsta bör bli så kallad
multiberedskapsflygplats utifrån sin funktionalitet och operativa förmåga. Med
flygplatsens befintliga kapacitet och möjlighet att ta emot alla typer av flygplan,
bidrar Stockholm Skavsta flygplats till att skapa redundans i systemet som
helhet i Stockholm-Mälardalsregionen. Inom 100 km radie bor nära 3 miljoner
människor och flygplatsen ligger strategiskt vid E4:an, nära Oxelösunds
djuphavshamn. Med planerad järnvägsstation vid Skavsta på Ostlänken och
närhet till TGOJ-banan skapas här en regional, storregional och nationell
transportnod med mycket hög tillgänglighet för alla trafikslag vilket samlat
förstärker Stockholm Skavsta flygplats som multiberedskapsflygplats.
Trafikverket beskriver behovet av att bredda perspektiven och definitionen av
vilka funktioner en beredskapsflygplats ska ha. Nyköpings kommun delar den
bilden. När den internationella stabiliteten kan anses skörare än på länge är
det väsentligt att behoven som Sveriges totalförsvar har i fred-kriskrigssituationer behöver beaktas för att få ett samlat helhetsbehov. Vi förordar
att beredningar med alla berörda aktörer inklusive Kustbevakningen,
Försvaret, MSB med fler genomförs i denna process.
Ett fungerande samhälle behöver beredskapsflygplatser på olika platser i
landet. För långsiktig robusthet behöver dock en ny ersättningsmodell tas
fram. Systemets utformning behöver beakta att olika flygplatser har olika roller
med olika funktioner. Detta måste vägas in i ersättningsmodellen och olika
grupperingar bör övervägas utifrån flygplatsernas funktionalitet och operativa
förmåga.
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