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Uppdrag till en statlig samordnare för Bromma flygplats
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att utse en samordnare med uppdrag att efter en
förväntad hemställan från Stockholms kommun pröva förutsättningarna
för att utveckla flygkapacitet och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen. Samordnaren ska i dialog med
Stockholms kommun, andra berörda kommuner, Swedavia, berörda
myndigheter samt näringslivet och övriga berörda parter i detta syfte
pröva möjligheterna att föra över kapacitet från Bromma flygplats till
andra flygplatser i Stockholmsregionen. Om utredningen visar att detta,
med beaktande av de krav som ställs i detta uppdrag är möjligt, ska
samordnaren också presentera en finansieringslösning för avvecklingen
av Bromma flygplats och utbyggnad av alternativ flygkapacitet som både
staten och Stockholms kommun kan acceptera, samt ta fram en tidsplan
för det fortsatta arbetet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 20 oktober 2016.
Regeringen bemyndigar bostads- och stadsutvecklingsministern att utse
samordnare och besluta om budget för uppdraget.
Skälen för regeringens beslut

Den styrande majoriteten i Stockholms kommun har uttryckt sin avsikt
att hemställa hos regeringen om att förutsättningarna för att avveckla
Bromma flygplats och göra marken tillgänglig för bostadsbyggande
prövas. Enligt regeringens bedömning finns därför behov av att tillkalla
en samordnare med uppdrag att efter hemställan från Stockholms
kommun, pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapacitet och öka
möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen.
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Uppdraget innefattar en undersökning av möjligheterna att komma fram
till en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet
och mark för bostadsbyggande.
I uppdraget ingår att tillsammans med Stockholms kommun möjliggöra
förutsättningarna för en aktiv stadsutveckling med ett stort antal nya
bostäder. Det kan exempelvis handla om planering för kollektivtrafik,
skolor, arbetsplatser och grönområden. Effekterna av ett ökat bostadsbyggande på tillväxt och näringslivsutveckling ska särskilt belysas.
Den statliga samordnaren ska med bistånd av och i nära dialog med
Regeringskansliet (Näringsdepartementet), Försvarsmakten,
Luftfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket,
Swedavia, Stockholms kommun och andra berörda kommuner samt
näringslivet och andra berörda parter pröva förutsättningarna att
utveckla flygkapaciteten i Stockholmsregionen samt därtill säkra både
den flygkapacitet som Bromma i dag står för och förväntas stå för under
tiden fram till 2038 genom främst en utbyggnad av Arlanda flygplats och
i andra hand en utvidgning av flyget från och till andra Stockholm
näraliggande flygplatser. Effekterna för tillgängligheten i hela landet ska
särskilt beaktas. Bedömningen av flygtrafikens utveckling ska ske utifrån
underlag från Trafikanalys, och utgå från framtida övrig trafikutveckling,
utbyggnad av höghastighetståg m.m.
De legala, ekonomiska och praktiska förutsättningarna att avveckla
Bromma flygplats och i stället överföra kapacitet till Arlanda flygplats
eller andra närliggande flygplatser ska redovisas. Samordnaren ska pröva
behovet av utbyggnad på Arlanda, men också juridiska eller administrativa förändringar för att klara en överflyttning av flygplatskapacitet.
Vid val mellan olika alternativ ska stor vikt läggas vid kostnadseffektivitet.
I uppdraget ingår också att bedöma effekterna på Stockholm som
näringslivs- och turiststad, konsekvenserna för de orter som i dag är
beroende av Bromma flygplats för sina flygförbindelser, Arlandas
konkurrenskraft som internationell storflygplats samt miljöpåverkan
från den samlade flygtrafiken.
Samordnaren ska – i det fall att en avveckling av Bromma flygplats är
möjlig och lever upp till de krav som ställs i detta uppdrag – också
presentera en finansieringslösning för en avveckling av Bromma och
utbyggnaden av alternativ flygkapacitet, samt för kostnader för sanering
av mark eller andra miljörelaterade åtgärder påkallade av ändrad
markanvändning samt ta fram en tidsplan för det fortsatta arbetet.
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