Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ om Bromma flygplats
En långsiktig lösning för bostadsbyggande, minskad miljöpåverkan och infrastruktur för
Stockholm.
För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya
bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för
en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för
bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som
ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms
stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete
våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna
för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma
flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.
Detta väl medvetna om att svårigheter i samband med flytt av stora infrastrukturanläggningar
kan vara betydande och att tidplanen kan behöva anpassas. Vi tror ändå detta är en viktig del
av utvecklingen av Stockholm.
För att långsiktigt underlätta arbetet med stadsutvecklingsområdet på nuvarande Bromma
flygplats ska följande åtgärder vidtas så snart det är möjligt:
Bromma flygplats uppgradering avbryts. Bromma flygplats uppgraderades i december
2013 till en 3C-flygplats, vilken innebär att flygplatsen får ta emot större och tyngre flygplan.
En sådan uppgradering begränsar bostadsbyggnationen i delar av staden. Uppgraderingen har
inte vunnit laga kraft eftersom den är överklagad. Eftersom Bromma flygplats inte längre ska
tillåtas utöka flygtrafiken ska uppgraderingen avbrytas och flygplatsen kvarstå som 2C.
Ansvar: Regeringen/departement (Transportstyrelsen)
Bullerförordningens undantag för Stockholm tas bort. Socialdepartementet har skickat ut
remiss på förordning om riktvärden för trafikbuller. Staden motsätter sig att maxbullernivåerna
för flyg undantas för Stockholm. Regeringen ska därmed inte undanta Stockholm
maxbullernivåerna för flygbuller och regeringen ska inte besluta enligt den förordning som är
utsänt på remiss.
Ansvar: Regeringen/Socialdepartementet
Successiv överflyttning av trafiken till andra flygplatser påbörjas. Bromma flygplats utgör
idag ett hinder för Stockholms utveckling och försvårar för ett ökat bostadsbyggande. En
successiv överflyttning av trafiken från Bromma flygplats till Arlanda och Skavsta ska
påbörjas. Swedavia äger både Bromma flygplats och Arlanda och har möjlighet att fördela
trafiken mellan flygplatserna. När Ostlänken har byggts år 2026 förbättras möjligheterna att
förlägga trafik till Skavsta.
Ansvar: Regeringen/Swedavia
Inga investeringar görs. Swedavia ska avbryta planer på investeringar i terminalanläggningar
och övrig flygplatsverksamheten på Bromma flygplats. Det är inte samhällsekonomiskt eller
företagsekonomiskt motiverat att investera i en flygplats som inte har en framtid.
Investeringsmedel förs över till Arlanda. Säkerhetsrelaterat underhåll för 2C-flygplats kan vid
behov genomföras.
Ansvar: Regeringen/Swedavia

Projektgrupp för planering av Brommas bebyggande tillsätts. Stockholms stad ska ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att förbereda planeringen för en framtida
bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats. Övergripande frågor för områdets
stadsutveckling, trafik och kopplingar till omkringliggande bebyggelse påbörjas. Tidplan,
organisation och behovet av resurser inom stadens förvaltningar för projektet ska översiktligt
bedömas.
Ansvar: Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Stockholms stad
Kartläggning av miljögifter i marken påbörjas. En kartläggning av miljögifter/förorenad
mark ska påbörjas. Enligt avtalet mellan Stockholms stad och Luftfartsverket 2007 ansvarar
Swedavia för detta. Miljöförvaltningen ska medverka till denna kartläggning.
Ansvar: Swedavia och Miljöförvaltningen, Stockholms stad
Mäta flygbuller. Miljöförvaltningen ska återuppta att mäta flygbuller till och från Bromma
flygplats. Miljöförvaltningen gjorde detta fram till 2006, men det görs idag av Swedavia.
Ansvar: Miljöförvaltningen, Stockholms stad
Påverkade startpm och detaljplaner uppgraderas. Påverkade startpm och detaljplaner ska
granskas för att vid behov kunna anpassas till en utveckling utan Bromma flygplats. Planer
som är motstridiga till en ny markanvändning för stadsutveckling ska kunna avbrytas.
Ansvar: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Markförsäljning. Staden ska som del av omvandlingen av Bromma, efter en inledande
planering av området, och som en del av en långsiktig exploatering pröva om det är lämpligt
att sälja del av mark på Bromma flygplats till bostadsaktörer.
Ansvar: Exploateringskontoret
Start- och passageraravgifter ska höjas. För att styra trafik bort från citynära lägen ska
avgifterna skärpas på Bromma Flygplats.
Ansvar: Regeringen/Swedavia

