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CarolinaFintling Rue
EnhetschefStrategioch utveckling
SAMMANFATTNING
Karin Wanngård(S) och JanValeskog(S) skriver i en motion till
kommunfullmäktigeatt Stockholmsstadaktivt bör återupptaarbetet
med stadsutvecklingsprojektet
på Bromma flygplats samtatt staden
till regeringenoch riksdagenspartier framställerom förhandlingar
om Brommaflygplats framtid.
Översiktsplanenger stöd för att på lång sikt utvecklaen ny stadsdel
genomatt omvandlaBrommaflygplats.Det förutsätteratt den
nationellaoch internationellatillgänglighetensäkerställs.Även
tillgänglighetentill Arlandabehöverstärkas.
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En framtidaomvandlingav Bromma flygplatsär ett omfattande
stadsutvecklingsprojekt.
För att säkerställaen hållbar stadsutveckling anserkontoretatt planeringenbör påbörjasi god tid och i
bred samverkanmedberördaaktörer.En avvecklingav nuvarande
verksamhetförutsätteratt ett antalplaneringsförutsättningar
och
beslutär på plats.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt nämndengodkännerkontorets
utlåtandesom svarpå remissen.
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UTLÅTANDE
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden
har fått remissenOmvandlaBromma
flygplatstill Stockholmsnya stadsdel– bygg30 000 nya bostäder,
motionfrån Karin Wanngård(S) och JanValeskog(S) från
kommunstyrelsenför yttrandesenastden 29 april 2022.
Övriga remissinstanser
är stadsledningskontoret,
exploateringsnämnden,miljö- och hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden,
Brommastadsdelsnämnd,
StockholmBusinessRegion AB,
Stockholmshandelskammare
och Svensktnäringsliv.
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Sammanfattning av remissen
Karin Wanngård(S) och JanValeskog(S) skriver i en motion till
kommunfullmäktigeatt det statligabolagetSwedaviabedömeratt
det är olönsamtatt fortsättadriva flygtrafik på Brommaflygplats.
Swedaviabedömeratt flygtrafiken kapacitetsmässigt,
kan flyttas
från Bromma flygplats till Arlanda.Möjligen tidigareläggsbehovet
av investeringarnågottill följd av en flytt.
Motionärernaskriver att flygtrafiken hademinskatredaninnan
pandeminsutbrott och att fler väljer transportsättmed minskad
klimatpåverkan.Ändradearbetssättefter pandeminmedför att
efterfråganpå resandetinte kommeröka på det sättsom tidigare
prognosticerats.
Sett till såvälkapacitet,ekonomi,klimat och för att klara målsättningenom 140 000 nya bostäderfinns det enligt motionärerna
starkaskäl att flytta trafiken från Brommaflygplats till Arlanda.
En stadsutvecklingpå Bromma flygplatsi enlighetmed stadens
översiktsplanskulle enligt motionärernamöjliggöramer än 30 000
nya bostäder.
Motionärernaföreslåratt:
Stockholmsstadaktivt återupptararbetetmed stadsutvecklingsprojektetpå Brommaflygplats.
Stockholmsstadhos regeringenoch riksdagenspartier
framställerom förhandlingarom Brommaflygplats framtid.

Sida 3 (4)

Kontorets synpunkter
Översiktsplanenger stöd för att på lång sikt utvecklaen ny stadsdel
genomatt omvandlaBrommaflygplats.I översiktsplanenframgår
att Stockholmsstadi avtal har upplåtit områdetför flygverksamhet
till år 2038,men att områdetdärefterkan omvandlastill en stadsdel
med blandadbebyggelse.Det förutsätteratt dennationellaoch
internationellatillgänglighetensäkerställs.Även tillgänglighetentill
Arlandabehöverstärkas.

Godkänt dokument - Anette
- , Stockholms
Scheibe Lorentzi,
stadsbyggnadskontor,
Stockholms stadsbyggnadskontor,
, Dnr 2022-01457
2022-03-10, Dnr 2022-01457

Stockholmsregionen
står för en stor del av landetsekonomiska
tillväxt. Stockholmhar somhuvudstadett antal viktiga nationella
och internationellafunktionerför bland annatnäringsliv, offentlig
styrning,kultur och besöksnäring.För att säkradessafunktionerär
det viktigt att dennationellaoch internationellatillgänglighetenär
god.En nedläggningav Brommaflygplats innebärocksåatt
åtgärderbehövspå StockholmArlandaflygplats för att tillgodose
det samhällsviktigaflygets funktion och behov.
Stadsbyggnadsnämnden
fick i oktober2021rapportenBromma
flygplats– underlagför avvecklingav drift och verksamhet(KS Dnr
2021/1151)på remiss.På grundav kort svarstidsvaradestadsbyggnadskontoretdirekt till kommunstyrelsengenomkontorsyttrande
(Dnr 2021-14441).I rapportenbeskrivshur en avveckling,inklusive
tidsplan,skulle gå till i nuläget,medbeaktandeav pandemin,
flygets roll i transportsystemet,
behovetav tillgänglighetoch
samhällsviktigtflyg. Utredarenföreslåren avvecklingav Bromma
flygplats inom tidshorisontentre till fem år. Detta förutsätterett
antalpolitiska beslutsamtvissainvesteringarpå StockholmArlanda
flygplats.
En framtidaomvandlingav Bromma flygplatsär ett omfattande
stadsutvecklingsprojekt.
Kontoret anseratt planeringenbör påbörjas
i god tid innan en avvecklingför att klargöragrundläggande
planeringsförutsättningar
somkollektivtrafik, vägtransporternas
kapacitetoch anslutningartill området,de tekniskaförsörjningssystemenskapacitetoch lokaliseringav huvudledningar.Därtill
behöverekonomiskaoch avtalsmässiga
beslut fattasom bland annat
saneringoch infrastruktursatsningar.
Samverkanmellan staden,
regionenoch myndigheterbehöverske tidigt i en framtida
planeringsprocess
för att säkrabra helhetslösningar.
Parallellt bör
en principiell strukturplansom visar realistiskavolymer och skapar
godastadskvaliteterocksåutarbetas.
Stockholmsstadhar i avtal upplåtit områdetför flygverksamhettill
år 2038.Förutsattatt SwedaviaAB inte sägerupp avtaleti förtid
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kan områdetomvandlastill en stadsdelmedblandadbebyggelse
efter 2038.
Oaktatnär Bromma flygplats avvecklasoch planeringstartarvill
kontoretlyfta att en framtidastadsutvecklingpå Brommaflygplats
kommeratt skeetappvisoch underen längreutbyggnadsperiod.
Den 15 februari2022 gav regeringeni uppdragatt ta fram en plan
för utveckling och utökning av Arlandaflygplats,inklusive miljötillstånd, för att säkratillräcklig flygkapaciteti Stockholmsområdet
baseratpå tillförlitliga prognoser.Utredarenskai arbetetbeaktade
bedömningaroch förslagsomredovisasi promemorianBromma
flygplats– underlagför avvecklingav drift och verksamhet.
Uppdragetskaredovisassenastden15 juni 2022.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Kontoret föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerkontorets
utlåtandesom svarpå remissen.
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