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Remissen
Efter förhandling med luftfartsverket föreslår exploateringsnämnden att staden
tecknar nytt avtal med luftfartsverket om nyttjande av Bromma flygplatsområde
för perioden 2008-01-01 – 2038-12-31.
Avtalsförslaget har remitterats till stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Södermalm,
Bromma och Spånga-Tensta. Trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, brand- och räddningsnämnden, Stockholms Stadshus AB
och stadsledningskontoret är de övriga remissinstanserna.
Ärendets beredning
Ärendet har inom stadsdelsförvaltningen beretts av Gemensam service.
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Bakgrund
Bromma flygplats öppnades för trafik 1936. Nuvarande avtal med luftfartsverket
gäller för perioden 1997-2011.
Ett förslag till nytt avtal har upprättats redan nu, eftersom stora investeringsbehov
i flygplatsen kräver långsiktighet och möjlighet till rimliga avskrivningstider. Avtalet innebär att sammanlagt 80 000 flygrörelser (starter och landningar) per år
tillåts. Högst 20 000 av dessa får utgöras av större passagerarplan (jetplan med
plats för mer än 60 passagerare).
Stadens intäkter kommer från passageraravgifter, 5 kr per avresande – för närvarande omkring 4 mnkr per år. Ersättningen indexregleras.
I anslutning till avtalsförhandlingarna har bullerfrågorna studerats. Det framgår att
ytterligare mark söder och norr om ”flygkorridoren”, kan bebyggas med bostäder
eftersom de verkliga bullerstörningarna idag är vida mindre än vad som tidigare
angetts. Tidigare studier har utgått från ett planerat men aldrig tillverkat flygplan
och beräkningar som starkt underskattade bullrets markdämpning.
Exploateringsnämnden bedömer att planer för 2 800 – 4 000 bostäder är möjliga
här. Staden ges därmed förutsättningar att skapa en levande och innehållsrik stadsbygd av utvecklingsområdet Bromma-Ulvsunda-Mariehäll. Andra ytor som diskuterats för exploatering kan dock enbart rymma lokaler för kommersiell verksamhet
eller idrott.
Förvaltningens förslag
En flygplats med Brommas centrala läge anses vara en stor tillgång för staden och
stadens/regionens möjligheter till utveckling. I avtalsförslagets portalparagraf sägs
att flygplatsens verksamhet i huvudsak ska inriktas mot att stödja näringslivets
utveckling i Stockholm.
Bullerfrågorna har hanterats inom avtalet. Frågor om luftföroreningar och säkerhet
berörs dock inte. Förvaltningen konstaterar att andra remissinstanser (miljö- och
hälsoskyddsnämnden respektive brand- och räddningsnämnden) bättre bedömer de
eventuella problem som finns här.
Ljud och buller från flygtrafiken påverkar Kungsholmen. Främst är bostäder, skolor m.m. i Kristineberg berörda. Flygets störningar är dock betydligt mindre än
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störningarna från väg- och spårtrafik. Vid en samlad bedömning menar förvaltningen att avtalet kan tillstyrkas.
Bilagor
Remissmaterialet: Exploateringsnämndens beslut samt avtalsförslag inklusive
bilagor.
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