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Remissav rapportenBrommaflygplats–
underlagför avveckling
av drift ochverksamhet
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagenskonkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapabättre förutsättningar för företagandeoch attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas.Myndigheten har ansvar för regional utvecklings- och
samordnad landsbygdspolitik. Våra insatser syftar till att stärka arbetet med hållbar
regional utveckling i hela landet och då har utvecklingen av transportsystemet och
tillgänglighet en central roll.
Remissvaretär skrivet utifrån dessautgångspunkter.

Tillväxtverkets
ställningstaganden
Tillväxtverket tillstyrker utredningens förslag gällandehur avvecklingen av Bromma
flygplats kan ske inklusive tidsplan. Detta under förutsättningar att åtgärder, vilka
utredaren föreslår, vidtas på Arlanda flygplats för att säkerställainternationell och
nationell tillgänglighet för näringslivet och bidra till regional attraktivitet.
Ett exportinriktat näringsliv har behov av hög tillgänglighet till internationella
marknader
Den svenskaekonomi är, i ett internationellt perspektiv, liten men väldigt
exportinriktad. Av den anledningen finns det ett behov i näringslivet av hög
tillgänglighet till kunder, underleverantörer och kompetensförsörjning från hela
världen. Tillväxtverket delar utredningens uppfattning att det är det internationella
flygresandet,genom såväl affärs- som privatresenärer, som fortsättningsvis kommer
driva utvecklingen. Kan Arlandas långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet stärkas
genom att öka antalet flygbolag som är stationerade där tillsammans med en långsiktig
investeringsplan ser vi att det kan gynna näringslivet i hela landet.

Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystemet
RegeringensNationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–20301
pekar på vikten god tillgänglighet genom transportsystemet i hela landet. Flyget har i
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detta sammanhangen central roll. Det finns för många företag inga alternativ till flyget
för att exempelviskunna göra resor till Mälardalen över dag.Dessutomär
besöksnäringenbetjänta av flyget för att få tillgång till ett större kundunderlag. Denna
funktion behöver säkerställas.Tillväxtverket delar utredningens förslag om att
utvecklingen av Arlanda behöver fortsätta. Vi anser att investeringar behövsi
anslutningskapacitetenoch ombyggnationer för underlätta intermodalt resandepå
Arlanda.
Vi ser positivt på utredningens förslag att Regeringenännu noggrannare följer
utvecklingen gällande tillgängligheten i hela landet. Detta medför att vi ocksåser
positivt på uppdrag till Trafikverket att kunna agera om marknadsförutsättningarna
ändras snabbt på några linjer eller noder för att säkerställa en acceptabelnivå gällande
tillgänglighet i hela landet.
Samhällsviktigatransporter – viktigt även för näringslivet
En av näringslivets största utmaningar är tillgång på efterfrågad kompetens.Detta
gäller så gott som för alla delar av näringslivet och i alla delar av landet. En central del i
att kunna rekrytera kompetens är att platsen som företaget befinner sig på är attraktiv
utifrån flera olika perspektiv.2 Samhällsviktigatransporter är en pusselbit och Arlanda
flygplats behöver även utifrån denna aspekt utvecklas så att kapacitet finns.
Beslut i detta ärende har fattats av tf avdelningschefPatrik Sällström.Daniel Fahlander
har varit föredragande.I handläggningenhar även enhetschefÅsaBjelkeby, Per
Johanssonoch Peter Malmsten deltagit.
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