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Infrastrukturdepartementet

Remiss av rapporten Arlanda flygplats - en plan
för framtiden (Ds 2022:11)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas. Myndigheten har ansvar inom 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.

Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
Tillväxtverket delar utredningens beskrivning av flygets roll och betydelse för
näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Vi ser, i likhet med utredaren, att
Arlanda har en central roll för såväl inrikes- som utrikesflyget. Detta utifrån att den
svenska ekonomin är sammankopplad med såväl den europeiska som den globala
ekonomin i stor omfattning. Tillväxtverket delar även utredningens uppfattning att det
är det internationella flygresandet, genom såväl affärs- som privatresenärer, som
fortsättningsvis kommer driva utvecklingen när det gäller antalet resenärer.

God tillgänglighet är centralt i regeringens strategi för hållbar regional
utveckling i hela landet 2021–2030 1.
Vi anser att Arlandas konkurrenskraft och attraktivitet stärkas genom en långsiktig
investeringsplan. Denna långsiktighet ser vi även kan gynna näringslivet i hela landet.
Utifrån det så anser vi, i likhet med utredaren, att Swedavia bör intensifiera arbetet
med att utveckla såväl funktionaliteten utifrån ett passagerarperspektiv som arbetet
med att möjliggöra för fortsatt utbyggnad av verksamheter som krävs för att stärka
Arlandas funktion som storflygplats. Vi anser också att utredarens förslag om att
identifiera flyglinjer som är samhällsviktiga är angeläget och bör genomföras.
Tillväxtverket har ett antal synpunkter på föreslagen som utredningen presenterar.

1 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (regeringen.se)
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Utredningen saknar ett besöksnäringsperspektiv
Flyget är i många fall en betydelsefull del i resan som möjliggör för kunden att besöka
en destination eller plats. Av de 18 miljoner besök som Sverige fick från utlandet under
perioden mars 2019 till mars 2020 använde cirka 44 procent av besökarna flyg.2 Vi
saknar besöksnäringsperspektivet och då som exempel i utredningen gällande
näringslivets beroende av flyget. Vi anser att utredningen skulle vara betjänt av att
besöksnäringsperspektivet fanns med.

Flygets påverkan på klimatet behöver minska
Besöksnäringen har som många andra delar av näringslivet klimat- och miljöfrågorna
högt på agendan. Av den anledningen ser vi positivt på att utredaren betonar vikten av
att möjliggöra för och påskynda utvecklingen av ett mer klimatvänligt flyg. Där ett hela
resan perspektiv är avgörande för att uppnå det. Vi instämmer därmed i utredningens
förslag om att se över möjligheten till bättre anslutningar till Arlanda flygplats för att
minimera klimatpåverkan av resor. Tillväxtverket delar även förslaget att offentliga
aktörer med tydlig koppling till utvecklingen av Arlanda samverkar i större omfattning
för att möjliggöra för en fortsatt positiv utveckling av flygplatsen och dess närområde.

Förslaget gällande investeringar Bromma flygplats behöver utredas vidare
Utredaren lyfter fram att Bromma flygplats från 2030 enbart ska användas för
fossilfritt flyg för att därefter kunna läggas ner från 2035. Vi anser att det är ett
intressant förslag men att mer underlag och förståelse gällandet behovet av
investeringar behöver finns framtagna för att vi ska kunna tillstryka förslaget. I
huvudsak är vår inställning att investeringar ska fokusera på utvecklingen av Arlanda
flygplats i första hand.

Beslut i detta ärende har fattats av tf avdelningschef Patrik Sällström. Daniel Fahlander
har varit föredragande. I handläggningen har även enhetschef Åsa Bjelkeby, Per
Johansson, Helena Lindahl och Peter Malmsten deltagit.

Patrik Sällström
Daniel Fahlander

2 Fakta om svensk turism 2020, rapport 0384, Tillväxtverket (2020)
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