
Lägg ner Bromma flygplats – ersätt med ny stadsdel nu
Vi uppmanar att Bromma flygplats stänger för gott för att ge plats åt en ny stadsdel. Men för 
den sakens skull behöver Arlanda inte bygga ut med en ny landningsbana då inrikesresandet lär 
minska efter pandemin, skriver Anders Tranberg, ordförande Stockholms Naturskyddsförening.

Det är hög tid att dra in tillståndet för Bromma flygplats långt innan kontraktet går ut 2038, 
anser vi i Stockholms Naturskyddsförening. Skälen är många men ett nytt avgörande argument 
är att flygbolaget BRA, som drivit en majoritet av flygtrafiken på Bromma flygplats, nu säger 

till Dagens industri att de är redo att flytta från Bromma till Arlanda om regeringen fattar det 
beslutet. Att Bromma-flyget inte har någon framtid intygades 2016 av regeringens utredare, 

Anders Sundström. Vi uppmanar, likt trafikborgarrådet Daniel Helldén, regeringen att nu 
stänga Bromma flygplats för gott.

Nu bör fokus vara "Bromma efter flyget", d.v.s. hur flygfältet kan omvandlas. År 2007 

lanserade Naturskyddsföreningens länsförbund en stadsplan på hur marken på Bromma 
flygfält kan omvandlas till en ny hållbar stadsdel för 50 000 människor. Vi hänvisar åter till 
detta planförslag då bostadsbyggande på redan i anspråkstagen mark bör prioriteras framför att 
attraktiva grönområden bebyggs. Bostadsbyggande på Bromma flygfält fanns med redan i 
Stockholms översiktsplan 1999, vilken hade stöd i klubbade politiska beslut från 1994. Tyvärr 
har en omvandling av flygfältet skjutits upp flera gånger, vilket inneburit en stor broms för 
Stockholms stadsutveckling.

Nackdelarna med Bromma flygplats är sedan länge kända och består bl.a. av skadlig miljö- och 
klimatpåverkan samt påverkan på människors hälsa relaterat till luftföroreningar samt det 
starka flygbullret. Något som blivit påtagligt nu med få flyg i luften runt Bromma är en mycket 
behagligare ljudmiljö.

Det är ett faktum att allt fler tar sin hand från Bromma flygplats. Stockholms 
Handelskammare meddelande i höstas att flygtrafiken på Bromma flygplats bör läggas ned om 
Arlanda byggs ut med en ny landningsbana. Vi vill dock påpeka att en ny landningsbana på 
Arlanda bör ses som överflödig. Anledningen är att i en kontext av bl.a. post covid lär 
jobbrelaterade flygresor kunna minskas kraftigt. Johanna Danielsson, vice VD på 

analysföretaget Karios future, tror att ett av tre fysiska affärsmöten kommer att ersättas med 
ett digitalt efter pandemin. Pandemin innebär sannolikt ett paradigmskifte gällande inrikes 
affärsresenärers behov av regionalflyg nu när alla vant sig vid att sköta viktiga jobb-/
affärsmöten på distans. Skarpare resepolicys på många arbetsplatser anger dessutom att inrikes 
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flygresor ska nyttjas mycket restriktivt p.g.a. negativ klimatpåverkan.

Med detta sagt, regeringen bör inse att en långdragen process med en ny landningsbana på 
Arlanda kan strykas samtidigt som att allt talar för att dra tillbaka tillståndet för Bromma-flyget. 
Vägen ligger därmed öppen för att skyndsamt omvandla Bromma flygfält till en helt ny 
stadsdel.
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