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Yrkande angående Remiss från 
Infrastrukturdepartementet - Rapporten 
Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 
2022:11).  
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Följande text läggs till som inledande stycke i Göteborgs Stads yttrande på remissen: 
 

Ur ett övergripande perspektiv saknar Göteborgs Stad flera perspektiv i utredningen 
rörande flygets påverkan på klimatet. Exempelvis en analys av hur det totala antalet 
flygresor ska kunna minska, hur fler resor inte minst inrikes kan föras över från flyg till 
tåg samt en analys av hur en ökad användning av biobränsle påverkar den biologiska 
mångfalden och kolinlagringen.  

Vidare anser Göteborgs Stad att förslaget i utredningen om att privatisera Swedavia 
skulle missgynna en sammanhållen transportpolitik för hela landet.     

2. I övrigt godkänna stadsledningskontorets förslag till beslut.  
 

Yrkandet 
Det är positivt att planen beskriver ökade möjligheter att ta sig till och från Arlanda 
flygplats med kollektivtrafik. Faktum kvarstår dock att 70 % av flygresorna till och från 
Arlanda är fritidsresor och denna andel antas kvarstå även i framtiden. Enligt uppdraget 
skulle utredningen utgå från fyrstegsprincipen där första steget handlar om att först och 
främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av resor, samt valet av transportsätt. 
Åtgärder enligt första steget presenteras inte i planen, vilket är en stor brist.  
  
Även om kollektivtrafiken till Arlanda förbättras och vi uppnår målet att ha ett fossilfritt 
flyg 2045 så innebär planen att vi kommer ha 23 år av flygningar som är beroende av 
fossila bränslen. Det är tid som klimatet inte har, därför behöver strategier för att minska 
antalet resor och transporter med flyg belysas, och planen kompletteras med mål för att 
sänka andelen person- och godstransporter med flyg från Arlanda. Vi vill särskilt belysa 
behovet av att omfördela inrikesresor från flyg till tåg, med extra fokus på sträckan 
Göteborg-Stockholm. Från stadskärna till stadskärna på sträckan så går det redan 
klimatsmarta tåget snabbare.   
  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
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(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna) 
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Om vi ska klara av klimatmålen och hålla oss inom ramarna för Parisavtalet måste  
flygtrafiken till och från Sverige minska. Den totala effekten av Sveriges utsläpp från  
utrikesflygningar påverkas till stor del även av höghöjdseffekten som enligt 
Naturvårdsverket beräknas dubblera klimatpåverkan. Därtill vore en utveckling där flyget 
fortsätter som idag men flyger på biobränsle problematiskt för den biologiska mångfalden 
och kolinlagringen. Den biomassa som går att använda till bränslen utan att påverka 
ekosystemen måste prioriteras klokt. 

Slutligen ställer vi oss kritiska till förslaget i utredningen om att privatisera Swedavia. En 
sådan reform ser vi inte skulle gynna en sammanhållen transportpolitik för hela landet.  
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Remiss från Infrastrukturdepartementet – 
Rapporten Arlanda flygplats – en plan för 
framtiden (Ds 2022:11)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Rapporten Arlanda flygplats - en plan för framtiden (Ds 2022:11) i enlighet 
med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning 
Infrastrukturdepartementet har den 20 juni 2022 översänt rapporten Arlanda flygplats – 
en plan för framtiden (Ds 2022:11) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Infrastrukturdepartementet önskar svar senast den 31 oktober. Göteborgs Stad har fått 
förlängd svarstid till den 2 november. 

Regeringen tillsatte i februari 2022 en utredare med uppdrag att ta fram en plan för 
utvecklingen av Arlanda flygplats för att säkra tillräcklig flygkapacitet och därmed på sikt 
kunna avveckla Bromma flygplats. Rapporten lyfter fram att flyget bidrar till 
tillgänglighet för Sverige och att Sverige och Stockholmsregionen är beroende av 
fungerande transporter, väl fungerande internationella relationer och en god internationell 
tillgänglighet. Arlanda flygplats har en viktig roll i transportsystemet och behöver 
utvecklas för att möta framtidens behov av en effektiv och hållbar flygtrafik. 

Stadsledningskontoret lämnar synpunkter angående Arlandaförhandling, 
transportslagsövergripande infrastrukturplanering, flygtrafikens nationella infrastruktur, 
Västsveriges roll och behov, omställning till fossilfritt flyg, flygfraktens betydelse med 
mera. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Stadsledningskontoret har valt att sammanhållet beskriva de ekonomiska, sociala och 
ekologiska dimensionerna eftersom de möts och påverkar varandra i en komplex och 
dynamisk kontext på lång och kort sikt.   

Näringsliv och besöksnäring är beroende av god tillgänglighet för att utvecklas, hitta rätt 
kompetens och erbjuda invånare arbete och meningsfull fritid.  

Regionens näringsliv är i högsta grad globalt och stadens näringslivsstrategiska program 
har som målbild att det ska skapas minst 120 000 nya jobb till 2035. Utlandsägda 

Stadsledningskontoret 
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arbetsplatser sysselsätter cirka 20 procent av antalet sysselsatta i regionen (cirka 85 000) 
och till detta kommer de svenskägda exportintensiva företagen som verkar i regionen. 
Regionen är också en av de mest forskningsintensiva i Europa, vilket också förutsätter 
internationella kontakter. Det är av största vikt att Göteborg har fortsatt frekventa 
flygförbindelser såväl nationellt som internationellt.  

Staden och besöksnäringen växer och besökarna är ett viktigt underlag för det som skapar 
en levande och attraktiv stad. Tillgänglighet med flyg är också en förutsättning för att 
Göteborg ska kunna stå som värd för internationella möten och evenemang.  

En vanlig reseanledning, för både boende och besökare är att hälsa på familj och vänner. 
Nästan 30 procent av Göteborgs invånare har utländsk bakgrund och i bland annat 
Swedavias passagerarundersökningar är just resande för att träffa familj och vänner 
tydligt representerat.  

Turism och besöksnäring bygger på att människor förflyttar sig. Alla transportslag behövs 
då de uppfyller olika behov och erbjuder olika lösningar för förflyttning. Stadens och 
regionens geografiska läge gör också att alla transportslag behövs. Alla transportslag 
behöver närma sig nollutsläpp.  

Miljömålsberedningen föreslår att utsläpp från bunkring det vill säga det som tankas i 
Sverige, till internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål 
om att nå nettonollutsläpp inom svenskt territorium senast 2045, samt att 
koldioxidutsläpp från inrikesflyg inkluderas i etappmålet för inrikes transporter till 2030. 

Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att givet stadens och regionens geografiska 
läge behövs alla transportslag och för utbyte med långväga destinationer spelar flyget en 
viktig roll. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden 

2. Miljö- och klimatnämndens protokollsutdrag, 2022-09-20 § 174 

3.  Göteborg & Co:s protokollsutdrag, 2022-08-30 § 98 

4. Förslag till yttrande till Infrastrukturdepartementet 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.regeringen.se/49d7c5/contentassets/41e2191269154184882eb46afbc05514/ds202211_web.pdf
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Ärendet  
Infrastrukturdepartementet har den 20 juni 2022 översänt rapporten Arlanda flygplats – 
en plan för framtiden (Ds 2022:11) för yttrande till Göteborgs Stad. 
Infrastrukturdepartementet önskar svar senast den 31 oktober. Göteborgs Stad har fått 
förlängd svarstid till den 2 november. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen tillsatte i februari 2022 en utredare med uppdrag att ta fram en plan för 
utvecklingen av Arlanda flygplats för att säkra tillräcklig flygkapacitet och därmed på sikt 
kunna avveckla Bromma flygplats. 

Uppdraget var att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats, 
inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat 
på tillförlitliga prognoser. Enligt uppdraget ska planen tas fram med utgångspunkt i de 
transportpolitiska målen och fyrstegsprincipen, samt vara i linje med klimatmålen. 
Rapporten ska även beakta bedömningar och förslag angående Bromma flygplats. 

Rapporten lyfter fram att flyget bidrar till tillgänglighet för Sverige och att Sverige och 
Stockholmsregionen är beroende av fungerande transporter, väl fungerande 
internationella relationer och en god internationell tillgänglighet. Arlanda flygplats har en 
viktig roll i transportsystemet och behöver utvecklas för att möta framtidens behov av en 
effektiv och hållbar flygtrafik. Nedan följer en sammanfattning av rapportens 
huvudsakliga förslag till åtgärder. 

Rapportens huvudsakliga förslag till åtgärder 
Swedavia AB (fortsättningsvis Swedavia) bör intensifiera arbetet med att minska 
ledtiderna för passagerare vid Arlanda flygplats, samt påbörja förberedelserna för att 
förstärka kapaciteten för taxi- och rullbanesystemet och uppställningsplatser vid Arlanda 
flygplats. Swedavia bör samla kommersiellt allmänflyg och samhällsviktigt flyg på ett 
område vid Arlanda flygplats för att säkerställa effektiva förutsättningar för denna 
flygtrafik vid flygplatsen. 

Regeringen bör, för det fallet Swedavia ansöker om ett nytt miljötillstånd för 
verksamheten vid Arlanda flygplats, förbehålla sig rätten att pröva tillåtligheten för 
verksamheten.  

Regeringen bör säkerställa att en fortsatt modernisering av det svenska luftrummet 
genomförs. Detta kommer att ge viktiga förutsättningar för utveckling av luftrummet 
inom Arlanda flygplats kontroll- och terminalområde. Regeringen bör tydliggöra vem 
som har ansvaret för planering av den långsiktiga utvecklingen av luftrummet. 

Utöver nuvarande flyglinjer med allmän trafikplikt, bör regeringen även peka ut 
kommersiella flyglinjer, men samhällsviktiga inrikes flyglinjer, där rimliga 
transportalternativ kommer att saknas om flygtrafiken skulle upphöra.  

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att löpande följa utvecklingen på marknaden 
och skyndsamt ingå avtal med flygföretag om regelbunden flygtrafik för de utpekade 
flyglinjer där det inte finns kommersiella förutsättningar för att fullgöra ett minimiutbud 
av regelbunden flygtrafik. 
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Regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling där berörda kommuner och 
regioner, Swedavia och Trafikverket bör delta. Inriktningen för förhandlingen bör vara att 
lägga grunden för byggande av ny infrastruktur, bättre kollektiva transporter, ökat 
bostadsbyggande och en större arbetsmarknad. 

Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utreda behovet av åtgärder för att förstärka 
kapaciteten i spår- och väginfrastrukturen till och från Arlanda flygplats utifrån ett 
tillgänglighets- och robusthetsperspektiv.  

Arlanda Express ägs och drivs av A-Train AB. Regeringen bör initiera en förhandling 
med A-Train med inriktningen att sänka avgifterna för de passagerare som använder 
snabbflygtåget. 

Regeringen bör ta initiativ till att Sverige tar fram en plan för produktion och distribution 
av fossilfri energi för flygets behov, för att flyget överhuvudtaget ska kunna utvecklas i 
linje med klimatmålen. Regeringen bör tillsätta en ”flygbränslekommission” som samlar 
företrädare från näringsliv, akademi och offentlig sektor och som kan bidra till 
konkretisering och genomförande av denna plan. Swedavia bör successivt anpassa 
Arlanda flygplats bränsle- och energiförsörjning så att flygplatsen möjliggör för 
utveckling av fossilfritt flyg.  

För Bromma flygplats föreslås en rad åtgärder, bland annat etablering som fossilfri 
flygplats från 2030 samt stängning senast den 1 januari 2035. Regeringen föreslås 
tydliggöra inriktningar och förutsättningar för avveckling, till exempel 
markundersökningar vid Bromma flygplats. 

Regeringen bör ge ett gemensamt uppdrag till flera myndigheter, bland annat 
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsberedskap (MSB), att tillsammans med 
berörda aktörer analysera behovet av tillgänglighet och redundans i ett beredskaps- och 
totalförsvarsperspektiv för luftfart och flygplatser i Stockholmsområdet. 

Privatisering av Swedavia 
Rapporten pekar på att företag investerar mer och bygger upp sin kapitalstock när de 
privatiseras eftersom statliga företag oftast inte kan uppbringa medel till stora 
investeringsprogram. Enligt rapporten kan därmed stora investeringsbehov vara ett 
privatiseringsmotiv och att en delprivatisering av Swedavia därmed kan få positiva 
ekonomiska effekter för investeringsbehovet. Dock är sannolikt endast de större 
flygplatserna med flest passagerare lönsamma det vill säga exempelvis Arlanda, 
Landvetter och Sturup. 

Landvetter flygplats 
Landvetter flygplats nämns i rapporten avseende miljöstyrande start- och 
landningsavgifter, lönsamhet utifrån frågan kring att privatisera Swedavia samt som 
alternativflygplats för Arlanda i samband med stängning av Bromma. 

Inkomna synpunkter från förvaltningar/nämnder och 
bolag/styrelser 
Stadsledningskontoret har underremitterat rapporten till miljö- och klimatnämnden, 
trafiknämnden, Business Region Göteborg AB och Göteborg & Co. Trafiknämnden har 
inkommit med förvaltningssvar. Business Region Göteborg AB har valt att inte svara på 
remissen. 
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Stadsledningskontoret har därutöver haft underhandssamråd med Härryda och 
Trollhättans kommuner samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Miljö- och klimatnämnden 
Nämnden bedömer att utredningen följer de transportpolitiska målen och att hänsyn tagits 
till klimat- och miljöperspektiv.  Nämnden är positiv till förslagen kring ökad 
kollektivtrafik till och från Arlanda och förslaget om att det tillsätts en 
”flygbränslekommission” för att stödja utvecklingen av fossilfria flygbränslen så att 
Sverige ska kunna nå sina mål om ett fossilfritt transportsystem till 2045. I utredningen 
påtalas Arlandas särställning i Norden och vikten av att Arlanda utvecklas utifrån 
Sveriges geografiska läge och ekonomiska beroende av omvärlden. I utredningen 
konstateras att dagens flygtrafik till och från Arlanda till 70 procent utgörs av fritidsresor. 
Vidare antas att fritidsresor även framgent kommer att uppgå till denna andel. Nämnden 
menar att utvecklingen är osäker då den påverkas av både politiska beslut och 
svårbedömda omvärldsfaktorer. Med tanke på svårigheter att bedöma utvecklingen av 
resandet baserat på dagens situation menar nämnden att rapporten bör ses som en 
viljeriktning snarare än en plan. 

Trafikkontoret 
Kontoret ser positivt på en hållbar utveckling av Arlanda flygplats för att stärka Sveriges 
konkurrenssituation gällande hållbara flygtransporter. 

Utredningen nämner att Arlanda bör ta hänsyn till ett förändrat klimat och kontoret delar 
inställningen att klimatarbetet måste intensifieras gällande flyg. Kontoret ser positivt på 
förslaget om en flygbränslekommission för att konkretisera och starta upp en omställning, 
vilket även gynnar övriga flygplatser i landet. 

Kontoret anser att det saknas en beskrivning av Arlandas betydelse nationellt och hur 
flygplatsen och dess utveckling förhåller sig till övriga flygplatser i Sverige, inte minst 
Landvetter som också har internationella kopplingar och är viktig för det västsvenska 
näringslivet. Även förhållandet till de andra stora flygplatserna i Norden behöver det 
föras ett resonemang kring. Rapporten nämner att Arlanda har en särställning nationellt, 
men stora delar av södra och västra Sverige har närmare till Nordens största flygplats, 
Kastrup. 

Det behöver förtydligas hur en utveckling av Arlanda kan komma att påverka 
transportnätet som helhet. Vidare hur Arlandas och flygtrafikens betydelse kan komma att 
förändras med en höghastighetsjärnväg och hur kan konkurrensen mellan flyg och tåg 
komma att förändras i ett sådant läge. Exempelvis på sträckan Göteborg-
Stockholm.                          

Det är också viktigt att lyfta flygfraktens betydelse i sammanhanget. Flygfrakt sker både i 
passagerarplan och fraktflyg och är ofta del av en större logistikkedja, vilket nämns i 
rapporten. Trafikkontoret saknar ett bredare resonemang kring hur fraktkedjor i sin helhet 
kan komma påverkas vid en utveckling av Arlanda. En koncentration av internationella 
direktlinjer från och till Arlanda riskerar att utarma andra svenska flygplatser och påverka 
näringslivet negativt i andra delar av landet. 
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Göteborg & Co 
Göteborg & Co:s yttrande utgår från bolagets uppdrag och ändamål i ägardirektiv, där det 
fastslås att bolagets kommunala ändamål är att medverka till att stärka och utveckla 
besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens 
utveckling inom Västra Götalandsregionen.  

I utredningen framgår inte vilka eventuella konsekvenser föreslagna åtgärder skulle få för 
tillgängligheten för Västsverige och Landvetter flygplats. Göteborg & Co menar att det är 
av vikt att Plan för Arlanda inte påverkar investeringar och resurstillförsel till regionen 
via Landvetter flygplats på ett negativt sätt. Konsekvenserna av föreslagna åtgärder bör 
kopplas tydligare till behov och planering av kompletterande transportslag, exempelvis 
tåg. Göteborg & Co skulle gärna se en plan för utvecklad samverkan som möjliggör 
förutsättningar för multimodalt resande via exempelvis tåg och flyg. Samverkan bör 
omfatta myndighetsnivå, statlig bolagsnivå, privata operatörer m fl.  

Vidare föreslår utredningen att Bromma flygplats bör stängas senast 1 januari 2035, 
vilket enligt utredningen innebär en risk för tillfälligt reducerad kapacitet och att andra 
flygplatser kan behöva fungera som alternativflygplatser. Göteborg & Co efterlyser ett 
tydliggörande kring innebörden av tillfälligt reducerad kapacitet samt en mer detaljerad 
analys av vad detta skulle innebära för de andra flygplatser som nämns, inte minst 
Göteborg och Landvetter flygplats.  

Göteborg & Co vill också särskilt notera att flygbranschen själva har formulerat mål om 
ett fossilfritt inrikesflyg 2030, samt fossilfritt in- och utrikesflyg 2045 (Färdplan för 
fossilfri konkurrenskraft/Fossilfritt Sverige 2030). Det är bolagets uppfattning att Plan för 
Arlanda bör stötta och bidra till att möjliggöra denna målsättning och färdplan. 

Omvärldsbevakning 

Infrastrukturminister Thomas Eneroth beskriver olika utmaningar för flygtrafiken i 
pressmeddelande den 15 februari 2022, bland annat om minskande antal affärsresor, 
hållbar omställning och överkapacitet av flygplatser i Stockholmsområdet. Arlanda tappar 
i konkurrens om internationella direktlinjer med det underlag som idag finns till 
förfogande.  

Regeringens utredare ska se över statens ansvar för svenska flygplatser enligt 
pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet den 30 maj 2022. Utredaren ska 
analysera och ta fram förslag på en inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser, 
så att behoven för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet 
tillgodoses. Förslagen ska tas fram med utgångspunkt i de transportpolitiska målen och 
vara i linje med klimatmålen.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser rimligheten i att ta fram en utvecklingsplan för Arlanda 
flygplats för att säkra tillräcklig flygkapacitet och på sikt kunna avveckla Bromma 
flygplats. Detta torde dock vara en uppgift som främst ligger inom ramen för Swedavias 
ansvar. Utredningen föreslår att regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling där 
staten skulle kunna ställa upp med viss infrastruktur och berörda kommuner och regioner 
skulle kunna arbeta för fler bostäder samt eventuell medfinansiering till 
infrastrukturlösningar och förbättrad kollektivtrafik. Stadsledningskontoret ställer sig 
frågande till en sådan parallell process till de ordinarie planeringsprocesserna. Arlanda 
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har ett stort upptagningsområde, som ska baseras på transportbehoven för den regionen 
men det saknas koppling till bostadsplanering. Om en sådan förhandling snarare 
fokuserar på planering för bostäder i Bromma bör kanske benämningen vara 
”Brommaförhandling”. 

Stadsledningskontoret noterar att utredningen saknar en analys utifrån fyrstegsprincipen 
och en nationell transportslagsövergripande planering. Konsekvenserna av föreslagna 
åtgärder bör kopplas tydligare till behov och planering av kompletterande transportslag. 
Stadsledningskontoret vill understryka vikten av att planen för Arlanda inte påverkar 
investeringar och resurstillförsel till Västsverige via Landvetter flygplats på ett negativt 
sätt. En central fråga är hur Arlandas och flygtrafikens betydelse förändras med en 
höghastighetsjärnväg och hur konkurrensen mellan flyg och tåg kan förändras i ett sådant 
läge, exempelvis på sträckan Göteborg-Stockholm. De behov som lyfts fram angående 
utbyggnad av järnvägen Stockholm-Arlanda behöver ses i en nationell kontext. 

Stadsledningskontoret menar att utredningens beskrivning av flygtrafikens nationella 
infrastruktur är mycket bristfällig. Göteborg Landvetter Airport, med nationell och 
internationell flygtrafik, nämns enbart i ett fåtal bisatser. Det förmedlar en felaktig bild av 
hur infrastrukturen och behoven faktiskt är. Att regeringen önskar minska överkapaciteten 
av flygplatser i Stockholmsområdet kan vara rimligt. Dock behöver Sverige en 
infrastruktur för flygtrafiken som möter upp behoven av tillgänglighet i alla delar av 
landet. Även förhållandet till de andra stora flygplatserna i Norden behöver klargöras. 
Stora delar av södra och västra Sverige har närmare till Nordens största flygplats, 
Kastrup. 

Stadsledningskontoret noterar att utredningen är starkt fokuserad på Stockholmsregionens 
utveckling och behov. Göteborg och Västsveriges näringsliv är globalt. Med Göteborgs 
geografiska läge är bra flygförbindelser nödvändigt för att kunna attrahera internationella 
besökare, evenemang och möten.  

Utredningen visar en stor tilltro till att teknikutvecklingen kommer att ge fossilfria flyg 
trots att det i utredningen saknas en samlad bedömning om hållbart bränsle och hur 
flygplatser i landet kan vara en del i övergången till fossilfria flyg.  Stadsledningskontoret 
menar att en omställning till fossilfri verksamhet behöver ske samplanerat, som en 
gemensam övergång. Stadsledningskontoret är positivt till förslaget att det tillsätts en 
”flygbränslekommission” för att stödja utvecklingen av fossilfria flygbränslen så att 
Sverige ska kunna nå sina mål om ett fossilfritt transportsystem till 2045. 

Stadsledningskontoret vill understryka flygfraktens betydelse i sammanhanget. Flygfrakt 
sker både i passagerarplan och fraktflyg och är ofta en del av en större logistikkedja. I 
utredningen saknas ett bredare resonemang kring hur fraktkedjor i sin helhet kan komma 
att påverkas vid en utveckling av Arlanda. Stadsledningskontoret menar att en 
koncentration av internationella direktlinjer från och till Arlanda riskerar att utarma andra 
svenska flygplatser och påverka näringslivet negativt i andra delar av landet. 

Stadsledningskontoret noterar att utredaren vill subventionera Arlanda Express och skapa 
bättre tågförbindelser med flygplatsen. Snabba och effektiva byten mellan olika 
transportslag som flyg och tåg är viktigt inför framtiden för hela Sverige. En modell bör 
därför tas fram för att kunna tillämpas på andra flygplatser med tåganslutning.   
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Stadsledningskontoret vill betona vikten av en helhetssyn utifrån personresor, flygfrakt, 
näringsliv samt totalförsvarets behov, som grundar sig i fyrstegsprincipen och de 
transportpolitiska målen. Då utredningen saknar väsentliga delar kan den ses som en 
viljeinriktning snarare än en plan. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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§ 174 Dnr MKN-2022-14072  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss Arlanda flygplats - 
en plan för framtiden, Ds 2022:11, I2022/03150, SLK 0793/22 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
över remiss Arlanda flygplats - en plan för framtiden, Ds 2022:11, I2022/01350, till 
kommunstyrelsen.  

Reservationer 
Gunvor Bergkvist (V) och Helena Norin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-09-08 med bilaga. 

Yrkande från V och MP daterat 2022-09-19. 

Yrkanden 
Gunvor Bergkvist (V) med instämmande av MP yrkar bifall till yrkandet från V och MP. 

Ellen Österberg (L) med instämmande från M, C, SD och S yrkar bifall till 
miljöförvaltningens förslag. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på bifall till yrkandet från V och MP mot bifall till 
miljöförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller miljöförvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

  

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-20 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-20 
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Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för bifall till miljöförvaltningens förslag, ”Nej” för 
bifall till yrkandet från V och MP.  

Följande röstar ja: Gustaf Göthberg (M), Roshan Yigit (S), Anders Åkvist (D), Ellen 
Österberg (L), Kochar Wallad Begi (S) Lars Andreasson (D), Tony Liljendahl (SD) och 
Emmyly Bönfors (C). 

Följande röstar nej: Gunvor Bergkvist (V), Helena Norin (MP) och Lena Hammarström 
(V). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med 8 röster mot 3 att bifalla miljöförvaltningens 
förslag. 

Handlingar skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2022-09-23 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2022-09-23. 
 

Sekreterare 
Jenny Magnusson 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 



Miljö- och klimatnämnden 
 
Yrkande (Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
2022-09-19 

 
Yrkande ärende - Yttrande till kommunstyrelsen över 
remiss Arlanda flygplats - en plan för framtiden. Ds 
2022:11, I2022/03150, SLK 0793/22 
 
 

Förslag till beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden beslutar att skicka över yrkandet som eget yttrande. 

  
Yrkande 
 
Det är positivt att planen beskriver ökade möjligheter att ta sig till och från Arlanda flygplats 
via kollektivtrafik. Faktum kvarstår dock att 70 % av flygresorna till och från Arlanda är 
fritidsresor och denna andel antas kvarstå även i framtiden. Enligt uppdraget skulle 
utredningen utgå från fyrstegsprincipen där första steget handlar om att först och främst 
överväga åtgärder som kan påverka behovet av resor, samt valet av transportsätt. Åtgärder 
enligt första steget presenteras inte i planen, vilket är en stor brist. 
 
Även om kollektivtrafiken till Arlanda förbättras och vi uppnår målet att ha ett fossilfritt flyg 
2045 så innebär planen att vi kommer ha 23 år av fossilberoende flygningar. Det är tid som 
klimatet inte har, därför behöver strategier för att minska antalet resor och transporter med 
flyg belysas, och planen kompletteras med mål för att sänka andelen person- och 
godstransporter med flyg från Arlanda. Vi vill särskilt belysa behovet av att omfördela 
inrikesresor från flyg till tåg. 
 
Gällande inrikesflyg finns det stora möjligheter att i planen ha med en begränsning av dessa, 
med extra fokus på sträckan Göteborg-Stockholm. Från stadskärna till stadskärna på 
sträckan så går det redan klimatsmarta tåget snabbare.  
 
Om vi ska klara av klimatmålen och hålla oss inom ramarna för Parisavtalet måste 
flygtrafiken till och från Sverige minska. Den totala effekten av Sveriges utsläpp från 
utrikesflygningar påverkas till stor del även av höghöjdseffekten som enligt Naturvårdsverket 
beräknas dubblera klimatpåverkan.   
 
Avslutningsvis, en utveckling där flyget fortsätter som idag men flyger på biobränsle vore 
problematiskt för den biologiska mångfalden och kolinlagringen. Den biomassa som går att 
använda till bränslen utan att påverka ekosystemen måste prioriteras klokt.   
 



 
 
  

Göteborg & Co AB protokoll 1 (1) 

 

 
PROTOKOLLSUTDRAG  

§ 98    
Övriga frågor 
 
Stadsledningskontoret har begärt yttrande om plan för framtiden för Arlanda flygplats, Ds 
2022:11, och önskar svar senast den 22 september 2022. Med hänsyn till den korta 
remisstiden föreslås att bolaget upprättar förslag till svar som sänds till styrelsen för 
synpunkter samt att presidiet får i uppdrag att därefter fatta beslut om yttrandet. VD 
bedömer och kommer redovisa en tidplan för när förslaget till yttrande skickas ut. 
Synpunkter framförs om behovet att avge svar, omfattning och bolagets kapacitet att 
svara. 

Beslut 
 
Styrelsens presidium får i uppdrag att avge yttrande över plan för framtiden för Arlanda 
flygplats. 

 

 

 
 

  

Protokoll (nr 6) 
Sammanträdesdatum: 2022-08.30 

 

 

Sekreterare 

 

Jan Persson 

  

 

Ordförande 

 

Jonas Ransgård 

  

Justerande 

 

Alice Vernersson 
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Bilaga 4 Förslag till yttrande till Infrastrukturdepartementet 
 

Till Infrastrukturdepartementet 
i.remissvar@regeringskansliet.se 

i.transport.revissvar@regeringskansliet.se 
Infrastrukturdepartementets dnr: I2022/01350 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande rapporten Arlanda 
flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11) 
 

Göteborgs Stad ser rimligheten i att ta fram en utvecklingsplan för Arlanda flygplats för 
att säkra tillräcklig flygkapacitet och på sikt kunna avveckla Bromma flygplats. Detta 
torde dock vara en uppgift som främst ligger inom ramen för Swedavias ansvar. 
Utredningen föreslår att regeringen bör ta initiativ till en Arlandaförhandling där staten 
skulle kunna ställa upp med viss infrastruktur och berörda kommuner och regioner skulle 
kunna arbeta för fler bostäder samt eventuell medfinansiering till infrastrukturlösningar 
och förbättrad kollektivtrafik. Göteborgs Stad ställer sig frågande till en sådan parallell 
process till de ordinarie planeringsprocesserna. Arlanda har ett stort upptagningsområde, 
som ska baseras på transportbehoven för den regionen men det saknas koppling till 
bostadsplanering. Om en sådan förhandling snarare fokuserar på planering för bostäder i 
Bromma bör kanske benämningen vara ”Brommaförhandling”. 

Göteborgs Stad noterar att utredningen saknar en analys utifrån fyrstegsprincipen och en 
nationell transportslagsövergripande planering. Konsekvenserna av föreslagna åtgärder 
bör kopplas tydligare till behov och planering av kompletterande transportslag. Göteborgs 
Stad vill understryka vikten av att planen för Arlanda inte påverkar investeringar och 
resurstillförsel till Västsverige via Landvetter flygplats på ett negativt sätt. En central 
fråga är hur Arlandas och flygtrafikens betydelse förändras med en höghastighetsjärnväg 
och hur konkurrensen mellan flyg och tåg kan förändras i ett sådant läge, exempelvis på 
sträckan Göteborg-Stockholm. De behov som lyfts fram angående utbyggnad av 
järnvägen Stockholm-Arlanda behöver ses i en nationell kontext. 

Göteborgs Stad menar att utredningens beskrivning av flygtrafikens nationella 
infrastruktur är mycket bristfällig. Göteborg Landvetter Airport, med nationell och 
internationell flygtrafik, nämns enbart i ett fåtal bisatser. Det förmedlar en felaktig bild av 
hur infrastrukturen och behoven faktiskt är. Att regeringen önskar minska överkapaciteten 
av flygplatser i Stockholmsområdet kan vara rimligt. Dock behöver Sverige en 
infrastruktur för flygtrafiken som möter upp behoven av tillgänglighet i alla delar av 
landet. Även förhållandet till de andra stora flygplatserna i Norden behöver klargöras. 
Stora delar av södra och västra Sverige har närmare till Nordens största flygplats, 
Kastrup. 

Göteborgs Stad noterar att utredningen är starkt fokuserad på Stockholmsregionens 
utveckling och behov. Göteborg och Västsveriges näringsliv är globalt. Med Göteborgs 
geografiska läge är bra flygförbindelser nödvändigt för att kunna attrahera internationella 
besökare, evenemang och möten.  

mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.transport.revissvar@regeringskansliet.se
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Utredningen visar en stor tilltro till att teknikutvecklingen kommer att ge fossilfria flyg 
trots att det i utredningen saknas en samlad bedömning om hållbart bränsle och hur 
flygplatser i landet kan vara en del i övergången till fossilfria flyg. Göteborgs Stad menar 
att en omställning till fossilfri verksamhet behöver ske samplanerat, som en gemensam 
övergång. Göteborgs Stad är positivt till förslaget att det tillsätts en 
”flygbränslekommission” för att stödja utvecklingen av fossilfria flygbränslen så att 
Sverige ska kunna nå sina mål om ett fossilfritt transportsystem till 2045. 

Göteborgs Stad vill understryka flygfraktens betydelse i sammanhanget. Flygfrakt sker 
både i passagerarplan och fraktflyg och är ofta en del av en större logistikkedja. I 
utredningen saknas ett bredare resonemang kring hur fraktkedjor i sin helhet kan komma 
att påverkas vid en utveckling av Arlanda. Göteborgs Stad menar att en koncentration av 
internationella direktlinjer från och till Arlanda riskerar att utarma andra svenska 
flygplatser och påverka näringslivet negativt i andra delar av landet. 

Göteborgs Stad noterar att utredaren vill subventionera Arlanda Express och skapa bättre 
tågförbindelser med flygplatsen. Snabba och effektiva byten mellan olika transportslag 
som flyg och tåg är viktigt inför framtiden för hela Sverige. En modell bör därför tas fram 
för att kunna tillämpas på andra flygplatser med tåganslutning.   

Göteborgs Stad vill betona vikten av en helhetssyn utifrån personresor, flygfrakt, 
näringsliv samt totalförsvarets behov, som grundar sig i fyrstegsprincipen och de 
transportpolitiska målen. Då utredningen saknar väsentliga delar kan den ses som en 
viljeinriktning snarare än en plan. 
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