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Yttrande angående – Remiss från Infrastrukturdepartementet 
- Delrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter och Trafikverkets slutrapport Beredskapsflygplatser för att 
säkra samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082) 
Yttrandet 
Alla regionala flygplatser behöver få status som beredskapsflygplatser, så att den 
service dessa flygplatser tillhandahåller samhället i stort får en säkrad framtid. 
Flygplatser är avgörande för hälso- och sjukvårdens samt andra samhällsviktiga 
funktioners behov av tillgänglighet till flygtransporter i hela landet, bland annat 
mot bakgrund av behoven under pandemin samt att förbereda Sverige för krig 
och under högsta beredskap.  

Sverigedemokraterna anser att samtliga transportslag, inklusive bil och flyg, är 
viktiga för att samhället ska fungera och underlätta för industri och näringsliv i 
hela landet. En flygfientlig politik hotar landets sammanhållning och 
konkurrenskraft. Många av landets regionala flygplatser har drabbats av minskat 
flygande och flera är nedläggningshotade.  

Inrikesflyget är centralt för att människor i hela landet ska kunna driva företag och 
ha nära kontakt med sina vänner och släktingar. Värdet av regionala flygplatser 
kan i detta perspektiv inte betonas tillräckligt. Det finns ett långsiktigt värde i att 
behålla flygplatserna. Tillsammans med våra nordiska grannar vill vi satsa på 
framtidens elflyg. 

Det pågående kriget kan komma att ställa stora krav på behovet av snabba 
transporter och tillgången till flygplatser är därmed av avgörande betydelse.  
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Remiss från Infrastrukturdepartementet –
Beredskapsflygplatser för att säkra 
samhällsviktiga flygtransporter (I2021/02082)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning 
Infrastrukturdepartementet har översänt den 22 december 2021 Trafikverkets delrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets 
slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter för 
yttrande till Göteborgs Stad. Infrastrukturdepartementet önskar svar senast den 23 mars.   

Stadsledningskontoret har remitterat ärendet till Räddningstjänsten Storgöteborg för 
yttrande. 

För att säkerställa beredskapen för samhällsviktiga flygtransporter oavsett tid på dygnet 
har regeringen givit Trafikverket i uppdrag att se över beredskapsflygplatserna. 
Trafikverket föreslår i delrapporten vilka flygplatser som bör vara beredskapsflygplatser, 
kostnadsberäkningar samt ambitionsnivåer av beredskap utifrån antal flygplatser. I 
slutrapporten pekar Trafikverket bland annat på ytterligare behov av samverkan när det 
gäller aspekter som rör totalförsvaret. Stadsledningskontoret understryker vikten av en 
mer noggrann analys av totalförsvarsaspekterna.  

Stadsledningskontoret är positivt till att Trollhättan-Vänersborg föreslås som 
beredskapsflygplats. Stadsledningskontoret noterar att Säve flygplats har framförts som 
ett förslag på beredskapsflygplats men att Trafikverket inte har med det i sitt förslag. Säve 
flygplats är i beredskapssammanhang en viktig flygplats men är inte en godkänd 
instrumentflygplats. Stadsledningskontoret menar att det är rimligt att Säve därmed inte 
föreslås. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det uppstår inga ekonomiska konsekvenser direkt för Göteborgs Stad med anledning av 
Trafikverkets förslag om beredskapsflygplatser. Eftersom staden och räddningstjänsten är 
beroende av beredskapsflygplatserna så vill stadsledningskontoret likväl lyfta ett antal 
ekonomiska faktorer. Flygplatsernas ekonomi har försämrats på grund av utebliven eller 
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kraftigt minskad kommersiell trafik under pandemin. Sverige har långa avstånd och 
endast fyra av landets godkända instrumentflygplatser har öppet dygnet runt. Den svenska 
ägarbilden och komplexa juridiska regelverk innebär stora utmaningar. För aktuellt 
förslag med totalt 22 beredskapsflygplatser jämfört med nuvarande 10 så beräknas 
anslaget till Trafikverket behöva öka från 9,5 miljoner kronor till cirka 58 miljoner kronor 
per år. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Flyget har en viktig funktion vid skogsbränder, stormar och översvämningar. Närheten 
till vattendrag och sjöar är av stor betydelse för bland annat bekämpning av skogsbränder. 

Flyget påverkar i olika grad miljön och människors hälsa både i form av buller och 
genom utsläpp till luft, mark och vatten.  

Bedömning ur social dimension 
En säkerställd beredskap för samhällsviktiga lufttransporter ger alla snabbare tillgång till 
specialiserad vård oavsett om man bor i tätort eller landsbygd. 

 

 

  

 

Bilagor 
1. Handlingar från Infrastrukturdepartementet, slutrapport och delrapport 

 
2. Förslag till yttrande till Infrastrukturdepartementet 

 

 

 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (6) 
   
   

Ärendet  
Infrastrukturdepartementet har översänt den 22 december 2021 Trafikverkets delrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter och Trafikverkets 
slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter för 
yttrande till Göteborgs Stad. Infrastrukturdepartementet önskar svar senast den 23 mars.   

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket är den myndighet som ska säkerställa att det finns ett nationellt nät av flyg-
platser som håller beredskap för att ta emot samhällsviktigt flyg även de timmar på 
dygnet då flygplatserna normalt är stängda. Trafikverket gjorde en översyn av 
beredskapsflygplatserna under 2020. 

Regeringen gav den 17 juni 2021 Trafikverket i uppdrag att göra kompletterande analyser 
av beredskapsflygplatser för hälso-och sjukvårdens och andra samhällsviktiga funktioners 
behov av tillgänglighet för samhällsviktiga flygtransporter i hela landet, bland annat mot 
bakgrund av behoven under pandemin. Trafikverkets uppdrag omfattar uppbyggnaden, 
finansieringen och driften av systemet med infrastrukturen som ska kunna användas för 
samhällsviktiga flygtransporter utanför öppethållningstid.  

Trafikverket har i delrapporten redovisat kompletterande underlag och förslag avseende 
samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser, vilka flygplatser som bör 
vara beredskapsflygplatser ur ett beredskaps- och samhällsekonomiskt perspektiv, 
kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer av beredskap samt alternativ för statens 
ersättning- och finansieringsmodell.  

I slutrapporten redovisas underlag och förslag avseende den befintliga modellen med 
frivilliga avtal, statsstödsfrågor, totalförsvarsaspekter samt ansvaret för drift och 
kommunikation avseende öppnande av beredskapsflygplatserna. Rapporten utgör 
slutredovisningen av uppdraget. 

Trafikverket har framförallt baserat förslaget på att beredskapsflygplatserna ska vara 
lokaliserade nära ett universitets-, läns- eller länsdelssjukhus med akutmottagning och 
helikopterplatta. Övriga motiv rör operationella aspekter som bankapacitet och andra 
typer av faciliteter för att hantera olika former av kriser, geografisk spridning av 
tankmöjligheter och inbördes understöd för flygplatserna vid såväl oväntade händelser 
som för helikopterflygningar vid svåra väderförhållanden och redundans. Trafikverket 
föreslår ett nationellt nät om totalt 22 beredskapsflygplatser enligt följande:  

Ordinarie beredskapsflygplatser  
Gällivare flygplats, Luleå flygplats, Umeå flygplats, Sundsvall-Timrå flygplats, Åre-
Östersunds flygplats, Stockholm-Arlanda flygplats, Visby flygplats, Göteborg-Landvetter 
flygplats, Ronneby flygplats, Malmö-Sturup flygplats. 

Förslag på ytterligare beredskapsflygplatser i Trafikverkets översyn 2020  
Kiruna flygplats, Lycksele flygplats, Mora flygplats, Uppsala-Ärna flygplats,  

Karlstad flygplats, Örebro flygplats, Skavsta flygplats, Linköping-Malmen flygplats, 
Jönköping flygplats. 

Förslag på ytterligare beredskapsflygplatser utifrån denna utredning 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Växjö flygplats, Kristianstad flygplats. 
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Motivering till Trollhättan-Vänersborgs flygplats är närheten till två akutmottagningar 
Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan samt Uddevalla sjukhus. Regionen har en 
omfattande befolkningsökning sommartid på västkusten vilket ger en ökad belastning på 
samhällsviktigt flyg såsom sjöräddning och ambulansflygtransporter av 
utomlänspatienter.  

Försvarsmakten rekommenderas att få i uppdrag att hålla beredskap på de av regeringen 
utpekade flygplatser där Försvarsmakten är flygplatshållare, genom deras instruktion och 
regleringsbrev.  

Totalförsvarsaspekter 
Staten behöver ha rådighet över fler flygplatser i hela landet för förberedelser som vidtas 
för att förbereda Sverige för krig och under högsta beredskap. Modern krigföring kan 
komma att ställa extraordinära krav på möjligheterna till flygtransporter och därmed 
tillgången på flygplatser. Utifrån det militära försvarets behov är förutom normal 
flygplatsfunktionalitet övrig transportinfrastruktur (järnväg, väg) av betydelse för att på 
ett optimalt sätt kunna operera.  

Totalförsvarsaspekterna när det gäller systemet med beredskapsflygplatser har dock inte 
kunnat klarläggas fullt ut. Trafikverket bedömer att en bred samverkan bör initieras för att 
få fram vilka behov med avseende på totalförsvarsaspekter som finns när det gäller 
systemet och beredskapsflygplatserna liksom vilka krav som kan behöva uppfyllas av 
flygplatserna ur ett totalförsvarsperspektiv.  

Synpunkter om ytterligare beredskapsflygplatser 
Svenska Regionala flygplatser (SRF) för fram att de delar bilden av Trafikverkets 
resonemang kring kopplingen mellan större akutsjukhus och närheten till flygplatser.  

Med stöd av det föreslår SRF att det behövs ytterligare fem flygplatser. Olika regioner 
tillsammans med berörda län, kommuner och i förekommande fall flygplatser har samlat 
framfört önskemål om att Skellefteå, Söderhamn, Borlänge, Säve, Halmstad och Kalmar 
också föreslås som beredskapsflygplatser. Trafikverket konstaterar att i de fall man vill 
lägga till en flygplats som inte är certifierad enligt svenska eller EU-gemensamma regler 
är flygplatsen inte aktuell, av skäl som anförts i delrapporten. Trafikverket gör därför inte 
någon justering av förslagen. De fem förslagen, däribland Säve flygplats, finns således 
inte med bland de 22 föreslagna flygplatserna enligt delrapporten och slutrapporten. 

Inkomna synpunkter från Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) 
I Västra Götalands län eller i dess närområde pekas flygplatserna Landvetter, Trollhättan-
Vänersborg och Jönköping ut som beredskapsflygplatser. RSG anser att syfte och 
målsättning med beredskapsflygplatser är väl beskrivna i föreliggande rapporter. 
Pandemins verkningar har än tydligare accentuerat behovet av en utvecklad 
krisberedskap. RSG framför att rapporterna är väl genomarbetade och föranleder inga 
synpunkter från RSG. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Det är positivt att Trollhättan -Vänersborg föreslås som beredskapsflygplats. Göteborg - 
Landvetter som är en befintlig beredskapsflygplats kan tillsammans med Trollhättan-
Vänersborg utgöra understöd för varandra. Stadsledningskontoret instämmer i 
delrapportens beskrivning om att regionen har en omfattande befolkningsökning 
sommartid på västkusten vilket ger en ökad belastning på samhällsviktigt flyg såsom 
sjöräddning och ambulansflygtransporter av utomlänspatienter. Jönköping som också 
föreslås kan utgöra en viktig del i ett regionalt samarbete. 

Stadsledningskontoret noterar att Säve flygplats har framförts som ett förslag på 
beredskapsflygplats. Trafikverket konstaterar att en flygplats som inte är certifierad enligt 
svenska eller EU-gemensamma regler inte är aktuell och gör inte någon justering i sitt 
förslag. Säve flygplats är i beredskapssammanhang en viktig flygplats men är inte en 
godkänd instrumentflygplats. Stadsledningskontoret menar att det är rimligt att Säve 
flygplats därmed inte föreslås. 

Utredningens slutsats är att staten behöver ha rådighet över fler flygplatser i hela landet 
för förberedelser som vidtas för att förbereda Sverige för krig och under högsta 
beredskap. Utredningens resonemang kring totalförsvarsaspekter är dock mer av en 
generell karaktär. Stadsledningskontoret vill understryka vikten av en djupare och mer 
noggrann analys av frågeställningarna. Ett exempel är att om flygplatser används för 
totalförsvarets behov blir de legitima mål för militära attacker enligt folkrätten och den 
internationella humanitära rätten. Sjuktransporter är folkrättsligt skyddade vilket innebär 
att ingen får anfalla civila sjukvårdsenheter. Om militärplan använder flygplatsen så blir 
den ett legitimt mål för en militär motståndare. 

Utifrån det militära försvarets behov är förutom normal flygplatsfunktionalitet övrig 
transportinfrastruktur (järnväg, väg) av betydelse. Stadsledningskontoret vill i det 
sammanhanget understryka vikten av en framtida järnväg till Landvetter flygplats, som en 
del av en ny stambana Göteborg – Borås – Jönköping – Stockholm. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 
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Stadsdirektör  
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Sammanfattning 
Utifrån genomförandet av uppdraget drar Trafikverket följande slutsatser och lämnar 
följande förslag:  

 Trafikverket föreslår inga ytterligare flygplatser till de 22 som förs fram i delrappor-
ten. De synpunkterna som har framkommit i samverkan eller inkommit på annat 
sätt föranleder enligt verkets bedömning inte någon justering av tidigare inlämnade 
förslag på permanenta beredskapsflygplatser. Noteras bör att inga kontakter har 
tagits med de föreslagna flygplatserna i nuläget, det är därmed inte är klarlagt ifall 
dessa flygplatser kan åta sig eller att det finns nödvändiga förutsättningar för att få 
ett sådant uppdrag.  

 Trafikverket föreslår att som väg för ersättning för beredskapen bör regeringen 
överväga en bidragsmodell i form av en förordning för de kostnader som avser flyg-
platsernas icke-ekonomiska verksamhet. Om det bedöms önskvärt kan en sådan 
förordning få ett rättsligt godkännande av EU-kommissionen. Vägvalet kräver dock 
fortsatt utredning och djupare analys, den kostnadsnivå som redovisades i del-
rapporten inte exempelvis är kopplad till någon av de modeller som diskuterats i 
förevarande rapport. 

 Försvarsmakten rekommenderas att få i uppdrag att hålla beredskap på de av 
regeringen utpekade flygplatser där Försvarsmakten är flygplatshållare, genom 
deras instruktion och regleringsbrev. 

 De grundläggande förutsättningarna för systemet med beredskapsflygplatser har 
stor relevans även för totalförsvaret, såsom funktionaliteten hos och tillgängligheten 
till systemet liksom dess finansiering, där behovet är ett robust system som kan 
nyttjas direkt vid akuta behov. Staten behöver ha rådighet över fler flygplatser i hela 
landet för förberedelser som vidtas för att förbereda Sverige för krig och under 
högsta beredskap. Modern krigföring kan komma att ställa extraordinära krav på 
möjligheterna till flygtransporter och därmed tillgången på flygplatser. Såväl 
kvalitativa krav med avseende på t.ex. kapacitet, uthållighet och redundans som 
kvalitativa krav med avseende på spridning, tillgänglighet och geografisk placering, 
kan komma att ställas på flygtransporter och tillgången till infrastruktur. Totalför-
svarsaspekterna när det gäller systemet med beredskapsflygplatser har dock inte 
kunnat klarläggas fullt ut. Trafikverket bedömer att en bred samverkan bör initieras 
för att få fram vilka behov med avseende på totalförsvarsaspekter som finns när det 
gäller systemet och beredskapsflygplatserna liksom vilka krav som kan behöva 
uppfyllas av flygplatserna ur ett totalförsvarsperspektiv.  

 Regeringen föreslås uppdra åt lämplig myndighet att, i form av ett utpekat operativt 
funktionsansvar, ansvara för drift och kommunikation avseende öppnande av 
beredskapsflygplatserna. Då flera myndigheter i Sverige kan ha olika data eller 
förutsättningar som behövs för att fullgöra rollen kan det bli nödvändigt att dessa 
identifieras så att de kan bidra i den omfattning som krävs. Det operativa funktions-
ansvaret behöver motsvara statens roll i förhållande till andra aktörers. Därför har 
förslaget kompletterats med de krav som minst bör vara uppfyllda för att tillgodose 
de grundläggande behoven hos utförare av samhällsviktiga flygtransporter. 



8 (40) 

Delrapportens förslag 
Trafikverket föreslår i den delrapport3 som redovisades den 5 augusti ett nationellt nät om 
totalt 22 beredskapsflygplatser. Förslaget utgår dels från verkets redovisning 2020 av 
regeringsuppdraget att göra en översyn av beredskapsflygplatserna, dels från erfarenheter 
från den pågående pandemin och tillgången till temporära beredskapsflygplatser. Förslaget 
innebär att utöver de tio ordinarie beredskapsflygplatserna ska ytterligare tre beredskaps-
flygplatser läggas till de nio som föreslås i översynen 2020: 

Ordinarie  beredskap- 
flygplatser 

Förslag på ytterligare 
beredskapsflygplatser i 
Trafikverkets översyn 
2020 

Förslag på ytterligare 
beredskapsflygplatser 
utifrån denna utredning 

Gällivare flygplats Kiruna flygplats Trollhättan-Vänersborg flygplats 

Luleå flygplats Lycksele flygplats Växjö flygplats  

Umeå flygplats Mora flygplats Kristianstad flygplats 

Sundsvall-Timrå flygplats Uppsala-Ärna flygplats 
 

Åre-Östersunds flygplats Karlstad flygplats   

Stockholm-Arlanda flygplats Örebro flygplats   

Visby flygplats Skavsta flygplats  

Göteborg-Landvetter flygplats Linköping-Malmen flygplats4   

Ronneby flygplats Jönköping flygplats  
 

Malmö-Sturup flygplats 
  

Trafikverket har framförallt baserat förslaget på att beredskapsflygplatserna ska vara 
lokaliserade nära ett universitets-, läns- eller länsdelssjukhus med akutmottagning och 
helikopterplatta. Övriga motiv rör operationella aspekter som bankapacitet och andra typer 
av faciliteter för att hantera olika former av kriser, geografisk spridning av tankmöjligheter 
och inbördes back-upp för flygplatserna vid såväl oväntade händelser som för helikopter-
flygningar vid svåra väderförhållanden och redundans. Därmed har Transportstyrelsens 
förslag till så kallade reservflygplatser fortsatt beaktats.  

Förslaget beräknas kosta cirka 58 miljoner kronor per år, där beräkningen baserats på den 
finansieringsmodell som lades fram i översynen 2020.  

Förslaget bedöms få som effekt  att staten får en större roll på regionernas ansvarsområde, i 
detta fall sjukvårdstransporter, genom att i ökad grad säkerställa att det finns ett nät av 
beredskapsflygplatser. Det innebär däremot  inte någon skillnad vad gäller flygplatsernas 
förmåga att bedriva sin verksamhet utan handlar enbart om att föreslå vilka flygplatser som 
bör vara beredskapsflygplatser utifrån behoven och mot bakgrund av samma modell med 
frivilliga avtal och kostnadsberäkningar som finns idag respektive föreslås i översynen 2020.  

                                                           
3 https://www.trafikverket.se/contentassets/1d4bf716f8b544afa8d869fac4d88ed6/delrapport-ru-
kompl-underlag-beredskapsflygplatser-trv-2021_77081-signerad.pdf  
4 I Transportstyrelsens rapport (TSL 2019-7957) med förslag till så kallade reservflygplatser och i 
Trafikverkets redovisning 2020 av regeringsuppdraget att göra en översyn av beredskapsflygplat-
serna föreslås Linköping City flygplats som reservflygplats respektive beredskapsflygplats. I 
delrapporten av den 5 augusti anges dock felaktigt att Linköping-Malmen flygplats föreslagits. Felet 
får inga konsekvenser med avseende på frågan om reservflygplatser då det enligt 
Transportstyrelsen inte spelar någon avgörande roll vilket av flygplatserna som får rollen. Vad gäller 
flygplatshållarnas möjligheter att utgöra beredskapsflygplatser behandlas det i detta avsnitt.  
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Uppdraget 
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att göra kompletterande analyser av beredskaps-
flygplatser med utgångspunkt från verkets redovisning den 15 juni 2020 och erfarenheter 
från ordningen med temporära beredskapsflygplatser under pandemin samt hälso-och 
sjukvårdens och andra samhällsviktiga funktioners behov av tillgänglighet för samhälls-
viktiga flygtransporter i hela landet. 

Verkat ska i en första delleverans redovisa kompletterande underlag och förslag avseende 
samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser, vilka flygplatser som bör 
vara beredskapsflygplatser ur ett beredskaps- och samhällsekonomiskt perspektiv, 
kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer av beredskap samt alternativ för statens 
ersättning- och finansieringsmodell. Denna rapport utgör delleveransen. 
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Sammanfattning 
Trafikverket föreslår ett nationellt nät om totalt 22 beredskapsflygplatser. Förslaget utgår 
dels från verkets redovisning 2020 av regeringsuppdraget att göra en översyn av 
beredskapsflygplatserna, dels från erfarenheter från den pågående pandemin och tillgången 
till temporära beredskapsflygplatser. Förslaget innebär att utöver de tio ordinarie 
beredskapsflygplatserna ska ytterligare tre beredskapsflygplatser läggas till de nio som 
föreslås i översynen 2020: 

Ordinarie  beredskap- 
flygplatser 

Förslag på ytterligare 
beredskapsflygplatser i 
Trafikverkets översyn 
2020 

Förslag på ytterligare 
beredskapsflygplatser 
utifrån denna utredning 

Gällivare flygplats Kiruna flygplats Trollhättan-Vänersborg flygplats 

Luleå flygplats Lycksele flygplats Växjö flygplats  

Umeå flygplats Mora flygplats Kristianstad flygplats 

Sundsvall-Timrå flygplats Uppsala-Ärna flygplats 
 

Åre-Östersunds flygplats Karlstad flygplats   

Stockholm-Arlanda flygplats Örebro flygplats   

Visby flygplats Skavsta flygplats  

Göteborg-Landvetter flygplats Linköping-Malmen flygplats   

Ronneby flygplats Jönköping flygplats    

Malmö-Sturup flygplats 
 

  

Trafikverket har framförallt baserat förslaget på att beredskapsflygplatserna ska vara 
lokaliserade nära ett universitets-, läns- eller länsdelssjukhus med akutmottagning och 
helikopterplatta. Övriga motiv rör operationella aspekter som bankapacitet och andra typer 
av faciliteter för att hantera olika former av kriser, geografisk spridning av tankmöjligheter 
och inbördes back-upp för flygplatserna vid såväl oväntade händelser som för helikopter-
flygningar vid svåra väderförhållanden och redundans. Därmed har Transportstyrelsens 
förslag till så kallade reservflygplatser fortsatt beaktats.  

De behov och synpunkter som har hämtats in visar att pandemin har synliggjort att flyg-
platser har en avgörande betydelse för att höja krisberedskapen och tillgängligheten. 
Utmaningarna under covid-19-pandemin har visat på att det system som beslutades 2012 
med tio beredskapsflygplatser i landet, inte tillräckligt tillgodoser de behov som hälso- och 
sjukvården har. Pandemin har dessutom tydligt visat att vid en ökad nationell belastning 
inom sjukvården ökar också behovet av förflyttningar av patienter med ambulanshelikopter 
och ambulansflygplan. Utöver hälso- och sjukvårdens behov behöver beredskapssystemet 
även säkra brandflygets, Försvarsmaktens och andra samhällsviktiga flygtransporter på 
nationell nivå.  

Förslaget beräknas kosta cirka 58 miljoner kronor per år. Mot bakgrund av den korta tid 
som medgivits  föreslår Trafikverket ingen förändring i finansieringsmodellen i förhållande 
till de förslag som lagts fram i översynen 2020.  

Förslaget bedöms få som effekt  att staten får en större roll på regionernas ansvarsområde 
genom att i ökad grad säkerställa att det finns ett nät av beredskapsflygplatser. Det innebär 
däremot  inte någon skillnad vad gäller flygplatsernas förmåga att bedriva sin verksamhet 
utan handlar enbart om att föreslå vilka flygplatser som bör vara beredskapsflygplatser 
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utifrån behoven och mot bakgrund av samma modell med frivilliga avtal och kostnadsbe-
räkningar som finns idag respektive föreslås i översynen 2020.   
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     Bilaga 2 

Infrastrukturdepartementet I2021/02082 

i.remissvar@regeringskansliet.se  

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Göteborgs Stads yttrande över Infrastrukturdepartementets 
remiss - Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter (I2021/02082)   
Göteborgs Stad är positiv till att Trollhättan -Vänersborg föreslås som 
beredskapsflygplats. Landvetter som är en befintlig beredskapsflygplats kan tillsammans 
med Trollhättan-Vänersborg utgöra understöd för varandra. Göteborgs Stad instämmer i 
delrapportens beskrivning om att regionen har en omfattande befolkningsökning 
sommartid på västkusten vilket ger en ökad belastning på samhällsviktigt flyg såsom 
sjöräddning och ambulansflygtransporter av utomlänspatienter. Jönköping som också 
föreslås kan utgöra en viktig del i ett regionalt samarbete. 

Göteborgs Stad noterar att Säve flygplats har framförts som ett förslag på 
beredskapsflygplats. Trafikverket konstaterar att en flygplats som inte är certifierad enligt 
svenska eller EU-gemensamma regler inte är aktuell och gör inte någon justering i sitt 
förslag. Säve flygplats är i beredskapssammanhang en viktig flygplats men är inte en 
godkänd instrumentflygplats. Göteborgs Stad menar att det är rimligt att Säve flygplats 
därmed inte föreslås. 

Göteborgs Stad noterar att utredningens slutsats är att staten behöver ha rådighet över fler 
flygplatser i hela landet för förberedelser som vidtas för att förbereda Sverige för krig och 
under högsta beredskap. Utredningen resonemang kring totalförsvarsaspekter är dock mer 
av en generell karaktär. Göteborgs Stad vill understryka vikten av en djupare och mer 
noggrann analys av frågeställningarna. Ett exempel är att om flygplatser används för 
totalförsvarets behov blir de legitima mål för militära attacker enligt folkrätten och den 
internationella humanitära rätten. Sjuktransporter är folkrättsligt skyddade vilket innebär 
att ingen får anfalla civila sjukvårdsenheter. Om militärplan använder flygplatsen så blir 
den ett legitimt mål för en militär motståndare. 

Utifrån det militära försvarets behov är förutom normal flygplatsfunktionalitet övrig 
transportinfrastruktur (järnväg, väg) av betydelse. Göteborgs Stad vill i det 
sammanhanget understryka vikten av en framtida järnväg till Landvetter flygplats, som en 
del av en ny stambana Göteborg – Borås – Jönköping – Stockholm. 

 

För kommunstyrelsen 
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