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Förslag till yttrande över rapporten ”Mer flyg och bostäder” (RUN
320/2016) (RUN/320/2016)
Sammanfattning
Den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet, Anders
Sundström, har den 11 april 2016 överlämnat rapporten ”Mer flyg och bostäder” till
regeringen. Regeringskansliet har nu skickat ut rapporten på remiss med möjlighet att lämna
synpunkter senast den 19 september 2016.
I rapporten föreslås i korthet att regeringen fattar ett strategiskt och långsiktigt beslut om hur
flygplatskapaciteten i Stockholmsområdet kan säkras och om hur Stockholms stad kan ges bra
planeringsförutsättningar för att stadsutveckla områden som Bromma flygplats påverkar.
Nuvarande arrendeavtal om Bromma löper ut år 2038. Staden vill då utnyttja området för
bostadsbyggande.
När den i rapporten föreslagna fjärde rullbanan finns i drift, och också övriga föreslagna
investeringar gjorts, bedöms all trafik från Bromma rymmas på Arlanda. Då ledtiden för att
bygga en fjärde banan på Arlanda är cirka 20 år föreslås planeringen av den fjärde banan
starta redan under 2016.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen avger yttrande enligt förslag daterad 2016-05-26.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen avger yttrande enligt förslag daterad 2016-05-26.

Expedieras till
Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se samt
marie.egerup@regeringskansliet.se

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - svar på rapporten mer flyg och bostäder
Yttrande över rapporten "Mer flyg och bostäder"
Remissmissiv
Rapport mer flyg och bostäder
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