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Yttrande gällande ”Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 

verksamhet” 

Stockholm Skavsta Flygplats och vår ägare VINCI Airports har tagit del av utredningen 

om ”Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet” och lämnar 

följande yttrande. Yttrandet har arbetats fram i nära samverkan mellan Stockholm 

Skavsta Flygplats, representanter från VINCI Airports och Nyköpings kommun i rollen 

som ägare av Stockholm Skavsta Flygplats. 

Stockholm Skavsta Flygplats står redo 

Stockholm Skavsta Flygplats har ett attraktivt läge i Stockholm-Mälardalen med 

tillgänglighet dygnet runt alla dagar om året. Flygplatsen är därmed att betrakta som 

den Södra porten till Stockholmsregionen. År 2019 var flygplatsen med 2,3 miljoner 

passagerare totalt sett Sveriges tredje största. Med redan genomförda investeringar 

och befintliga tillstånd finns i kombination med hög effektivitet på marksidan 

ytterligare utrymme att ta emot många fler flyglinjer, även under peaktider. Den 

befintliga infrastrukturen möjliggör att flygplatsen kan ta emot alla typer av flygplan 

såväl som kommersiellt, privat och fraktflyg vilket skapar redundans i Stockholm-

Mälardalen. Stockholm Skavsta Flygplats är utpekad att bli permanent 

beredskapsflygplats samtidigt som Kustbevakningen, Sveriges 

brandbekämpningsflygplan och SAABs underhållsorganisation redan finns etablerade.  

Tillgängligheten för passagerare är idag hög med flygbussar mot Stockholm, regional 

kollektivtrafik samt goda möjligheter till långtidsparkering. Inom flygplatsområdet 

finns även komplett utbud av passagerartjänster så som hotell, gränspolis med 

utfärdande av pass, tull, valutaväxlingskontor, hyrbilar och restauranger. Flygplatsen 

är inte skattefinansierad utan drivs helt på kommersiella grunder med fokus på 

kostnadseffektivitet till förmån för staten, operatörer och verksamheter.  

Huvudägare av flygplatsen är VINCI Airports tillsammans med delägare Nyköping 

kommun. VINCI Airports är en av världens ledande flygplatsoperatörer med mer än 

220 tusen medarbetare som under 2021 drev 45 flygplatser globalt. Gemensamt har 

Nyköpings kommun och VINCI som ägare ett långsiktigt perspektiv och mycket goda 

förutsättningar för att utveckla kapaciteten och optimera samhällsnyttan  
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Med Ostlänken byggs tågstation vid flygplatsen 

Ostlänken bidrar med stora regionala nyttor och är den första delen av nya 

stambanor. Staten, regionerna och kommunerna utmed stråket arbetar aktivt med 

att bygga Ostlänken vilket omfattar en station vid Stockholm Skavsta Flygplats. Med 

station vid flygplatsen ges en mycket attraktiv restid till och från Södertälje och 

Flemingsberg med en stark koppling mot Stockholm. Resan kommer kunna göras mot 

biljett enligt ordinarie regional kollektivtrafik taxa utan extra påslag.  

Med Ostlänken ökar Stockholm Skavsta Flygplats betydelse som både nationell och 

regional nod i ett stråk med stark regional utveckling och tillväxt. Cirka 27% av 

Sveriges befolkning bor inom 100 km radie. Bara i södra Stockholmsområdet bor fler 

personer än i Malmö. 

Målsättningen är enligt Trafikverket att kunna trafikera hela sträckan för Ostlänken år 

2033-2035 men stationen vid flygplatsen och delar av sträckan kan stå klara flera år 

tidigare. Kommunen förordar därför en påskyndad utbyggnad med successiv 

trafikstart för att tidigt maximera nyttan av investeringen i Ostlänken och erbjuda en 

smidig multimodal flyg/tågnod för redundans i flygplatssystemet vilket bidrar till den 

regionala tillväxten söder om Stockholm. 

Tillväxtpotential och goda etableringsförutsättningar 

Med Ostlänken i kombination med flygplatsens stora kapacitet finns en bra grund för 

tillväxt. Intill flygplatsen finns utrymme och stor potential för att utvecklas till en 

flygplatsstad. Utvecklingen har påbörjats och kan fullt utbyggt bidra med 10 000 nya 

arbetstillfällen. Utöver redan befintliga verksamheter i området kommer här finnas 

möjligheter för kontor, innovation, utbildning, hållbara upplevelser och logistik. Det 

finns således mycket goda affärsmässiga förutsättningar för att omlokalisera, 

nyetablera samt vidareutveckla alla former av verksamheter vid Stockholm Skavsta 

Flygplats på kort och lång sikt. 
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