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Remiss från Stockholm stad – Motion (2015:20) om bevarande av
Bromma flygplats
Miljöpartiet föreslår landstingsrådsberedningen föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att till Stockholms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Bromma flygplats i enlighet med Miljöpartiets förslag på text
nedan:
Vi behöver skapa förutsättningar för en ny tät grön stadsdel i centrala
Stockholm genom en avveckling av Bromma flygplats och flytta över trafiken
till Arlanda, och på sikt delar av trafiken till en förstärkt järnväg. Detta stärker
Arlanda som hela landets och Stockholms nav för inrikes och utrikes flygtrafik.
Stockholm har en mycket stor bostadsbrist och det krävs helhetslösningar för
bostadsbyggande i hela Stockholm. Bostäder på Bromma flygplats och under
start/inflygningsytorna ger stora vinster för Stockholms utveckling.
Inflygningen till Bromma flygplats ger idag för höga maxbullernivåer för 80
000 personer. Hela Sverige tjänar på ett starkt Arlanda med bättre möjligheter
för byten till andra destinationer. Genom att flytta trafiken till Arlanda stärks
hela Sverige när både inrikes och utrikes flygtrafik får en tydlig nod. För
regionen och Stockholms läns landsting är det effektivare och mer rationellt
att skapa god kollektivtrafik till stadsdelar där befolkningsunderlaget är stort.
Även detta talar för att det utifrån landstingets långsiktiga investeringar är
samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva kollektivtrafik till en framtida tät
stadsdel i den centrala regionkärnan.
Vad gäller behovet av Bromma flygplats för förflyttning av akut sjuka patienter
och organ har Trafikverket föreslagit regeringen att den aktör som bör
tillhandahålla ambulansflyget är Arlanda flygplats. Detta för att flygplatsen är
öppen dygnet runt och har teknisk utrustning för att ta emot flyg även vid
extrema väderförhållanden. I en utredning av sjukvårdens behov av Bromma
flygplats skriver också Henrik Almkvist, dåvarande chefläkare i Stockholms
läns landsting, att hög tillgänglighet av helikoptertransport till och från
Arlanda av kritiskt sjuka patienter och organ är ett fullgott allternativ till
Bromma flygplats. Vidare använder Uppsala Akademiska Sjukhus Arlanda
som akutvårdsflygplats. Uppsala ligger längre från Arlanda än Karolinska och
har inte haft problem med varken transport av akutsjuka eller av organ.
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