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Yttrande avseende aktualitet och användbarhet av RUFS 

2010 
 

Swedavia AB äger, förvaltar och utvecklar de tio flygplatser som ingår i det statliga 

nationella basutbudet. Inom det planområde RUFS omfattar finns två av Swedavias 

flygplatser, Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport. 

 

Bromma Stockholm Airport är Stockholms cityflygplats och det snabbaste 

alternativet till och från huvudstaden. Under 2012 reste ca 2,3 miljoner passagerare 

till/från Bromma. Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats, hubben 

för inrikesflyget och Stockholms och Sveriges port mot världen. Under 2012 reste 

över 19,6 miljoner passagerare till/från Arlanda och för 2013 kommer över 20 

miljoner passagerare att passera flygplatsen. 

 

Både Arlanda och Bromma spelar en viktig roll för landets och regionens 

tillgänglighet och internationella konkurrenskraft och det är viktigt att möjligheten 

att bibehålla och utveckla flygplatsernas kapacitet säkerställs. 

 

Svar på de ställda frågorna ges nedan. 

 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Swedavia anser att den i planen angivna visionen och de uppsatta målen fortfarande 

är relevanta. Det är dock viktigt att dessa får genomslag vid utvecklingsinsatser i 

regionen. 

 

Hur använder ni RUFS och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 

Swedavia använder RUFS som en av utgångspunkterna i samarbete med Sigtuna 

kommun avseende utveckling av den regionala kärnan Arlanda/Märsta samt i 

samarbetet med utvecklingen av Airport City Stockholm. 

 

I det bredare perspektivet ser Swedavia RUFS som ett verktyg i dialogen med 

Arlandakommunerna och andra aktörer i regionen avseende regionens utveckling 

och behov, och då i synnerhet avseende transportinfrastrukturen. 
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Hur bedömer nu genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det 

stärkas ytterligare? 

Processen att ta fram RUFS 2010 fungerade väl och det tvärsektoriella grepp som 

togs samt den höjda blicken mot den funktionella regionen ledde i Swedavias 

mening till en ökad samsyn och en bättre produkt. 

 

Avgörande för ett bra genomförande är att berörda aktörer inom 

Stockholmsregionen gemensamt bidrar till att målen kan nås. Här har kommunerna 

ett stort ansvar men även regionala och statliga organ. 

 

Framtagande av RUFS 2010 var en lång process, planens giltighetstid är bara två år 

längre än den tid genomförandeprocessen tog. Ett sätt att stärka genomförande och 

förankringen i regionen är att få mer inslag av en rullande planering. 

 

Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

Den huvudsakliga styrkan var och är själva framtagandeprocessen samt den breda 

delaktighet och förankring som präglade densamma. På ett mer lokalt plan har 

arbetet med den regionala kärnan Arlanda/Märsta ytterligare stärkt samarbetet 

mellan flygplatsen och värdkommun. 

 

Den mest påtagliga svagheten i planen är att de infrastrukturella satsningarna inte 

sker i den takt som krävs för att nå målen.  

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Utöver de ändrade förutsättningar som lyfts fram i bedömningsunderlag ser 

Swedavia att planen i allt väsentligt är aktuell. 

 

Av de ändrade förutsättningarna ser Swedavia att befolkningstillväxten ställer 

högre krav på förbättrad transportinfrastrutkur. Gällande transportinfrastrukturen 

har flyget sett en mycket god trafiktillväxt på i synnerhet Arlanda de senaste åren. 

Swedavias två Stockholmsflygplatser är av stor betydelse för regionens nationella 

och internationella tillgänglighet. Det är fortsatt angeläget att långsiktigt säkerställa 

att flyget kan utvecklas i regionen. 

 

Är utmaningarna i RUFS fortfarande relevanta? 

Enbart tre år har passaerat sedan planen antogs och utmaningarna är i högsta grad 

relevanta, de är till och med mer relevanta idag än när planen antogs. 

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

Den viktigaste utmaningen är att klara av de för regionen behövliga satsningar på 

transportinfrastrutkuren. 

 

Tillgängligheten inom region, från övriga delar av Sverige samt till/från övriga 

delar av världen måste förbättras. Enligt slutsatserna i SATSA II projektet har 

Sverige har tappat i internationell tillgänglighet jämfört med våra nordiska grannar. 

Det är viktigt för Stockholmsregionens tillväxt, konkurrenskraft och tillgänglighet 

att Bromma och Arlanda kan fortsätta att utvecklas.  
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Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS utgår från? 

Vad Swedavia kan bedöma är den i RUFS 2010 beskrivna omvärldsbilden 

fortfarande relevant. 

 

 

Beslut om yttrande i detta ärende har fattats av Chef Hållbarhet & Kvalitetssäkring 

Fredrik Jaresved.  Föredragande har varit ansvarig Airport Master Planning 

Claes Tapper. 
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