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Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket bedömer att Swedavias analyser är rimliga och delar i stort
deras slutsatser.
Naturvårdsverket vill dock peka på hänsynsmålen i de transportpolitiska målen
och delar inte Swedavias slutsats om behovet av en fjärde rullbana på Arlanda.
Naturvårdsverkets bedömning är att svårigheterna att nå klimatmålen kommer
att leda till att t.ex. ekonomiska styrmedel införs som minskar flygandet
betydligt i framför allt länder där flyget redan är omfattande. Naturvårdsverket
bedömer att klimatfrågan kommer att vara avgörande för hur vi kan flyga de
närmaste årtiondena. Naturvårdsverket vill här lyfta fram en ny svensk studie där
olika varianter av avancerad teknisk utveckling analyseras och resultaten visar
att flygandet behöver minska med 38–59% för att klimatpåverkan ska minska i
linje med Parisavtalet. (Åkerman m.fl. 2021. Low-carbon scenarios for longdistance travel 2060. Transportation Research Part D: Transport and
Environment). Detta anser Naturvårdsverket spelar roll för både Brommas
framtid och för t.ex. behovet av utbyggnader på Arlanda inom överskådlig tid.
Naturvårdsverkets bedömning är att ett avgörande om behov av nya rullbanor
bör senareläggas utifrån klimatskäl och utifrån hur framtida flygplan och
flygande utvecklas.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter
föredragning av avdelningschef Maria Ohlman.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed
och handläggarna Mats Björsell och Olena Kashyna.
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Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket

Björn Risinger
Maria Ohlman
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