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Begäran om komplettering av tillståndsansökan att bedriva 
flygplatsverksamhet vid Uppsala flygplats 
 
Med anledning av planerna på en lågprisflygplats vid Ärna i Uppsala har 
försvarsmakten i samarbete med Uppsala Air AB inkommit till länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation med en ansökan om tillstånd att få bedriva 
flygplatsverksamhet. Ansökan omfattar 4 300 militära flygrörelser per år och 23 
400 civila flygrörelser per år. Uppsala Air AB som står för den civila delen tänker 
sig civilt kommersiellt utlandsflyg i linjetrafik med starter och landningar 365 
dagar om året mellan kl 06.00-24.00. Tillståndsansökan gäller även de om- och 
tillbyggnader som följer av den tilltänkta verksamheten. I tillståndsansökan ingår 
en beskrivning av verksamheten, en miljökonsekvensbeskrivning samt en 
bullerutredning.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun där socialdemokraterna är 
representerade har fått tillståndsansökan på remiss. Socialdemokraterna i 
Uppsala har tagit del av ansökan och vill med detta yttrande ändå särskilt 
markera behovet av följande kompletteringar innan ansökan kan behandlas av 
länsstyrelsen: 

1) Nya fakta 
I dagarna blev det känt att Uppsala Air AB har långt framskridna planer på en 
större anläggning för godslager och fraktverksamhet på en stor del av den mark 
som Uppsala Air AB ämnar köpa upp av staten i samband med avslutad 
miljöprövning. Enligt bolaget är ett område på totalt cirka 180 000 kvadratmeter 
av de totalt 360 000 kvadratmeter som Uppsala Air AB vill köpa av staten avsatt 
för den planerade godsverksamheten. Arbetsnamnet för projektet är Uppsala 
Logistic Centre och enligt bolaget ska där byggas en anläggning med lagerhallar 
på totalt cirka 60 000 kvadratmeter. Lagerhallarna ska användas för bland annat 
mellanlagring av gods som fraktas på väg, järnväg och flyg. Målet är att 
verksamheten ska kunna starta samtidigt med flygplatsen runt 2010. Enligt 
bolaget är det vanligt att flygplatser runt om världen utnyttjar sin position för att 
bygga upp kringliggande verksamheter av den här typen. Det kan vara allt ifrån 



nya städer till mindre företagscenters. Bolaget ser själv detta som en viktig 
inkomstkälla eftersom intäkterna från flygplatsens ”kärnverksamhet” är mindre 
till följd av att flygbolag idag betalar lägre avgifter. Om godsplanerna blir 
verklighet kommer lastbilstransporterna till och från den tilltänkta 
lågprisflygplatsen vid Ärna att öka markant. Detta har dock inte behandlats vare 
sig i tillståndansökan eller i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 

• Ett godslager och en fraktverksamhet av den här omfattningen i direkt 
anslutning till den tilltänkta lågprisflygplatsen och på den mark som 
Uppsala Air AB vill köpa av staten måste givetvis ingå i tillståndsansökan 
och tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen. Vi förutsätter att ansökan 
kompletteras i det här avseendet.  

2) Kompletterande trafikutredning efterlyses 
Transporterna till och från flygplatsen bedöms i ansökan inte påverka miljön eller 
trafiksituationen i sådan grad att det skulle utgöra ett hinder för den civila 
flygtrafiken. Hur man kommer till denna slutsats framgår inte med önskvärd 
tydlighet av ansökan. Enligt ansökan anser sig försvarsmakten och Uppsala Air 
AB inte ha någon direkt rådighet över hur flygbolagens passagerare och anställda 
tar sig till och från flygplatsen. Den viktigaste parametern för flygplatsens 
existens (passagerarna) kan dock inte betraktas som en följdverksamhet utan 
måste behandlas som en integrerad del av den tilltänkta verksamheten.  
 

• Vi efterlyser därför en utförligare trafikutredning som analyserar den 
tillkommande bil- och lastbilstrafiken till och från såväl själva flygplatsen 
som den tilltänkta godslager och fraktverksamheten.  

 
• De ökade utsläppen från trafiken och de tillkommande trafikrörelserna 

måste analyseras ur ett lokalt och ett regionalt perspektiv.  

3) Klimatpåverkan 
Den planerade flygverksamheten liksom transporterna till och från flygplatsen 
kommer att medföra betydande utsläpp av koldioxid. På högre höjder har även 
den vattenånga som flygplanen avger en stor klimatpåverkan. Räknat per 
passagerarkilometer är flyget det transportsätt som påverkar miljön mest. Vi står 
inför en klimatkris och varje åtgärd som försvårar möjligheterna att uppnå det 
nationella miljökvalitetsmålet om minskad klimatpåverkan liksom Uppsala 
kommuns eget klimatmål måste analyseras mycket grundligt. Ansökan måste 
därför kompletteras med lämpliga åtgärder för att minimera utsläppen och få en 
så liten global klimatpåverkan som möjligt. Försvarsmakten och Uppsala Air AB 
kan inte avsvära sig sitt ansvar genom att hänvisa till ett eventuellt framtida 
system med utsläppsrätter. 
 

• Möjligheterna att tilldela den tilltänkta flygplatsen ett avgastak i likhet med 
det Arlanda flygplats har måste därför behandlas i ansökan.  

 
• Ansökan måste även kompletteras med en utförlig beskrivning av tänkbara 

åtgärder för att minimera utsläppen av klimatpåverkande gaser.  
 

• De utsläpp av klimatpåverkande gaser som redovisas i ansökan baserar sig 
enbart på de utsläpp som uppkommer inom LTO-cykeln (land-start-



cykeln). Men då de flesta utsläppen uppkommer utanför LTO-cykeln är det 
nödvändigt att geografiskt utvidga redovisningen till att gälla flygplanens 
hela färdväg.  

4) Alternativa lokaliseringsmöjligheter 
En alternativ lokalisering av den civila flygverksamheten sägs ha utretts inför 
tillståndsansökan. Hur man har kommit till slutsatsen att den valda lokaliseringen 
är lämplig framgår dock inte med önskvärd tydlighet i ansökan. Utredningen 
tycks enbart ha baserat sig på Uppsala Airs egna analyser.  
 

• Ansökan måste kompletteras med en utförligare analys av alternativa 
lokaliseringsmöjligheter och de verksamhetsansvariga vid de alternativa 
flygplatserna måste givetvis tillfrågas. 

 
 
 
För Uppsala Arbetarekommun 
 
 
 
 
Annika Lindh, ordförande 


	1) Nya fakta
	2) Kompletterande trafikutredning efterlyses
	3) Klimatpåverkan
	4) Alternativa lokaliseringsmöjligheter

