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Bromma flygplats
behOvsannusalange
pajarnvag ar
en bra sak. Men vi behover ocksa
flyg, och Bromma flygplats ar en
viktig del av var vidgade varld.
Detar viktigt med aktiv opinionsbildning om dessa ting.
Det lokala flyget ar effektivt
for manga garningar. Foretag,
myndigheter och anstallda har
EN STOR SATSNING

Pa sild kan vi
dampa transport·
behoven och energikon·
sumtionen.
Men det tar
'
'
tid."
effektivitetsvinster att notera.
Manga lygresenarer far ocksa
okad tillganglighet och komfort.
Tilllagpris, nu nar vi verkligen
fc'itt konkurrens. Bromma flygplats ar viktig lokalt, for manga
i Mellansverige. Men ocksa for
resenarer som kommer langre
ifran, aven internationellt. Och
de armanga.
Ingen transportlosning ar
belt idealisk. Flyget bullrar och
sprider koldioxid. Skulle det da
vara effektivt att stanga Bromma
flygplats? Vi skulle slippa Brommaflygets avgaser. Det skulle
ocksa kunna bli tystare att bo och

Det skulle inte bara innebara fordelar att lagga ned Bromma flygplats
utan ocksa nackdelar, skriver Tomas Ohlin.
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storhandla i narheten av flygplatsen.
Men nackdelar finns. Bade
resande och transporter i anknytning till den nybebyggelse som
man talat om ifall man skulle
stanga flygplatsen, skulle generera bade oljud och smuts.
globala Uppvarmningen och nedsmutsningen ar
viktigt. Vi kan oka anvandningen
av avgifter av olika slag for att
styra detta. Vi maste dessutom
stodja teknikutveckling i riktning
at tystare och renare flygplan,
snabbare tag och alit mindre och
mer miljovanliga bilar, sma "folk-

vagnar". Nya kollektiva transportmedel ar intressanta, till exempel
sma f6rarlosa narsparvagnar som
tar fyra personer och som gar i
tatort nara de boende. Da kommer manga att lata bilen sta.
Vi reser ocksa mer och mer via
internet, vi flyttar upplevelserna.
Det sparar energi.

ATT DAMPA DEN

vi damp a transportbehoven och energikonsumtionen. Men det tar tid. I nulaget ar
slutsatsen tydlig. Fler tag ar bra.
Men ocksa ett Brommaflyg som
utvecklas till att bli alit tystare
och renare.
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