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Uppdrag att ta fram kompletterande underlag och förslag 

avseende svenska beredskapsflygplatser 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, med utgångspunkt från verkets 

redovisning den 15 juni 2020 av regeringsuppdraget att göra en översyn av 

de svenska beredskapsflygplatserna samt utifrån erfarenheter från den 

pågående pandemin och de temporära beredskapsflygplatser som då har 

inrättats, senast den 5 augusti 2021 till Regeringskansliet (Infrastruktur-

departementet) redovisa kompletterande underlag och förslag avseende 

följande: 

− Hälso- och sjukvårdens och andra samhällsviktiga verksamheters behov 

av beredskapsflygplatser i hela landet. 

− Vilka flygplatser som bör vara beredskapsflygplatser ur ett beredskaps- 

och samhällsekonomiskt perspektiv.  

− Kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer av beredskap vid 

beredskapsflygplatserna.  

− Alternativ för statens ersättning och finansieringsmodellen. 

− Översiktlig bedömning av förslagens påverkan på miljö- och klimat. 

− Andra eventuellt väsentliga aspekter. 

 

Underlagen ska, med avseende av vilka flygplatser som är beredskaps-

flygplatser, redovisa alternativa ambitionsnivåer när det gäller tillgänglighet 

samt bedömning av kostnader och ansvar för dessa samt samhälls-

ekonomiska konsekvenser. 

Trafikverket ska därutöver senast den 10 november 2021 till Regerings-

kansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa underlag och förslag avseende 
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den befintliga modellen med frivilliga avtal, statsstödsfrågor, total-

försvarsaspekter samt ansvaret för drift och kommunikation avseende 

öppnande av beredskapsflygplatserna. 

Trafikverket ska vid genomförande av uppdraget samverka med 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Kust-

bevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, 

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Kommunförbundet 

Svenskt ambulansflyg, Svenska Regionala Flygplatser, Swedavia AB, berörda 

flygplatser, berörda kommuner och andra berörda organisationer. 

Trafikverket ska under uppdragets genomförande löpande hålla 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat. 

Skälen för regeringens beslut 

Genom beslut den 19 december 2019 uppdrog regeringen åt Trafikverket att 

göra en översyn av de svenska beredskapsflygplatserna. Trafikverket 

redovisade uppdraget den 15 juni 2020 i rapporten Översyn av de svenska 

beredskapsflygplatserna.  

Den pågående pandemin har aktualiserat vissa frågor om beredskaps-

flygplatser, exempelvis vad avser tillgängligheten i ordinarie system av sådana 

flygplatser. Till följd av pandemin och det ökade sjukvårdsbehovet uppdrog 

regeringen den 22 respektive den 28 december 2020 åt Trafikverket att 

omgående förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser ska vara 

temporära beredskapsflygplatser. Efter förhandlingar träffade Trafikverket 

avtal med 17 flygplatser om att de ska vara temporära beredskapsflygplatser. 

Regeringen har därefter vid flera tillfällen uppdragit åt Trafikverket att 

förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser fortsatt ska vara 

temporära beredskapsflygplatser.   

Med anledning av erfarenheter från ordningen med temporära beredskaps-

flygplatser under pandemin samt hälso-och sjukvårdens och andra samhälls-

viktiga funktioners behov av att tillgänglighet till samhällsviktiga flyg-

transporter i hela landet bör Trafikverket få i uppdrag att göra 

kompletterande analyser av beredskapsflygplatser med utgångspunkt från 

verkets redovisning den 15 juni 2020. 
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På regeringens vägnar 

  

Tomas Eneroth  

 Roland Bjuremalm 
 

 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 

Justitiedepartementet/SSK 

Försvarsdepartementet/MFI 

Socialdepartementet/FS 

Finansdepartementet/BA, SFÖ och K 

Miljödepartementet/ME, KL 

Näringsdepartementet/BSÄ, MK och RTL 

Socialstyrelsen 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Svenska Regionala Flygplatser 

Swedavia AB 
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