Din flygplats
Bromma Stockholm Airport

Flyget och klimatet
– vår viktigaste fråga
Swedavias hållbarhets
arbete börjar på hemma
plan samtidigt som vi vill
inspirera andra aktörer
att ta kliv framåt.

Mona
Glans
Flygplatsdirektör
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Debatten om flygets klimatpåverkan
har under senare tid blivit allt inten
sivare, en viktig diskussion som vi väl
komnar. På Swedavia arbetar vi inten
sivt för omställningen till en allt mer
hållbar verksamhet och vi driver några
av de mest klimatsmarta flygplatser
na i världen med en vision på noll ton
utsläpp av fossil koldioxid 2020 i egen
verksamhet. Swedavias hållbarhetsar
bete börjar på hemmaplan samtidigt
som vi vill inspirera andra aktörer att
ta kliv framåt. Vår övertygelse är ju att
flyget möjliggör möten mellan männi
skor och att det inte är flygandet som
ska minska, utan flygets miljöpåverkan.
Flyget måste bli långsiktigt hållbart
och det arbetar vi för varje dag.
På Bromma flygplats har vi gjort fler
talet insatser för att främja klimatet.
Exempelvis har vi byggt en helt ny för
finad glykolanläggning där glykol som
används på flygplatsen samlas upp för
att därefter kunna renas och återan
vändas. Vi har genomfört och genom
för omfattande markarbeten på våra
uppställningsplatser för flygplanen för
att på så sätt ta bort historiska förore
ningar ur jorden. Vi har också installe
rat ett vädersystem som gör det möjligt
för oss att till exempel under vintertid
endast avisa planen då det verkligen
behövs vilket ger minskade utsläpp.
Swedavia och Bromma flygplats jobbar
hela tiden målmedvetet mot ett mer
hållbart arbetssätt och delar av det kan
vi nu se.

En modernare flygplats
Under våren 2019 har vår nya säker
hetskontroll tagits i bruk. Vi har efter
ombyggnation fem stycken säkerhets
linor vilket är en ökning med en lina.
Det kommer ge ett bättre och smidigare
flöde för flygplatsens resenärer.
Under 2019 påbörjar vi också arbetet
med en ny brandstation. Arbetet kom
mer vara klart under 2020 och efter
det påbörjas rivningen av den gamla.
Varför den gamla måste rivas och er
sättas beror på att sträckningen av SL
Tvärbana kommer vara där dagens
brandstation ligger.
Du som resenär kan se att vi börjar
kunna knyta ihop säcken gällande ar
betet på terminal. Vi har ny ankomst
hall, uppfräschad avgångshall, större
shoppingyta, nya restauranger och en
moderniserad säkerhetskontroll. Ut
anför ankomsthallen pågår arbetet för
fullt för att skapa nya taxi- och buss
hållplatser. Utöver det arbetar vi också
med de övriga så kallade angörings
produkterna, det vill säga hyrbilspar
kering, bil
parkering, cykeluppställ
ningsplats etc. Vi hoppas att du med
detta ska få en ännu trevligare upple
velse när du flyger från oss och vi är
glada över att du, som en av 2,5 miljo
ner resenärer, väljer Bromma flygplats.

Jag vill önska er alla
en fortsatt fin vår och
en riktigt glad sommar!
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Flyget ska bli fossilfritt
Swedavia, SAS och forskningsinstitutet
RISE har tillsammans bildat innova
tionsklustret Fossilfria flygtransporter
2045. Klustret har som mål att Sverige
senast år 2045 har fossilfria flygtrans
porter och är en globalt ledande bio
flygbränsleregion. Dessa mål är harmo
niserade med de som flygbranschen

också formulerat i sin färdplan för fos
silfrihet. Klustret ska processleda och
samordna hela ekosystemet med aktö
rer ”från skogen till vingen” – allt ifrån
skogsägare, drivmedelsproducenter
och logistikföretag till flygbranschen
och dess resenärer – för att klara om
ställningen till fossilfrihet inom flyget.

Klustret ska också bidra till kunskap,
forskning och innovation men också
strategiska samarbeten som kan re
sultera i nya, smarta och innovativa
lösningar.
Swedavias medverkan koordineras
genom miljöchef Lena Wennberg.

Säg hej till vår chatbot Swea
Som resenär kan du prenumerera på
ditt flyg och få uppdateringar om när
du ska gå till gate, om gatenumret för
ändras och eventuella förseningar.
Redan innan avfärd till flygplatsen kan
du fråga om väntetid vid säkerhets
kontrollerna. Varför inte fråga om var
närmaste vegetariska restaurang finns
på flygplatsen? Eller var närmaste
apotek ligger? För de som landar på
Swedavias flygplatser kan Swea, när

som helst på dygnet, berätta vilken tid
bagaget ankommer och vid vilket ba
gageband. Tanken är att förenkla din
resa. Du får access till chatboten Swea
via flygplatsens webbplats, genom att
skicka ett meddelande på flygplatsens
Facebooksida eller söka fram flyg
platsen direkt i Messenger. Besök
Bromma Stockholm Airports hem
sida för fler restips: www.swedavia.se/
bromma/restips

Swedavia AB

swedavia.se/bromma
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info@brommaairport.se

010-109 40 00
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