
 

 

Information från Bromma Stockholm Airport 

Från och med den 1 mars 2014 är Bromma Stockholm Airport en certifierad 3C-flygplats. Då 

vi förstått att det finns en efterfrågan på information om vad en 3C-certifiering faktiskt 

innebär vill vi med detta brev bidra med ökad klarhet i frågan. 

Vad är 3C? 

Alla flygplatser har i enlighet med internationella bestämmelser en referenskod, på en skala 

som sträcker sig från 1A till 4F. Koden, som i Sverige utfärdas av Transportstyrelsen, anger 

följande: 

 3: Siffran anger vilken längd landningsbanan har. Detta avgör vilka flygplanstyper som 

kan trafikera flygplatsen. I kategori 3 får banan vara mellan 1200 och 1800 meter. 

Landningsbanan på Bromma Stockholm Airport är 1688 meter lång. 
 C: Bokstaven bestämmer vilken vingspännvidd flygplanen får ha samt bredden på 

landningsställen. Detta görs för att avgöra vilka flygplan som får plats på exempelvis 

taxibanor. I kategori C får vingspännvidden vara mellan 24 och 36 meter. 

Referenskoden bestäms alltså utifrån en kombination av landningsbanans längd, flygplanens 

vingspännvidd samt bredden på landningsställen. Detta innebär att större flygplanstyper som 

klassas som tung luftfart – till exempel B747, A330 och B777 – inte får eller kommer att få 

trafikera flygplatsen då de inte ingår i kategorin 3C och dessutom begränsas av det 

miljövillkor som reglerar högsta tillåtna bullernivåer för flygtrafiken på Bromma. 

Av de flygplanstyper som idag trafikerar flygplatsen i linjetrafik tillhör alla (utom två, som är 

mindre) redan 3C-kategorin. Certifieringen innebär att flygplatsen även i fortsättningen kan 

trafikeras av dessa flygplanstyper och att man har möjlighet att ta emot nyare och mer 

moderna flygplanstyper inom samma kategori. Hit hör till exempel Malmö Aviations nya 

flygplan, CSerien, som fasas in under 2015. CSerien är visserligen större än Malmö Aviations 

nuvarande flygplansflotta, men den befinner sig alltså i samma storlekskategori och är både 

tystare och ger mindre utsläpp till luft. 



Att flygplatsen är certifierad enligt 3C innebär inte heller per automatik att alla 3C-

klassificerade flygplanstyper tillåts trafikera Bromma Stockholm Airport. Varje enskild 

flygplanstyp kan fortfarande begränsas av till exempel bullerkraven i miljötillståndet och den 

tillgängliga banlängden. 

Varför behövs en ny referenskod? 

Bromma Stockholm Airport hade tidigare referenskoden 2C, men flygplatsens fysiska 

förutsättningar möjliggjorde dispens för 3C-dimensionerad flygtrafik. Denna dispens sträckte 

sig till 2019. 

Under 2014 träder så ett nytt EU-gemensamt regelverk för flygplatser i kraft (EASA). 

Regelverket anger bland annat att om en flygplats är dimensionerad för en viss typ av trafik så 

ska den också ha en överensstämmande referenskod. I Bromma Stockholm Airports fall 

innebar det att man antingen kunde ansöka om certifiering enligt 3C – den kod man är 

dimensionerad för – eller att korta ned landningsbanan och endast trafikera flygplatsen med 

flygplan anpassade för referenskod 2C och med plats för långt färre passagerare. För att kunna 

bibehålla den nuvarande trafiken på flygplatsen ansåg Swedavia att en 3C-certifiering var den 

bästa lösningen. 

3C-certifieringen, som sträcker sig till 2038, ersätter alltså den dispens till och med 2019 som 

tidigare reglerade trafiken på flygplatsen. Detta gör det attraktivare för flygbolagen som nu 

kan satsa långsiktigt på att vara en del av Bromma. Det innebär också att Swedavia kan satsa 

långsiktigt på flygplatsens utveckling. 

Tillståndet är villkorat till att Swedavia genomför ett antal förändringar av flygplatsens 

fysiska utformning. Bland annat innebär det en cirka 20 meters förflyttning av taxibana, pirer 

samt uppställningsplatser på norra området. 

Detta styr vår verksamhet 

 Miljötillståndet (tillstånd enligt miljölagstiftningen): reglerar bland annat maximal 

bullernivå för varje enskilt flygplan, antalet starter och landningar och öppettider. 

 Avtal med Stockholms stad: reglerar bland annat buller, antalet starter och landningar 

och öppettider. I avtalet med Stockholms stad är taket för antalet starter och landningar 

reglerat till 80 000, medan miljötillståndet tillåter 100 000. Flygplatsens tak är då i 

praktiken det förstnämnda: 80 000 starter och landningar – så kallade rörelser. 

 Transportstyrelsen (TSFS, eller Transportstyrelsens författningssamling): reglerar 

flygplatsens certifiering (ovan nämnda 3C-certifiering) och övriga flygsäkerhetsfrågor. 

 Övriga lagar och förordningar: annan miljölagstiftning, arbetsmiljölagstiftning med 

mera. 

 

Om flygplatsens öppettider 

På grund av Bromma Stockholm Airports stadsnära läge regleras de tillåtna flygtiderna av 

miljötillståndet och avtalet med Stockholms stad. De kommer inte att utökas. Flygplatsens 

öppettider är: 

Måndag–fredag 07.00–22.00 

Lördag 09.00–17.00 

Söndag 12.00–22.00 

Vissa undantag från dessa tider görs för stats- och militärflyg. 

Tidigare har flygplatsen trafikerats av ambulansflyg på natten men det gör den inte i nuläget – 

med enstaka undantag då ambulanshelikoptrar landar för att fylla på bränsle. 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta: 

Ulrika Fager, kommunikationschef: ulrika.fager@swedavia.se  

David Karlsson, kommunikatör: david.p.karlsson@swedavia.se 
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