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Sammanfattning

Denna uppsats undersöker Arlandas påverkan i närområdet under 1960 - 1980 på tre

områden:  befolkning,  näringslivsfördelning och pendling.  Jämförelsekommuner,  som

hade  liknande  ekonomisk  struktur  eller  som var  möjliga  alternativa  placeringar  för

flygplatsen, används för att visa möjliga alternativa utvecklingsvägar. Resultaten visar

att flygplatsen har orsakat en kraftig befolkningstillväxt i Märsta, men inte i övriga delar

av  kommunen.  Transportsektorn  är  den  enda  sektor  som  är  märkbart  påverkad  av

flygplatsens  lokalisering,  och  sektorn  är  större  i  Sigtuna  än  i  jämförelsekommuner.

Övriga sektorer visar ingen skillnad. Data för pendling visar att Sigtuna har ett mycket

större antal inpendlare än övriga kommuner, samt en större andel hemarbetare, vilket

tyder på att flygplatsen har bidragit till att skapa ett betydande antal arbetstillfällen. 

Nyckelord: Arlanda, flygplats, regional utveckling, Sigtuna
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1. Introduktion

Transportinfrastruktur  spelar  en  viktig  roll  i  ekonomisk  utveckling,  bl.a.  genom att

minska transaktionskostnader och integrera lokala marknader. På lokal nivå kan man

också se hur ekonomin påverkas av satsningar på transportinfrastrukturen. Knytpunkter

som tågstationer, hamnar och flygplatser har en påverkan på den lokala ekonomin inte

bara genom att  öka den möjliga direkta  sysselsättningen,  utan även indirekt,  genom

ökad efterfrågan på underleverantörer och andra tjänster i närområdet. Det blir en så

kallad multiplikationseffekt, men storleken på denna effekt är omdiskuterad.1 Idag är

flyg  ett  av  de  viktigaste  transportmedlen.  Med  ankomsten  av  lågprisflygbolag  har

biljettpriser fallit dramatiskt och folk flyger mer än någonsin.2 De stora internationella

flygplatserna blir  bara större och större.  I  Sverige är Stockholm Arlanda den största

internationella flygplatsen och en betydande del av ekonomin, inte bara i Sigtuna, utan i

hela  Stockholmsregionen.  I  nuläget  planeras  en  investering  på  13  miljarder  för  att

expandera flygplatsen och för att bygga upp en ny stadsdel med flygplatsen som kärna.3

Flygplatsens betydelse för den svenska ekonomiska utvecklingen överlag är ett mindre

utforskat  område.  Det  finns  mycket  mer  skrivet  om  transportinfrastruktur  som

järnvägen,  och av den anledningen så finns  det  utrymme att  undersöka flygplatsens

påverkan på den regionala ekonomin ur ett historiskt perspektiv. Att flygplatser, som

annan transportinfrastruktur, har en påverkan på den lokala ekonomin är allmänt känt,

men hur stor denna effekt är och huruvida den skiljer sig mellan olika näringsgrenar är

fortfarande omdiskuterat. Vissa anser att effekterna är begränsade till det omedelbara

närområdet, d.v.s. arbete på själva flygplatsen, och andra menar istället att tillgång till

flyg helt kan förändra inriktningen i ekonomin, som i fallen där samhällen som tidigare

huvudsakligen har varit jordbrukande har gått över till turism. Denna uppsats ambition

är att undersöka vilken påverkan Stockholm Arlanda har haft på den lokala ekonomin

under de första tjugo åren efter grundandet 1960, med målet att kunna nyansera dess roll

i den regionala utvecklingen.

1 David Banister and Economic and Social Research Council (Great Britain). , 'Transport and Urban Development',
(1st edn, New York; London;, E & FN Spon, 1995;2003;). 

2  P. Nijkamp, M. Alderighi, P. Rietveld, et al. 'Competition in the European Aviation Market: The Entry of Low-Cost
Airlines', Journal of Transport Geography, vol. 24/(2012), pp. 223-233

3 Swedavia,  ”Arlandas  utvecklingsplaner”,  hämtad  12  juni  2016,  http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-
arlanda-airport/om-flygplatsen/utvecklingsplan/
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1.1 Syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  hur  placeringen  av  Stockholm Arlanda

flygplats har påverkat Sigtuna kommuns befolknings- och näringslivsutveckling under

åren  1960-1980.  Den  konkreta  forskningsfrågan  är  således:  hur  har  flygplatsen

Stockholm  Arlanda  påverkat  befolkningstillväxten  och  näringslivets  utveckling

branschvis i kommunen under denna period?

1.2 Metod

För att undersöka hur Arlanda flygplats har påverkat Sigtuna kommun är det nödvändigt

att kunna urskilja de ekonomiska effekter som flygplatsen har haft från andra faktorer

som har påverkat regionens utveckling,  som t.ex.  närheten till  Stockholm. Av denna

anledning  så  har  jag  jämfört  Sigtuna  kommun  under  denna  tidsperiod  med  andra

kommuner  som  hade  liknande  ekonomisk  och  demografisk  struktur  1950,  innan

flygplatsen byggdes. Att jämföra områden på det viset är en metod som tidigare har

använts i den ekonomisk-historiska litteraturen.4 Förutom ekonomisk struktur så är det

vissa  faktorer  som de  delar,  som t.ex.  närheten  till  Stockholm,  vilket  ska  göra  det

möjligt  att  kunna  urskilja  den  effekten  som  Arlanda  har  haft.  Dessa

jämförelsekommuner  får  fungera  som  alternativa  utvecklingsvägar,  som  visar  hur

Sigtuna kanske skulle ha utvecklats om flygplatsen inte hade placerats där. Ett försök

har  gjorts  för  att  välja  jämförelsekommunerna  ur  samma  geografiska  område  som

Sigtuna kommun, med undantag för Haninge som är inkluderat för att det var en populär

alternativ placering för storflygplatsen.  De kommuner som jag jämför mot är Ekerö (en

annan  alternativ  placering  för  flygplatsen),  Vallentuna,  Upplands-Bro  och  Upplands

Väsby.  Ekerö,  Vallentuna  och  Upplands-Bro  hade  1950  en  liknande  uppdelning  av

näringsgrenar  som Sigtuna.  Haninge och Upplands-Väsby är  valda  för  att  båda  var

förslag till placeringar för storflygplatsen, trots att deras ekonomiska struktur skiljer sig

avsevärt  från Sigtunas.  Upplands-Väsby är  dessutom vald  för  att  den befinner  sig  i

samma geografiska område som Sigtuna. Datan för näringslivet ger bara information på

kommunnivå;  för  att  titta  på  flygplatsens  påverkan på sitt  närområde har  jag också

använt mig av befolkningstillväxten som finns tillgänglig på församlingsnivå som en

indikator  på  hur  den  ekonomiska  tillväxten  som  har  skapats  av  flygplatsen  har

4 Se t.ex. Berger och Enflo, i  'Locomotives of Local Growth: The Short- and Long-Term Impact of Railroads in
Sweden'.
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lokaliserats inom kommunen. 

Det var också nödvändigt att kunna utesluta att flygplatsen placerades i Sigtuna på

grund av ekonomiska faktorer, som annars kan göra det svårt att avgöra riktningen på

orsakskedjan: om det var flygplatsen som orsakade tillväxten i  den lokala ekonomin

eller om flygplatsens lokalisering var ett resultat av lokal tillväxt. Därför så har jag även

gått  tillbaka  till  de  utredningarna  som  gjordes  om  lokaliseringen  av  den  nya

storflygplatsen  i  Stockholm  1944  och  1957  för  att  undersöka  vilka  argument  som

användas  för  att  yrka  för  placeringen  vid  Halmsjön  i  Sigtuna  kommun.

Förundersökningarna ger också möjliga alternativa placeringar av storflygplatsen, som

har använts i min jämförelse. 

1.3 Källor och källhantering

Den  viktigaste  källan  som  används  i  denna  uppsats  är  folkräkningarna  gjorda  av

Statistiska  centralbyrån  från  1950  till  1980.  Folkräkningen  1950  används  som

utgångspunkt  eftersom  folkräkning  inte  gjordes  1955.  Eftersom  det  är  viktigt  för

jämförelsen att kunna utesluta att Halmsjö-området valdes av ekonomiska faktorer, så

har även utredningarna som gjordes 19445 och 1957 (prop. 1957:1856 och SU 1957:1837

"storflygplatsutredningen")  använts  för  att  kunna undersöka hur  Arlandas  nuvarande

placering valdes, och för att kunna hitta möjliga jämförelsekommuner.

Folkräkningarna  innehåller  data  om  antalet  förvärvsarbetande  inom  olika

näringsgrenar  och  in-  och  utpendling  från  kommunen.  De  innehåller  även  data  om

kommunens demografiska struktur. Att använda datan är dock inte helt oproblematiskt.

Ett av problemen kommer från kommunreformen 1971, då de gamla landskommunerna

kombinerades för att skapa större enheter. Av denna anledning har det varit nödvändigt

att slå ihop siffrorna för de gamla kommunerna och på så sätt återskapa ur det empiriska

materialet  de  nya  kommunerna  för  att  på  så  sätt  kunna  ha  jämförbara  enheter.  För

Sigtunas del innebär detta inte bara att addera de landskommuner som senare skulle

bilda Sigtuna kommun, utan även att subtrahera de församlingar som hamnade i andra

kommuner efter reformen, för att kunna skapa en enhet som är jämförbar över tid. Det

finns också svårigheter med att följa olika hur olika näringsgrenar har utvecklat över tid,

eftersom kategoriseringen av olika branscher ändras från folkräkning till folkräkning.  
5 SOU 1946:58. 1944 års flygplatsutredning, Betänkande med förslag rörande utbyggnad av civila flygplatser m.m.,

Stockholm, 1946 
6 Prop. 1957:185. Proposition till riksdagen angående utbyggnad av en storflygplats, Stockholm 1957 
7 SU 1957:183. Utlåtande i anledning av proposition angående utbyggnad av en storflygplats jämte i ämnet väckta

motioner, Stockholm 1957.
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För att skapa enheter som går att följa över tid har jag därför varit tvungen att slå ihop

vissa kategorier. Detta gäller huvudsakligen tjänstesektorn, där jag har varit tvungen att

slå  ihop  näringsgrenar  som  handel,  service,  offentlig  förvaltning,  etc.,  för  att

kategoriseringen är så föränderlig. Jag har försökt följa de rekommendationer som SCB

har angett  i  dokumentationen för hur man ska slå  ihop kategorierna för  att  göra de

jämförbara. Det har funnits stora svårigheter med att skilja mellan industri och handel i

folkräkningarna, av denna anledning har det varit nödvändigt att slå ihop kategorierna

industri  och  handel,  vilket  innebär  att  det  överlag  finns  en  övertäckning  av

industrisektorn och en undertäckning av tjänstesektorn i mina resultat. Dock så är min

tolkning av resultaten detsamma, i och med att det inte har påverkat Sigtunas resultat

jämfört med de övriga kommunerna.

Det finns också skillnader i hur ”förvärvsarbetade” har definierats, vilket förändrar hur

stor  del  av  befolkningen  som  statistiken  täcker.  I  folkräkningarna  fram  tills  1965

definieras förvärvsarbetande som den som arbetar belönad minst halvtid under veckan,

och  från  1970  som  den  som  arbetar  belönad  i  minst  en  timme  i  veckan.  I  alla

folkräkningar förutom 1980 så redogörs branschindelning för de förvärvsarbetande som

arbetar 50 % eller mer, och i de flesta fall redogörs branschindelningen bara för den

gruppen. 1980 så inkluderas alla förvärvsarbetande i siffrorna för de olika branscherna,

vilket betyder att de täcker en större del av den förvärvsarbetande befolkningen än under

andra årgångar. 1975 ges data för både gruppen förvärvsarbetande 20-w timmar och 1-

19 timmar.  Grafen  (fig.  1)  nedan  visar  hur  inkluderingen  av  denna  grupp  påverkar

resultaten; effekterna är enligt mig försumbara. Av denna anledning så har jag använt

data  för  förvärvsarbetande för  årgångarna 1950-75 utan förvärvsarbetande 1-19, fast

data för 1980 innehåller denna grupp.
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Fig.1. Sektorsandelar i Sigtuna 1975, med och utan förvärvsarbetande 1-19 timmar

Källa: SCB, Folk- och Bostadsräkningar 1975 

Den undre åldersgränsen ändras också från 14 till 16 år. Det skiljs inte heller mellan den

offentliga och den privata sektorn. Gällande datan för pendling, så är det tyvärr inte

möjligt att  göra någon stor jämförelse av de pendlandes näringsgrensfördelning över

perioden, dels för att datan saknas för 1980, och dels på grund av kommunreformen

1971  som  ändrade  kommungränserna,  vilket  gör  att  datan  för  pendling  över

kommungräns blir inte jämförbart för datan för och efter reformen. 

Det är två riksdagsutredningar som används i denna uppsats: den första från 1944, där

Halmsjön  valdes  som  placering  för  den  nya  storflygplatsen,  och

storflygplatsutredningen från 1957, då placeringen åter blev föremål för debatt. Jag har

inte använt mig av hela materialet från dessa utredningar, eftersom det är en väldigt stor

mängd  dokument  och  skulle  vara  för  tidskrävande  att  gå  igenom  helt.  Av  denna

anledning har jag hållit mig till riksdagstryck. Huruvida det förekommer någon bias i

dessa texter för har inte varit märkbar för mig i min läsning. 

1.4 Tidigare forskning

När  det  gäller  tidigare  forskning  inom  området  så  finns  det  väldigt  lite  om  just

flygplatsens  betydelse  ur  ett  historiskt  perspektiv.  Dock  så  finns  det  forskning  som

fokuserar  på  modern  tid,  både  när  det  gäller  svenska  flygplatser  och  flygplatser  i

utlandet.  Större  delen av den tidigare forskningen som har gjort  inom detta  område
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undersöker amerikanska fall. Då detta arbete berör moderna ekonomier så innebär det

att de till viss grad undersöker näringsgrenar som var icke-existerande (IT) eller mindre

utvecklade (telekommunikationer) under den tidsperiod som jag undersöker, vilket gör

att de har en begränsad relevans för denna uppsats. 

Ferguson  och  Forslids  rapport  Flyget  och  Företagen8 tittar  på  sambandet  mellan

närheten till  flygplatsen och ekonomisk aktivitet  i  olika näringsgrenar i  Sverige.  De

finner ett starkt samband mellan närheten till en flygplats och ökad ekonomisk aktivitet,

men att  detta  varierar  kraftigt  mellan  olika  näringsgrenar,  där  tjänster  med ett  högt

förädlingsvärde gynnas mest av närheten till flyget och tillverkningsindustrier mindre,

fast  där  varierar  det  också  mellan  olika  branscher,  då  tillverkningsbranscher  med

högförädlingsvärde (som telekommunikation) gynnas mest. 

Att flyget betyder mest för tjänstesektorn är också slutsatsen som Brueckner drar i sin

artikel Airline Traffic and Development9. Han undersöker också hur tillgång till flyg har

påverkat olika branscher, men till skillnad från Ferguson och Forslid hittar han inget

samband mellan tillverkningssektorn och ökad tillgång till  flyg,  och menar att  dessa

branscher  har  mindre  behov  av  den typen  av  direktkontakt  som flyg  möjliggör.  En

begränsning i  min användning av både dessa artiklar  är  att  de handlar  om moderna

näringsgrenar  som  är  inte  alltid  är  jämförbara  med  de  som  existerade  under  den

perioden som undersök i denna uppsats.

Banister  och  Berechmans  bok  Transport  Investment  and  Economic  Development10

diskuterar vilken påverkan investering i  transportinfrastruktur har haft  på ekonomisk

utveckling.  De  skriver  inte  bara  om  flyg,  utan  om  transportinfrastruktur  och  dess

påverkan på ekonomier överlag, och använder sig av flera historiska fallstudier. I boken

Transport  and  Urban  Development,  som  också  tar  ett  mer  allmän  perspektiv  på

transport  och  utveckling  är  Twomey  och  Tomkins  kapitel  Development  Effects  at

Airports11 en fallstudie som undersöker Manchesters flygplats och dess påverkan på den

regionala ekonomin ur ett längre perspektiv. Dessa diskuterar hur flygplatser kan dra

ekonomisk  aktivitet  till  sig  samt  vilka  andra  påverkan  som  de  kan  har  på  sin

närområden, vilket beskrivs mer ingående i teoridelen. 

När det gäller forskning ur ett historiskt perspektiv så har jag använt mig av artiklar

8 Shon Ferguson & Forslid, Rikard, Flyget och företagen, SNS Förlag, Stockholm, 2016 
9 Jan K. Brueckner, 'Airline Traffic and Urban Economic Development', Urban Studies, vol. 40/no. 8, (2003)
10 David Banister, and Joseph Berechman., 'Transport Investment and Economic Development', 1st edn, London, UCL

Press, 2000. 
11 Jim  Twomey  och  Jane  Tomkins.  ”Development  Effects  at  Airports:  A Case  Study of  Manchester  Airport.”  I

Transport och Urban Development redigerad av David Banister.  E & FN Spon, London , 1995.
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som  undersöker  järnvägens  påverkan  på  regional  utveckling  i  Sverige.  Artikeln

Locomotives  of  Local  Growth12 av  Berger  och  Enflo  beskriver  hur  järnvägen  under

1800-talet hade olika effekter på svenska städer, beroende på om de inkluderades i den

första eller andra vågen av järnvägsexpansion. Författarna använder sig också av orter

som  kunde  ha  fått  en  järnvägskoppling  under  första  expansionen  som

jämförelsekommuner för att  kunna urskilja den effekten som järnvägen hade på den

lokala tillväxten. Författarna finner att de städer som blev del av den första vågen av

järnvägsexpansion upplevde en befolkningsökning som bestod även efter andra vågen

hade länkat ihop flera städer med järnvägen. De städer som var en del av andra vågen

upplevde  ingen  sådan  demografiskt  effekt.  De  menar  att  förbättringar  i

transportinfrastruktur  kan  resultera  i  kortsiktiga  positiva  effekter,  men  att  dessa  kan

komma på bekostnad av andra områden. 

2. Teori 

Transportinfrastruktur som flygplatser spelar en betydande roll i ekonomisk utveckling

genom  att  minska  transportkostnader  och  skapa  mer  effektiva  marknader.  På  en

nationell nivå kan flygplatser ge tillgång till internationella marknader, och därmed ha

en  betydande  positiv  påverkan  på  nationella  ekonomin.13 Huruvida  investering  i

transportinfrastrukturen bidrar till  en lika stor positiv ekonomisk tillväxt regionalt  är

mindre  säkert.  Twomey  och  Tomkins  kapitel  i  Transport  and  Urban  Development

beskriver hur flygplatser har två huvudsakliga påverkan på lokala ekonomier: för det

första,  så  skapar  de  själva  tillväxt  och  för  det  andra  så  kan  de  dra  till  sig  annat

ekonomisk aktivitet. För flygplatsens närområde finns det dock negativa externaliteter,

särskilt  när  den  gäller  flygplatsers  miljöpåverkan,  med  problem  som  buller  och

luftföroreningar. På så sätt blir flygplatsens positiva effekter spridda över ett mycket

större område än de negativa.14 

I boken  Transport Investment och Economic Development beskrivs hur flygplatsers

positiva effekter  kan inkludera ökade arbetstillfällen,  ökade turism och resande,  och

ökade skatteintäkter. Det antas att det finns ett linjärt förhållande mellan mängden trafik

som passerar en flygplats  och arbetstillfällen,  den så kallade multiplikationseffekten.

12 Thor Berger, Kerstin Enflo, Department of Economic History, et al. 'Locomotives of Local Growth: The Short- and
Long-Term Impact of Railroads in Sweden', Lund Papers in Economic History. General Issues, no. 132, (2014). 

13 Twomey och Tomkins, 1995, s 188.
14 Twomey och Tomkins, 1995, s 189-90.
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Dock så menar Banister att detta inte tar hänsyn till möjliga produktivitetsförbättringar

och economies of scale.15 De arbetstillfällen som skapas av flygplatsen delas upp i fyra

olika kategorier. Först finns det de arbetstillfällen som skapas direkt av flygplatsen, och

som behövs för att hålla flygplatsens verksamhet igång. Dessa arbetstillfällen är helt

beroende  av  flygplatsens  närvaro  i  ett  område,  men  behöver  inte  nödvändigtvis  ha

flygplatsen  som arbetsplats.  Nästa  kategori  består  av  de  arbetstillfällen  som skapas

indirekt  genom  flygplatsrelaterad  konsumtion  till  underleverantörer.  Sedan  finns  en

kategori  som Banister  kallar  för  inducerade  arbetstillfällen,  som skapas  när  de  som

arbetar inom de första två kategorierna gör icke-flygplatsrelaterade inköp i den lokala

ekonomin. Sist finns de arbetstillfällen som skapas genom att företag lockas till området

för  att  utnyttja  tillgången  till  flygplatsen,  men  som  inte  är  verksamma  inom

flygrelaterade branscher.16 

3. Arlandas historia: från idé till verklighet 

Här presenteras en kort historia över hur beslutet att lägga Arlanda flygplats i Sigtuna

kommun fattades, följt av en redovisning av flygplatsens utveckling under de tjugo åren

efter  att  den invigdes,  med avsikt  dels  att  visa  att  lokaliseringen av flygplatsen vid

Halmsjön inte var påverkat av ekonomisk tillväxt i regionen, utan av tekniska faktorer,

och dels att ge kontext som kan hjälpa med tolkandet av mina resultat. 

3.1 Utredningen 1944

Arlandas grundande föregicks av två utredningar vars mål var att undersöka och komma

fram till förslag för hur svenska civilflygplatser skulle byggas ut. Redan innan andra

världskrigets slut hade en utredning tillsatts för att undersöka det civila flygets framtida

utveckling.  1944  års  flygplatsutredning  presenterande  sina  resultat  i  SOU  1946:58

Betänkande med förslag rörande utbyggnad av civila flygplatser, vilket följdes av prop.

1946:379, då det beslutades att Halmsjöområdet skulle väljas som placering för den nya

storflygplatsen. Det ansågs vara tydligt att civilflyget skulle kunna spela en viktig roll i

den framtida svenska ekonomiska utvecklingen, och det väntandes en kraftig ökning i

flygtrafiken i och med krigets slut.17 Det fanns ett behov av att planera och förbereda

landet  inför  denna  framtida  trafik,  som  ansågs  ha  möjlighet  att  medföra  stora

15 Banister och Berechman, 2000 s 288-9
16 Banister och Berechman. 2000, s 289-291.
17 SOU 1944:58, s 8.
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ekonomiska och politiska fördelar, då det troddes att Sverige kunde bli en viktig del i de

internationella flygnätverken.18 Det fanns dessutom en ambition att bygga en flygplats

som skulle kunna klara av interkontinental flygtrafik. Bromma flygplats, som var den

enda internationella flygplatsen i Stockholmsområdet, ansågs vara otillräcklig. Av denna

anledning skulle det behövas en ny internationell flygplats som komplement. Det var

också  väntat  att  flygplansteknikens  snabba  utveckling  skulle  ställa  nya  krav  på

landningsbanekonstruktion.19 Utredningen  var  inte  bara  intresserad  av  civilflygets

framtid i Stockholms-regionen, utan nu skulle det läggs upp en plan för utvecklingen av

flyget  i  hela  landet.  Förutom  Halmsjöförslaget  lade  utredningen  fram  förslag  för

utvecklingen av europeisk flygtrafik i Göteborg20 och Skåne21 samt en etablering och

förbättring av inrikesflyglinjer.22 

För  att  besluta  var  den nya  flygplatsen  skulle  ligga  tog  utredningen in  bevis  från

experter inom olika områden och det framfördes en rad olika argument för och emot

olika  möjliga  placeringar:  tekniska,  ekonomiska,  politiska  och militära.  Utredningen

diskuterade först  Grillby (i  nuvarande Enköpings kommun) och Väsby (i  Upplands-

Väsby kommun) som möjliga placeringar för den nya storflygplatsen, men utsökningar

av  grundförhållanden  i  dessa  områden  fann  att  de  var  olämpliga  som lägen  för  en

storflygplats,  då  marken  hade  dålig  bärighet  vilket  skulle  medföra  risker  för

flygtrafiken, särskilt för tunga plan. Istället letade man efter ett område som befann sig

på ett rimligt avstånd till Stockholm, på fast mask eller berggrund.23 Halmsjö-området i

Sigtuna  uppfyllde  de  tekniska  kraven,  och  det  förslogs  att  inte  bara  den  nya

storflygplatsen skulle byggas där, utan också att den intereuropeiska flygtrafiken skulle

flyttas  dit  från  Bromma.  Det  valda  området  kritiserades  dock  på  grund  av  sin

avlägsenhet från Stockholm.24 

3.2 Storflygplatsutredningen 1957

1957 tillsattes en ytterligare utredning med den specifika uppgiften att fastslå var den

nya storflygplatsen skulle ligga. Den tidigare utredningen hade förslagit att området vid

Halmsjön  i  dagens  Sigtuna  skulle  vara  den  lämpligaste  placeringen  av  den  nya

18 Prop. 1944:389, Proposition till riksdagen angående byggande av en storflygplats m.m. s 4. 
19 SOU 1944:58, s 47-9.
20 SOU 1944:58, s 55ff
21 SOU 1944:58, s 61ff
22 SOU 1944:58, s 73ff
23 SOU 1944:58, s 53.
24 Prop 1957:185, s 23. 
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storflygplatsen, men arbetet vid Halmsjön hade gått långsammare än planerat. En bana

hade byggts, men den ansågs vara av begränsade användbarhet, särskilt i hårda vindar.

Det förslogs andra möjliga lägen för den nya storflygplatsen. Det fanns intresse för en

annan plats, Jordbro, som låg i södra Stockholm i dagens Haninge, som hade kommit på

tal  även  under  första  utredningen,  men  som  enligt  chefen  för

kommunikationsdepartementen  inte  nämndes  som möjlig  placering  av  militära  skäl.

Jordbro ansågs ha flera fördelar jämfört  med Halmsjö-placeringen. Den låg närmare

Stockholm,  vilket  skulle  underlätta  transport  till  och  från  staden.  Dock  så  fanns

fortfarande starka militära argument mot Jordbro som möjlig storflygplats, och av denna

anledning strök utredningen den.25 

Chefen för luftfartsstyrelsen och SAS ledning insisterade på en ny utredning av ett

område i  nuvarande Ekerö kommun,  Skå-Edeby,  där det fanns ett  redan existerande

flygfält,  och som låg mycket närmare Stockholm. SAS menade att flygdriften skulle

vara mer kostsam om flygplatsen byggdes vid Halmsjön. Det fanns inga stora skillnader

i  hur  mycket  det  skulle  kosta  att  dra  vägförbindelser  till  Halmsjön respektive  Skå-

Edeby. Dock så beslöt utredningen att Skå-Edeby-placeringen var olämplig, eftersom

markförhållanden som fanns där skulle innebära en mycket kostsam bearbetning för att

kunna bygga flygplatsen, vilket inte skulle väga upp de möjliga besparingarna från att

ha flygplatsen närmare belagt till staden. Avstyrkande yttranden, bl.a. från Ekerö och

Färingsö  kommuner,  fokuserade  på  kultur-  och  naturvårdsfrågor,  och  uttryckte

huvudsakligen en oro för bullerstörning.26 Placeringen av storflygplatsen vid Halmsjön

fastslogs, med planerad invigning 1960.  

3.3 Arlanda: utveckling och verksamhet 1960-1980

Arlanda började användas 1960, men det var först 1962 då flygplatsen invigdes och

utrikestrafiken flyttades från Bromma som verksamheten verkligen kom igång.27 Sedan

dess har man upplevt en ständig ökning i trafiken, då en allt större del av chartertrafiken

flyttades ut till Arlanda från mitten av 60-talet. SAS inrikesflygtrafik lokaliserades vid

Arlanda 1969 efter ett riksdagsbeslut som inte tillät användningen av jetflygplanet DC-9

vid  Bromma  av  miljöskäl.  Frågan  om  lokaliseringen  av  inrikesflyget  och

Brommaflygplatsens framtida roll fortsatte att vara aktuell. 1973 flyttades återstående

utrikes  charterflyg  till  Arlanda.  På  grund  av  detta  var  det  nödvändigt  att  om-  och

25 Prop 1957:185, s 24.
26 Prop. 1957:185, s 9-12.
27 Prop. 1973:192, Proposition angående utbyggnad av Stockholm/Arlanda flygplats, Stockholm 1973, s 2

13



utbygga flygplatsen för att hantera trafikökningen.  En ny utrikesterminal byggdes och

togs  i  bruk  1976  medan  den  gamla  utrikesterminalen  byggdes  om  som  SAS

inrikesterminal, eftersom den provisoriska inrikesterminalen som hade tidigare använts

visade  sig  vara  otillräcklig.28 1980  beslöt  man  att  flytta  jettrafiken  från  Bromma

flygplats  till  Arlanda.  Bromma skulle  behållas  som reservflygplats  och användas  av

allmänflyget.29 Som syns nedan i fig. 2, så har antalet passagerare ökad nästan konstant

under hela perioden 1960-80. Passagerarantalet ökade snabbare under perioden 1968 till

1972, vilket var samtidigt som SAS inrikesflyg flyttades till Arlanda. Det är överlag en

uppåtgående trend, med undantag för 1980, då en minskning ses, vilket kan bero på den

ekonomiska lågkonjunkturen som rådde vid tiden. Det finns dock ingen motsvarande

minskning  i  mängden  frakt  och  post  vid  samma  tidpunkt.  Postmängden  har  ökat

långsamt och konstant från 1960 till 1974, varefter två år följer då ökningstakten blir

snabbare,  för att  sedan återgå till  en stabil  nivå fram till  1980. Fraktmängden följer

samma utveckling som passagerarantalet fram tills 1970-1, då den minskar för att sedan

stiga och minska igen 1973-4. Utvecklingen är sedan stabil, för att sedan börja öka igen.

Fig. 2. Passagerarantal och frakt- och postmängd genom Arlanda 1960-80

Källa: Stockholms statistiska årsbok, 1961-1981

 

28 Prop. 1980/81:30, Proposition om Bromma och Arlanda flygplats, m.m., Stockholm 1980. s 4-5.
29 Prop. 1980/81:134, Proposition om investeringar på Arlanda flygplats, m.m., Stockholm 1981. s 2
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4. 1950: Sigtuna och jämförelsekommunerna

1950  existerade  inte  Sigtuna  kommun  som  den  är  känd  idag.  Istället  fanns

landskommunerna  Märsta  och  Skepptuna,  samt  Sigtuna  stad.  Förutom  Märsta  och

Sigtuna, var större delen av området landsbygd där mindre än 10 % av befolkningen

bodde i tätorter. Halmsjön, där det beslöts att bygga storflygplatsen Stockholm Arlanda

låg  mellan  Lunda  församling  i  Skepptuna  landskommun  och  Husby-Ärlinghundra

församling i Märsta landskommun. Skepptuna bestod av sex församlingar, varav bara

tre skulle bli kvar som en del av Sigtuna efter kommunreformen 1971. 1950 såg dock de

tre områdena som tillsammans skulle bilda Sigtuna ganska olika ut. Skepptuna hade en

mycket  större  jordbrukssektor än de två andra: dubbelt  så stor som Märstas  och tre

gånger så stort som Sigtuna stad. Dessutom hade landskommunen mindre 10 % av sin

befolkning boende i tätorter. Industrisektorn hade överlag lokaliserat sig till områden

med större  tätorter,  d.v.s.  Märsta  och Sigtuna  stad.  Större  delen  av tjänstesektorn  –

särskilt gällande offentliga tjänster – hade lokaliserats till Sigtuna stad. Detta kan ses

nedan i  fig.  3,  som visar  hur  stora  andelar  de  olika  sektorer  hade  1950 i  de  olika

områden som tillsammans skulle bilda Sigtuna.

Fig. 3. Sektorsandelar i Märsta, Sigtuna stad och Skepptuna 1950

Källa: SCB, Folkräkning 1950

 

 Samtliga kommuner hade 1950 en befolkning med en medelålder mellan 30 och 35 år.

En del av jämförelsen bygger på att jämföra kommuner som hade liknande ekonomisk

struktur  innan  flygplatsen  byggdes.  1950  hade  de  landskommuner  som  skulle  bli
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Sigtuna en liknande sektorsuppdelning som Ekerö, Vallentuna och Upplands-Bro, vilket

kan ses i figur 4 nedan, som visar hur stora andelar av näringslivet de olika sektorerna

hade 1950. Den dominanta sektorn i samtliga dessa kommuner är jordbrukssektorn, som

står för ungefär 40 % av näringslivet, följd av industrisektorn som står för ungefär 25 %

(lite mer i Vallentuna). Upplands-Väsby är den kommunen som har störst industrisektor,

som  utgör  50  %  av  näringslivet,  följd  av  Haninge.  Transportsektorn  i  samtliga

kommuner var ungefär lika stor, med undantag för Haninge, där den var lite större. När

det gäller tjänstesektorn (som kan tänkas innefatta poster som offentliga tjänster, husligt

arbete och handel) så utgör den en liknande andel av näringslivet i samtliga kommuner.

Fig. 4. Sektorsandelar i alla kommuner 1950

Källa: SCB, Folk- och Bostadsräkning 1950

4.1 Planerna för Märsta

Placeringen av storflygplatsen vid Halmsjön fastslogs, med planerad invigning 1960,

trots dess avlägsenhet från Stockholm. Halmsjön hade kritiserats av luftfartsverket och

flygbolagen  för  att  vara  för  långt  bort  från  Stockholm,  och  denna  motsättning  till

planerna resulterade i en överenskommelse mellan staten och flygbranschen att staten

skulle bidra med investering i kommunen för att göra området mer tillgängligt. Detta

skulle inkludera utbyggning av bostäder, skolor och andra sociala nödvändigheter för att

underlätta  inflyttning  och  bosättning  av  den  personal  som  skulle  behövas  vid
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flygplatsen.30 Det fanns uppenbarligen en tanke att bygga ut samhället vid Rosersberg,

som låg närmare flygplatsen,  men detta avslogs på grund av ändrade förutsättningar

gällande möjlig bullerstörning, flygvägar och bansystem.31 Istället  skulle man snabbt

bygga ut Märsta, och en Märstadelegation tillsattes av regeringen för att utarbeta en plan

för  samhällets  utbyggnad.  Den  planerade  utbyggnaden  av  Märsta  skulle  förvandla

staden till  ett  modernt servicesamhälle med flygplatsen som ekonomiskt center – en

självständig flygplatsstad.  I  verkligheten blev resultaten något mindre lyckat.  Staden

blev kraftigt utbyggd under 60-talet med bostäder för 15 000 människor, men byggandet

blev hårt kritiserat som ett av de värsta exemplen på 60-talets stadsplanering.32 

5. Resultat

De resultat som har erhållits genom jämförelsen av kommunernas utveckling redovisas

här  nedan,  och är  uppdelad  på  befolkning,  näringsgren,  och pendling.  Befolkningen

redovisar  först  befolkningsutvecklingen  för  Sigtuna  kommun  genom  att  följa

befolkningsutvecklingen i  de församlingar  som skapade de gamla landskommunerna

(Sigtuna stad, Märsta och Skepptuna), och följs sedan av jämförelsen mellan Sigtuna

och  de  övriga  kommunerna  på  kommunnivå.  Under  punkterna  Näringsgren  och

Pendling redovisas resultat enbart på kommunnivå.

5.1 Befolkning

Inom Sigtuna  kommun  är  det  tydligt  att  Märsta  har  haft  störst  befolkningstillväxt,

medan Skepptuna, som saknar tätorter och som är en del av landsbygden, har haft en

långsamt  minskande  befolkning,  vilket  syns  i  fig.  5,  som  visar

befolkningsutvecklingsindex från 1950 i de olika landskommuner och Sigtuna stad.

30 Ingemar Johansson. 'Stor-Stockholms Bebyggelsehistoria: Markpolitik, Planering Och Byggande Under Sju Sekler'.
Stockholm: Gidlund i samarbete med Byggforskningsrådet. 1987. s 558-9.

31 Prop. 1957: 183. s 33.
32 Johansson, 1987. s 561-2 
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Fig.5.  Befolkningsutveckling  som  index  (1950=100)  för  Sigtuna  kommun  och  dess

beståndsdelar 1950

Källa: SCB, folk- och bostadsräkningar 1950, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980

Denna utveckling är inte överraskande; den svenska landsbygden har haft en minskande

befolkning,  och  om församlingar  i  Skepptuna  (Lunda  och  Skepptuna)  jämförs  med

församlingar  ur jämförelsekommunerna,  Skå och Hilleshög i  Ekerö och Angarn och

Össeby-Garn i Vallentuna, som också hade mindre än 10 % av befolkningen boende i

tätorter 1950, så finns det överlag en liknande befolkningsutveckling (se fig. 6, som

visar befolkningsutvecklingen som index för 1950-80). Flygplatsens placering har alltså

inte haft någon synbar påverkan på befolkningen på landsbygden i Sigtuna. 
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Fig. 6. Befolkningsutveckling som index (1950=100) i landsbygdsförsamlingar

Källa: SCB, folk- och bostadsräkningar 1950, 1960, 1970, 1980

När det gäller utvecklingen i Sigtunas tätorter, Sigtuna stad och Märsta, finns det en

klar skillnad mellan utvecklingen i dessa två orter. Om deras utveckling jämförs med

orter  med  en  liknande  tätortsgrad  1950  i  jämförelsekommunerna  (Vallentuna

församling, Österhaninge och Fresta församling i Upplands-Väsby), så kan det ses att

Sigtunas befolkning har varit långsamt ökade under perioden 1950-80, medan Märsta –

belagt  i  Husby-Ärlinghundra församling – visar en kraftig  ökning (fig.  7,  som visar

befolkningsutvecklingen som index 1950-80). Ökningen i själva befolkningsmängden i

Husby-Ärlinghundra  är  inte  utmärkande  i  sig  själv,  då  Österhaninge  under  samma

period har haft en mycket större befolkning (se fig. 8, som visar befolkningsökningen),

men ökningstakten har varit snabbast i Märsta, särskilt under perioden 1960-70, då den

stora utbyggnaden av Märsta pågick i samband med placeringen av Arlanda. Efter den

perioden av stark tillväxt så blir tillväxttakten långsammare, även i jämförelse med de

andra kommunerna.  
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Fig. 7. Befolkningsutveckling som index (1950=100) i tätorter 1950-80

Källa: SCB, folk- och bostadsräkningar 1950, 1960, 1970, 1980

Fig. 8. Befolkningen i tätorter 1950-80

Källa: SCB, folk- och bostadsräkningar 1950, 1960, 1970, 1980

På  kommunnivå  så  utmärker  sig  befolkningsutvecklingen  i  Sigtuna  inte  på  något

särskilt  sätt  från  de  övriga  kommunerna  (fig.  10,  som visar  befolkningsindex  över

kommunerna för perioden 1950-80),  där  det  har varit  en ständig befolkningsökning,

men ökningstakten har inte varit lika kraftig som i övriga kommuner såsom Haninge,

Upplands-Väsby och Upplands-Bro. På kommunnivå kan det inte ses någon betydande
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påverkan från flygplatsen på befolkningsutvecklingen, men den snabba utvecklingen i

Märsta är ett direkt resultat av flygplatsens byggande, även om befolkningens storlek

inte i sig utmärkande. 

Fig. 9. Befolkningsutveckling som index (1950=100) i alla kommuner 1950-80

Källa: SCB, folk- och bostadsräkningar 1950, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980

5.2 Näringsgren

Den  tydligaste  skillnad  mellan  Sigtuna  och  övriga  kommuner  när  det  gäller

näringsgrensutveckling är inom transportsektorn, där Sigtuna visar en uppåtgående 

Fig. 11. Utveckling i transportsektorn i alla kommuner som index (1950=100), 1950-80

Källa: SCB folk- och bostadsräkningar 1950, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980
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trend jämfört med stabila eller nedåtgående trender (fig. 11). De ”pucklar” som ses där

transportsektorn har ökat snabbt korresponderar väl med flygplatsens utveckling,  där

den första kan kopplas till flytten av utrikestrafiken till och den officiella invigningen av

Arlanda  1962,  och  den  andra  till  utbyggnaden  och  öppningen  av  den  nya

utrikesterminalen 1976.  Inom övriga  näringsgrenar  visar  inte  utvecklingen i  Sigtuna

några stora skillnader från utvecklingen i de näringsgrenarna i de andra kommunerna. I

samtliga  kommuner  är  det  möjligt  att  följa  en  stark  nedåtgående  trend  för

sysselsättningen inom jordbruken, en ökande trend för tjänstesektorn, och en långsamt

nedåtgående  trend  för  industrisektorn.  Dessa  sektorer  i  Sigtuna  följer  de  allmänna

tendenser som fanns inom olika sektorer i Sverige under den tidsperioden, och det går

inte  att  urskilja  någon särskild påverkan som flygplatsen har haft.  En jämförelse av

näringsgrensfördelningen i de jämförda kommunerna visar snarare att de alla har blivit

mer  lika  varandra,  och  det  enda  som egentligen  urskiljer  Sigtuna  är  att  den  har  en

transportsektor som är överlag dubbelt så stor som i övriga kommuner. Detta kan ses i

fig. 11, som visar de olika sektorernas andelar av näringslivet i kommunerna 1980.

Fig. 12. Sektorsandelar, alla kommuner 1980

Källa: SCB, folk- och bostadsräkningar 1980
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5.3 Pendling

När det gäller pendlingen in och ut från kommunerna under perioden 1960-80 utmärker

sig Sigtuna genom att ha en mycket högre andel inpendlare än de andra kommunerna i

jämförelsen och en lägre andel utpendlare. Upplands-Väsby har haft en starkare ökning i

antalet inpendlare under perioden 1970-80, men andelen inpendlare är fortfarande lägre

än i Sigtuna. Detta kan ses i fig. 12, som visar hur stor andel av ut- och inpendlingen

från och till kommunerna utgörs av inpendlare. Sigtuna är också den enda kommunen

som har överlag en större andel av nattbefolkningen som arbetar inom kommunen än

utpendlar.  I  jämförelsekommunerna  är  det  en  större  andel  av  befolkningen  som

utpendlar, vilket i samband med den högre inpendlingen tyder på att Arlanda har skapat

fler arbetstillfällen i kommunen.

Fig. 13. Inpendling i alla kommuner som andel av total pendling 1970-80

Källa: SCB, folk- och bostadsräkningar 1970, 1975, 1980

Dagsbefolkningen är summan av den delen av kommunbefolkningen som har arbete i

sin hemmakommun och de inpendlande förvärvsarbetarna. De inpendlandes andel av

dagbefolkningen i Sigtuna har visat en uppåtgående trend från runt 25 % 1960 till lite

under 40 % 1980, men detta är jämförbart med utvecklingen i de andra kommunerna.

Om näringsgrensfördelningen bland inpendlande förvärvsarbetande undersöks för åren

1960-75  (data  saknas  för  1980),  så  visar  det  att  Sigtuna  kommun  har  störst  andel

inpendlare  arbetande  inom  transport  och  kommunikationssektorn.  För  åren  1960-5,
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innan kommunreformen, är  det möjligt  att  se att  större delen av de inpendlande till

Märsta  gjorde  det  för  arbete  inom  transport-  och  kommunikationssektorn  och  det

motsvaras  av  stora  andelar  utpendlare  inom  samma  sektor  från  Sigtuna  stad  och

Skepptuna landskommun: 1960 så arbetade omkring 15 % av de inpendlande till Märsta

inom transportsektorn,  vilket  motsvarades  av  en  utpendling  för  arbete  inom samma

sektor  från  Skepptuna  landskommun  (14  %)  och  Sigtuna  stad  (29  %).  1970-75  så

redovisas  datan  på  kommunnivå  för  de  nya  kommunenheter,  men  transportsektorn

fortsätter att vara den sektor som har störst andel inpendlare i Sigtuna. Transportsektorns

dominans skiljer Sigtuna från övriga kommuner, där de flesta inpendlare arbetar inom

offentlig  sektor,  handel  eller  byggbranschen.  Fig.  13  visar  sektorsfördelningen  av

inpendlare kommunerna 1975.

Fig. 14. Inpendlares sektorsandelar, alla kommuner, 1975

  

Källa: SCB, Folk- och Bostadsräkningar 1975

6. Analys

Den  största  svårigheten  med  att  undersöka  flygplatser  –  eller  vilket

transportinfrastruktur som helst – är att hitta trender som är tydligt påverkade av den

byggda  infrastrukturen,  och  inte  av  andra  faktorer.  Den  tydligaste  påverkan  som

flygplatsen Stockholm Arlanda har haft på sitt närområde för befolkningens del är den

kraftiga tillväxt i Märstas befolkning, som ligger till grund för befolkningsökningen i

kommunen under tidsperioden. Detta  stämmer väl  överens med det som Berger och
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Enflo finner i sin artikel om expansionen av järnvägens påverkan på städer: att det blir

en kraftig kortvarig tillväxt i stadens befolkning, som kan ses i Märsta. Frågan blir om

flygplatsens påverkan på tillväxten hade blivit lika kraftig om det inte hade förekommit

en stor statlig investering i Märsta som blivande servicestad. Det statliga inflytandet blir

en extra påverkande faktor i Märstas utveckling, men får ses som en del av flygplatsens

lokalisering.  Utanför  Märsta,  så  har  flygplatsen  inte  haft  någon  stark  påverkan  på

befolkningsutvecklingen i övriga delar av kommunen. 

Det finns inget tecken på att någon näringsgren förutom transportsektorn har påverkats

av att ha flygplatsen i sitt närområde. Flygplatsen har skapat ekonomisk aktivitet genom

att skapa arbetstillfällen, men de enda arbetstillfällen som syns här är de som är direkt

skapade av flygplatsen,  det som Banister kallar  för direkta arbetstillfällen.  Det finns

inget i datan här som talar för att det har skapats ”inducerade” arbetstillfällen genom

lokalisering av företag som gynnas av flyget till flygplatsens närområde. Det skulle vara

tillverkningsindustrier som producerar varor med låg volym och hög värde (för att det

skulle  vara lönsamt att  frakta  dessa med flyg),  och tjänsteindustrier  som finans och

hotellbranschen.  Det  är  möjligt  att  distansen  till  Stockholm  har  påverkat  företags

lokalisering; Halmsjöområdet blev kritiserat på grund av dess avlägsenhet från staden,

och  det  skulle  vara  intressant  att  undersöka  Bromma  flygplats,  som ligger  mycket

närmare Stockholm, för att studera om en placering närmare staden skulle ha haft en

påverkan på näringslivet i kommunen. 

Kategoriseringen som har använts kan möjligtvis ha haft en påverkan på resultaten. Att

slå  ihop många olika  branscher  till  stora  enheter  kan  har  lett  till  att  utvecklingen i

enstaka  yrkesgrupper  kan  ha  ”gömts”.  Det  är  även  möjligt  att  lokaliseringen  av

näringslivet inom kommunen kan ha förbisetts på grund av att data saknas på annat än

kommunnivå.  Flygplatsen orsakade en stark befolkningstillväxt i  Märsta som är inte

synlig  på  kommunnivå;  det  är  därför  inte  omöjligt  att  en liknande utveckling  inom

någon  näringsgren  skulle  försvinna  när  data  undersöks  på  kommunnivå.

Undersökningens resultat kan dock sägas att vara giltig för kommunen som helhet; om

det  finns  utvecklingar  inom mindre  branscher  så  är  de  inte  tillräckligt  stora  för  att

påverka hela sektorns utveckling under perioden 1960-80.

En annan tydlig påverkan av lokaliseringen av flygplatsen är ökningen i pendlingen till

kommunen. Återigen, så är transportsektorn dominerande. Här finns det en klar skillnad

mellan  kommunerna,  då  Sigtuna/Märsta  landskommun  har  haft  både  en  högre

inpendling och en högre andel hemarbetande dagsbefolkning, vilket tyder på att även
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om de övriga kommunerna har större industri och tjänstesektorer, så har de saknat stora

arbetsgivare så som flygplatsen,  som kan sysselsätta  befolkningen i  hemkommunen.

Som Twomey och Tomkins skriver i sitt kapitel, så är flygplatsens fördelar utspridd till

ett större område än dess negativa externaliteter, och inpendling av arbetskraft bidrar till

att  sprida  flygplatsens  ekonomiska  effekter  i  ett  bredare  område,  även  om sker  på

Sigtunas bekostnad, då utpendlare betalar skatt och har sin hushållskonsumtion i andra

kommuner. 

7. Slutsats

 Stockholm Arlanda flygplats har spelat en betydande roll i Sigtuna kommun, då dess

lokalisering  har  lett  till  en  kraftig  befolkningstillväxt  i  Märsta,  som  är  den  största

tätorten i flygplatsens närområde och som blev kraftigt utbyggt som följd av besluten att

utveckla den som servicestad.  Flygplatsens påverkan på näringslivet  i  kommunen är

mindre tydlig. Trots att den har bidragit till den stora transportsektorn i Sigtuna, finns

det inga tecken i den data som har undersökts på att andra sektorer också har gynnats av

närheten  till  flygplatsen.  Inpendlare  till  kommunen  är  också  till  övervägande  del

anställda inom transportsektorn,  vilket  tyder  på att  det är  en betydande arbetsplats  i

kommunen.  Flygplatser  kan dra till  sig  ekonomisk aktivitet  då företag söker  sig  till

flygplatsens närområde för att kunna utnyttja tillgången till flyg. Det finns emellertid

inga tecken på att detta har skett i  Sigtuna under flygplatsens första 20 år, även om

flygplatsen har spelat en betydande roll i kommunens – särskilt Märstas – utveckling.    
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