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FAQ’s: Frekvent förekommande frågor och svar med Kristina
Alvendal, VD Airport City Stockholm
Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, svarar på de frågor som är vanligast
förekommande om projektet, inspirationskällor, utformning och utmaningar, framtida
målsättningar, turism och tillväxt.
Hur föddes visionen till Airport City Stockholm?
Arbetet för att skapa en flygplatsstad har pågått under en längre tid. Blickar vi ut utanför
Sveriges gränser finns flygplatsstäder vid nästan alla internationella flygplatser. Det blev
därför en självklarhet för de största markägarna kring Stockholm Arlanda Airport att
samverka för att genomföra och skapa Sveriges första riktiga flygplatsstad.
Vilka aktörer står bakom flygplatsstaden?
Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding har gått samman i ett aktiebolag med
uppdraget att marknadsföra och samordna insatser för att på så sätt växla upp takten i bygget.
Vilket är projektets största utmaning?
Det viktigaste är att få infrastrukturen på plats så att vi människor kan ta oss till och från
platsen på ett smidigt sätt. Det handlar om utökad kollektivtrafik, men även
väginfrastrukturen för att skapa bästa tillgänglighet och stadsmiljö.
Vad är målsättningen med visionen?
Vi skapar förutsättningar för en flygplatsstad med 50 000 arbetsplatser i en trivsam och
spännande miljö med unika stadskvaliteter. Stockholmsregionen växer och detta geografiska
område utgör knutpunkten mellan Stockholm City och Uppsala och vidare ut i världen.
Vilka tjänster och aktiviteter kommer att finnas i flygplatsstaden?
Vi bygger en stad för verksamheter såsom kontor, hotell, utbildning, möten, nöjen, närservice
i form av caféer, restauranger med mera. Allt det som finns i en stad kommer att finnas här.
Bostäder kommer inte att ligga inom detta område, men finns på nära avstånd i bland annat
Sigtuna, Märsta, Upplands Väsby och Uppsala.

Vilken betydelse har miljöfrågor haft för projektet?
Alla tre parter arbetar intensivt med miljöfrågor. Till exempel har Arlanda Airport genom
Swedavia kommit långt i sitt arbete med att minska sin miljöpåverkan. Detta arbete har lett till
att Arlanda nu anses vara en av världens mest klimatsmarta flygplatser. Planerna för hur
staden ska växa tar sin utgångspunkt i den täta och gröna staden och dess smarta
miljöfördelar. Detsamma gäller de framtida planerna på utökad kollektivtrafik till området.
Hur arbetar ni med hållbarhet?
Hållbarhet är inte längre ett snävt miljöperspektiv utan omfattar även hur vi bygger för oss
människor. Flygplatsstaden ska genomsyras av stadens fördelar när det gäller gators
sträckning, trottoarer, parker, kollektivtrafik, rekreation, mötesplatser och byggnadernas
utformning. Byggnaderna kommer att hålla en hög miljöstandard.
Hur kan Airport City Stockholm främja Sveriges tillväxt?
Stockholmsregionen växer så det knakar och efterfrågan på byggbar mark och knutpunkter
ökar. Inom Airport City Stockholm finns både knutpunkten ut i världen och detaljplanelagd
mark att bygga på. Genom att skapa ett livfullt center på gångavstånd till världen kan Sverige
och Stockholm få en flygplatsstad som konkurrerar om etableringar och kunskapsintensiva
verksamheter med övriga flygplatsstäder i världen.
Hur kan projektet påverka turismen?
Besöksnäringen är en viktig del av Stockholms och Sveriges ekonomi. Genom att öka
attraktiviteten kring platsen vid flygplatsen kan till exempel fler möten och konferenser äga
rum i omedelbar närhet till övriga världen. Det i sin tur kommer att främja fler besökare. För
att öka turismen till Stockholm och Sverige krävs dock en sammanhållen strategi som Airport
City Stockholm på olika sätt bidrar till. Bland annat i den så kallade Stockholmsstrategin.
Hur påverkas de företag som idag befinner sig på området av bygget?
Många kommer att få se ett större serviceutbud i takt med att antalet arbetsplatser ökar och
efterfrågan på olika verksamheter blir större. Airport City Stockholm är Stockholmsregionens
nästa stora utvecklingsområde i likhet med Kista och Hagastaden. Områdets storlek gör att det
finns mycket utrymme till att växa, nya verksamheter kan läggas till de redan befintliga.
Vilka internationella aktörer har inspirerat?
Det går inte att kopiera andra flygplatsstäder. Airport City Stockholm skapar något unikt med
de stadskvaliteter som kommer att erbjudas i omedelbar närhet till världen. Det finns många
spännande platser i världen att delvis inspireras ifrån; Hong Kong – för den ekonomiska
tillväxtpotentialen, Singapore – för den mänskliga och trivsamma atmosfären, Frankfurt – för
sitt tydliga fokus på att erbjuda företag en plats nära världen. Men Airport City Stockholm blir
något världsunikt.
För ytterligare frågor och information, vänligen kontakta:
Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm
E-post: kristina.alvendal@airportcitystockholm.com
Telefon: +46 (0) 8 599 063 00

