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Sammanfattning
Inom Flygutredning Dala Airport, som Falun Borlänge regionen (FBR) har bedrivit våren 2021,
har fyra delrapporter framställts. Dessa fyra delrapporter ligger sedan till grund för själva
huvudrapporten.
I denna delrapport är fokus på flygtrafiken utifrån ett generellt svenskt och övergripande
regionalt perspektiv rörande politik, ekonomi, regional utveckling mm. I delrapporten beskrivs
hur flygtrafiken påverkar och påverkas av järnvägsresandet. En bedömning av utveckling inom
flygresandet görs också. I delrapporten analyseras inte de specifika förhållandena rörande Dala
Airport, detta sker i för detta specifika delrapporter.
Flyget och flygplatsers utveckling baseras på ett antal förutsättningar. Bland annat politik,
ekonomi (kundintäkter, övrig finansiering, kostnader), klimatperspektivet, regional utveckling,
näringslivsbehov, befolkningstäthet, avstånd, konkurrens med andra transportslag, kommunala
och regionala mål och digitaliseringens möjligheter. 2020, 2021 och en period framåt kommer
också Coronapandemin att påverka flyget. Vissa förutsättningar är de samma över hela Sverige
baserat på den politik och de ekonomiska förutsättningar som beslutats av riksdag och regering,
andra är baserade på regionala och kommunala förutsättningar.
Den enskilt största faktorn som påverkar de icke statliga flygplatserna är de ekonomiska
förutsättningarna som råder baserade på nationella beslut rörande flyget i Sverige.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Flygplatsen i Borlänge är en del i regionens infrastruktur och har många intressenter, allt
från privata näringslivet till sjukvård och försvaret. Under senare år har ett allt större fokus
på miljömässig hållbarhet fått många att ifrågasätta flygets relevans. Samtidigt sker en snabb
utveckling av ny teknik och nya bränslealternativ som möjligen kan rita om kartan. En allt
mera ansträngd ekonomi hos kommuner och regioner gör att flygplatsens regionala
finansiering sätts under lupp och prövas.
För att kunna fatta väl underbyggda beslut kring framtidens flygplats behöver vi belysa flera
olika aspekter och genomföra en analys med olika scenarion för den framtida utvecklingen
av Dala Airport:
Följande aspekter belyses i utredningen:
1.
2.
3.
4.

Näringslivets och civilsamhällets behov
Ny teknik och nya drivmedel
Regionala och nationella förutsättningar för flygtrafiken
Ekonomiska förutsättningar Dala Airport

Denna delrapport behandlar ”Regionala och nationella förutsättningar för flygtrafiken”
1.2 Syfte
Att ta fram ett väl underbyggt material som kan ligga till grund för beslut om den framtida
utvecklingen av Dala Airport.
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2. Uppdrag för delleveransen
2.1 Omfattning
Delleveransen har fokus på flygtrafiken utifrån ett generellt svenskt och övergripande
regionalt perspektiv rörande politik, ekonomi, regional utveckling mm. I delleveransen
beskrivs hur flygtrafiken påverkar och påverkas av järnvägsresandet. En kort bedömning
rörande förhållandet till Västerås flygplats görs samt en bedömning av utvecklingen inom
flygresandet.
2.2 Avgränsning
Delleveransen analyserar inte de specifika förhållande rörande Dala Airport, detta görs i
andra delrapporter.
2.3 Underlag och metod
Detta område är till stora delar analyserat i ett flertal utredningar under åren. Fokus har
därför lagts på att fånga ett så aktuellt läge som möjligt via dialog med de som har bäst
insyn i dagsläget och via så aktuella rapporter som möjligt. Kompletterat till detta har äldre
material granskats.
I kapitel 7. Referenser listas namn på intervjuade, dokument och länkar (i de fall dokument
finns tillgängliga via Internet).
2.4 Medverkande
Författare till delrapporten är Mats Lindqvist, Falun Borlänge regionen AB. Projektets
arbetsgrupp har bidragit med information till och granskning av delrapporten. De som
intervjuats finns namngivna i kapitel 7. Referenser.
2.5 Intressenter/Målgrupper
Målgrupp är i första hand beställaren av utredningsuppdraget och de i övrigt som kommer
att bedöma om och på vilka grunder Dala Airport ska kunna drivas vidare. Sannolikt finns
också andra intressenter i Sverige som har liknande frågor att ta ställning till.
2.6 Begrepp/definitioner
Dala Airport – Den fysiska flygplatsen i Borlänge
Dalaflyget – Gemensam driftbolag för flygplatserna Dala Airport och Mora-Siljan.
Elflyg – Flygplan som drivs enbart av el.
Biodrivmedel – Drivmedel som framställs av biomassa och är fossilfritt.
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3. Förutsättningar för flyget i Sverige
3.1 Övergripande
Flyget och flygplatsers utveckling baseras på ett antal förutsättningar. Bland annat politik,
ekonomi (kundintäkter, övrig finansiering, kostnader), klimatperspektivet, regional
utveckling, näringslivsbehov, befolkningstäthet, avstånd, kommunala och regionala mål och
digitaliseringens möjligheter. 2020, 2021 och en period framåt kommer också
Coronapandemin att påverka flyget. Vissa förutsättningar är de samma över hela Sverige
baserat på den politik och de ekonomiska förutsättningar som beslutats av riksdag och
regering, andra är baserade på regionala och kommunala förutsättningar.
3.2 Sammanfattning av grundproblemet
Vid dialogen med Dala Airport och Dalaflyget har dessa uttryckt att det finns ett generellt
strukturproblem som påverkar dem och alla andra icke statliga flygplatser, nämligen
finansieringens koppling till ägarskapet av de svenska flygplatserna.
Detta bekräftas av Sveriges kommuner och Regioner i rapporten Regionala flygplatser, En
översikt av utmaningar och nyttor (Sveriges Kommuner och Regioner, 210119). Också
organisationen Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) vilka ägs av Svenska Regionala
Flygplatsförbundet (SRFF), ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser påvisar
detta. I den av SRF 2108-06-19 presenterade rapporten Ett flyg för alla - eller bara för vissa
sammanfattas problematiken för de icke statliga flygplatserna.
De statliga flygplatserna får ta del av de stora kommersiella överskott som genereras, medan de icke-statliga
flygplatserna själva får hantera sina underskott utan att de får del av de överskott de själva medverkar till i
och med att de matar trafik till de större flygplatserna.
Detta eftersom man i Sverige har valt att dela upp ägandet av flygplatserna. Staten äger och
driver via Swedavia de stora flygplatserna som har möjlighet att skapa vinster. Kommuner
och Regioner får själva (i huvudsak), ta ansvar för, driva och finansiera de flygplatser som
inte har förutsättningar att skapa vinster men som matar de större flygplatserna med trafik.
Ovanstående kan jämföras med till exempel Norge och Finland där alla flygplatser är en del
i ett av staten säkrat transportnät där de samlade överskotten vid behov kan komma
samtliga flygplatser till del. Man skulle kunna säga att flyget är en del av samhällets
kollektivtrafik med syfte att säkra att det finns transportmöjligheter också till platser där det
är svårt att bygga, eller tar lång tid att ta sig med, järnväg eller väg.
I normalläget (före pandemin) gick det svenska flygplatssystemet totalt sett med årliga
överskott, det statliga driftstödet täckte dock inte det underskott som årligen uppstod på de
regionala flygplatserna. I SFR:s rapport bedöms att det bästa och enklaste sättet att hantera
situationen är att utöka de statliga driftbidragen till att omfatta alla icke-statliga flygplatser
och höja driftstödet till en nivå som motsvarar flygplatsernas verkliga underskott. För att
säkra ekonomin för de idag icke statligt ägda flygplatserna skulle ett alternativ kunna vara
att förstatliga dem. En möjlig konsekvens av detta är dock att regioner och kommuner
förlorar möjligheten att påverka flygplatsens utveckling och fortlevnad (Regionala flygplatser,
En översikt av utmaningar och nyttor, Sveriges Kommuner och Regioner, 210119).
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Sammanfattningsvis har alltså Dala Airport samma problem som övriga ej statligt ägda
flygplatser i Sverige där grundorsaken är att alla flygplatser inte är en del av i ett av staten
säkrat transportnät.
3.3 Sverige i ett nordiskt perspektiv
Sverige, Norge och Finland är jämförbara länder med långa avstånd, och utanför
storstadsområdena glesbefolkade, vilket innebär att flyget är mycket viktigt. Lönsamhet
finns i princip bara vid respektive lands stora navflygplatser vid ländernas större städer.
Övriga flygplatser har inte förutsättningar att var för sig skapa lönsamhet.
I Norge och Finland är nästan alla flygplatser statliga. Överskotten från de vinstdrivande
flygplatserna finansierar övriga flygplatser. Gardemoen i Norge och Helsingfors-Vanda i
Finland säkerställer därmed fortlevnaden för övriga flygplatser i respektive land. I Sverige
säkerställer Arlandas intäkter på motsvarande sätt de övriga nio statliga flygplatsernas
verksamhet, medan de icke statliga flygplatserna till största del själva får bekosta sin
verksamhet.
De intäkter matande flygtrafik från regionala flygplatserna till Arlanda och Bromma
genererar kommer det statliga Swedavia till del. Inget går tillbaka till de regionala
flygplatserna (förutom de intäkter som uppstår då flygplan landar, startar, tankas, lastas osv.
på en regional flygplats).
3.4 Samhällets behov i ett Sverigeperspektiv
För specifikt Dala Airport, se delrapporterna 1. Näringslivets och civilsamhällets behov och 4.
Ekonomiska förutsättningar för Dala Airport.
De regionala flygplatserna tillhandahåller verksamheter som kan betecknas som stöd till
samhället. Olika flygplatser tillhandahåller olika typer av verksamheter i mindre eller större
omfattning.
Nästan alla icke-statliga flygplatser är bas för allmänflyg (flygklubbar). Allmänflyget
bedriver flygutbildning men är också en mycket viktig resurs för brandflyg,
kraftnätsinspektioner och annat stöd till samhället.
Några flygplatser har basering för ambulansflyg, både med flygplan och helikoptrar. Nästan
alla flygplatser medverkar till att säkerställa akuta sjukvårdstransporter (patientflygningar
eller organtransporter).
Flera svenska myndigheter nyttjar de regionala flygplatserna. Förutom Polis,
Kustbevakning, Lantmäteriet och SAR-transporter (SAR: Search And Rescue) nyttjar också
Kriminalvården (fångtransporter) och Migrationsverket (avvisningar) icke-statliga
flygplatser. Eftersom både fångtransporter och avvisningar har en hög riskfaktor väljer
myndigheterna ofta flygplatser med mindre reguljär trafik.
Vissa flygplatser är nationella center, till exempel är Örebro Sveriges nationella centrum för
större humanitära hjälpsändningar, Sundsvall Sverige största postflygplats efter Arlanda och
Västerås Sveriges största flygplats för utbildning och stödfunktioner för flygföretag med
fem flygskolor och verksamheter för flygunderhåll. Vid Ljungbyhed finns
Trafikflyghögskolan och kvalificerad flygteknikutbildning. Några flygplatser har konkreta
projekt i den satsning som görs på grönt flyg.
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Den högre beredskapen och utvidgade försvarsplaneringen både i det civila försvaret och
inom Försvarsmakten innebär troligen konsekvenser, mindre eller större, för alla
flygplatser. Både befintlig försvarsorganisations behov och den utökning av civilt och
militärt försvar, till exempel återetablering av både flygflottiljer och infanteriregementen
innebär, påverkar konkret behovet av tillgång till flygplatser. Både för att säkra
transportmöjligheter av personal och materiel, säkra flygbaser (vid övning i fredstid och i
händelse av krig) och säkra tillgång till fritt luftrum att öva i.
Med dagens finansieringsprincip förväntar sig följaktligen staten att samhällets och
försvarets behov av de icke statligt ägda flygplatserna uppfylls, men, att finansieringen för
att kunna upprätthålla den grundläggande flygplatsverksamheten som är bas för dessa
behov till större delen sker av kommun och/eller region.
3.5 Klimatvänligare flygande
Detta ämne behandlas utförligt i ett separat leveransobjekt, se delrapport 2. Ny teknik och
nya drivmedel.
Flyget har en negativ miljöpåverkan där den globala flygbranschen bidrar med ca 2 % av
det globala utsläppet av koldioxid och med 4,9 % till den globala uppvärmningen om
höghöjdseffekter inräknas (Regionala flygplatser, En översikt av utmaningar och nyttor, Sveriges
Kommuner och Regioner, 210119).
I Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna beskrivs Sveriges klimatmål att
Sverige efter år 2045 ska vara klimatpositiva, det vill säga bidra till ett nettoupptag av
växthusgaser. De nationella målen bidrar till det internationella Parisavtalet samt det
europeiska målet om 85-90 procents minskning av utsläppen till år 2050. Utsläppen för
inrikes transporter exklusive inrikes flyg ska vara 70 procent lägre år 2030 jämfört med
2010
Flyget har under ett antal år arbetat för att förbättra miljön, via till exempel bränslesnålare
flygplan, gröna flygningar (dvs. hur flygplanet flygs miljövänligt), minimerat buller,
klimatvänliga markfordon och minskat användandet av farliga kemikalier. Idag kan man
beskriva flygplatserna med dess markfordon som relativt klimatneutrala.
Rörande själva flygtransporten nämns i rapporten Regionala flygplatser, En översikt av
utmaningar och nyttor, Sveriges Kommuner och Regioner, 210119, att en global skatt på flygbränsle
skulle kunna vara ett alternativ ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I rapporten beskrivs
att flera länder har utvecklat en distansbaserad skatt på flygpassagerare för både inrikes och
utrikes flygresor. En sådan typ av skatt genererar inte mer teknikutveckling, men kan
dämpa efterfrågan och därigenom emissionerna. I rapporten beskrivs att man potentiellt
skulle kunna införa ett system med ökande skatter ju mer man flyger.
Omställning sker nu successivt till en situation där flygplan kommer att nyttja biobränsle
och nyutvecklade flygplan använder vätgas eller el som drivkälla. Flygplatserna behöver
därmed anpassa sig till den nya situationen rörande drivmedel och hur service och drift av
nya flygplanstyper ska ske. Detta både rent tekniskt och praktiskt men också
kompetensmässigt.
I Sveriges omställning till ett klimatneutralt land ska flyget med klimatvänliga drivmedel
bidra på ett positivt sätt (se bland annat regeringens proposition 2020/21:151, Framtidens
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infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige). Detta förutsätter dock att flygplatser, både
statliga och icke statliga ges de finansiella förutsättningarna som omställningen kräver.
Generellt kan följaktligen konstateras att omställningen till ett klimatvänligt flygande
kommer att påverka flygplatsernas framtida situation.
3.6 Ekonomiska förutsättningar
Detta ämne behandlas utförligt i ett separat leveransobjekt, se delrapport 4. Ekonomiska
förutsättningar Dala Airport.
Nedan en kort beskrivning utifrån ett övergripande svenskt perspektiv.
I rapporten Ett flyg för alla - eller bara för vissa (Svenska Regionala Flygplatser AB, SRF, 210806-19) har en produktkalkylering genomförts för att visa på kostnader och intäkter som
härrör sig till:
• Start och Landningstjänst
• Räddningstjänst
• Skalskydd (ej säkerhetskontroll)
• Flygtrafikledning (den del som inte ersätts via en-routeavgifter CNS)
• Passagerarservice
• Tull/Polis
• Säkerhetskontroll (ersätts via gemensamt avgiftssystem GAS)
• Incheckning/Passagerarhandling
• Marktjänst/Ramp handling
• Marktjänst/Frakt Post

Figur 1: Bild Från SRF utredning Ett flyg för alla - eller bara för vissa 2108-06-19. Sammanställning av det
ekonomiska resultatet för bastjänster samt investeringsbehov.
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Sammanställning av det ekonomiska resultatet för bastjänster samt investeringsbehov visar
att de samlade underskotten för bastjänster för de regionala flygplatserna är 562 mkr.
Investeringsbehovet är 1 576 mkr. Belopp i tabellen anges i tusentals kronor.
Även internationell lagstiftning rörande till exempel utbildning och säkerhet ökar
kostnaderna (Regionala flygplatser, En översikt av utmaningar och nyttor, Sveriges Kommuner och
Regioner, 210119).
Ingen regional flygplats kan följaktligen uppvisa ett positivt netto på sin basverksamhet
vilket innebär att ägarna (kommuner och regioner) kontinuerligt behöver tillskjuta medel
för att kompensera underskottet. Som nämns ovan överskrider (i normalläget före
pandemin) överskottet som genereras vid de statligt ägda flygplatserna underskottet hos de
regionala.
3.7 Regional utveckling
Samhället utvecklas via möten mellan människor och utbyten av tjänster och varor. Om
företag, organisationer och offentlig sektor (myndigheter, lärosäten mm) är ekonomiskt
livskraftiga och drivande ger det möjlighet till fortsatt utveckling. Det ger i sin tur
människor möjlighet att utvecklas, via utbildning och i arbetslivet. Om en region är
attraktiv drar den till sig den kompetens som behövs och krafter som vill bidra till ytterliga
utveckling. En attraktiv region både ställer krav på och bidrar till bra transportmöjligheter.
Sveriges Kommuner och Regioner skriver i rapporten Regionala flygplatser, En översikt av
utmaningar och nyttor, 210119, att många studier visar på ett starkt positivt samband mellan
flygutbud och ekonomisk utveckling i en region. I rapporten diskuteras frågan om det är
flygutbudet som driver tillväxten eller om det snarare är så att hög tillväxt i en region leder
till större flygutbud. I rapporten konstateras att de flesta studier kommit fram till att
effekterna är dubbelriktade men att det i undersökta studier visas att det främst är flyget
som har en högre positiv påverkan på tillväxten än tvärtom.
I ovan nämnda rapports ”Bilaga 4 Regionala flygplatser ger möjlighet för tillgänglighet och ekonomisk
utveckling” beskrivs via olika beräkningsmodeller hur regional utveckling påverkas av
tillgången till en flygplats. Sammanfattningsvis beskrivs att flyget i Sverige uppskattas bidra
till över 200 000 jobb och 190 miljarder kr i BNP. I rapporten nämns att flera studier
försökt kvantifiera vilka och hur stora effekter som kan tillskrivas de icke statliga
flygplatserna. Enligt beräkningar av Intervistas (ett internationellt konsultföretag med
expertis inom luftfart, transport och turism), bidrar Sveriges regionala flygplatser årligen
med cirka 20 miljarder kronor eller 0,5 procent av BNP. Enligt Jönköpings International
Business School bidrar en generisk flygplats med mellan 2 100 och 5 600 jobb, 1,8-5
miljarder i BRP (BruttoRegionProdukt), 340-910 företag och 900- 2 400 miljoner i
lönesumma.
Också i utredningen Samhällseffekter av flygverksamhet i Västernorrland (Region Västernorrland
210325), påtalas att flygets betydelse för den regionala ekonomin har studerats och
bekräftats i ett stort antal studier. I nämnda utredning nämns bland annat att Ferguson och
Forslid kartlagt sambandet mellan flyg och kommunal utveckling i Sverige. Författarna
konstaterar att om tillgången till flyg ökar med 10 % ger det följande effekter:
• ungefär 5 % högre produktion
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• 5 % högre import
• 4 % högre export
Tillgången till flyg mättes som relationen mellan hur stora flygplatser är och på vilket
avstånd de finns från kommunen. Ferguson och Forslid visar också att effekten varierar mellan
branscher med en faktor upp till tio. De branscher som har störst nytta av tillgänglighet till
flyg är kunskapsintensiv tjänstesektor, men även inom tillverkande företag spelar
tillgängligheten till flyg en stor roll för exempelvis säljorganisation och
huvudkontorsfunktioner.
Sveriges Kommuner och Regioner refererar i rapporten Regionala flygplatser, En översikt av
utmaningar och nyttor, 210119, också de till Ferguson och Forslid och skriver att inrikesflyget
framför allt har en positiv effekt på tillverkningsindustrin, medans utrikestrafiken främst
förbättrar handel med tjänster. I rapporten beskrivs att detta kan förklaras med att
produktionsenheter sprids i takt med globaliseringen, vilket ökar den internationella
handeln. Både varor, personal och experter flyttas mellan produktionsenheter.
Globaliseringen skapar därmed ett behov av rörlig kompetens där flyget har betydelse för
utvecklingen av Sveriges näringsliv.
I ovan nämnda utredning av region Västernorrland beskrivs att stora aktörer och
profilbranscher är viktiga för en kommun eller en region. Med profilbranscher avses
näringsgrenar som har en högre närvaro i kommunen än den har i landet i stort. Om
exempelvis en viss typ av industri är överpresenterad i kommunen betyder det ofta att det
finns särskilt goda förutsättningar för branschen i just denna kommun. Initialt kan det
handla om geografiska faktorer, med tiden utvecklas en regional kompetens och kanske en
kultur som stärker näringen ytterligare. Leverantörer väljer att etablera sig nära industrin
och gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar skapas för att säkerställa
kompetensförsörjningen. Samverkan med universitet och högskolor etableras för att bidra
med kunskap som grund för innovation. Det påtalas i utredningen också att
profilbranscher kan slås ut och bli obsoleta. Tidigare exempel är den svenska varvsindustrin
och textilindustrin, ett aktuellt exempel 2021 är pappersindustrin.
I utredningen Dala Airport och den regionala utvecklingen (Transek 2003-12-09), refereras till
David Birch vilken myntade begreppet gasellföretag. David Birch menar att för
gasellföretag, som växer snabbt och skapar sysselsättning, kan följande vara avgörande.
•
•
•
•

Tillgång till flygplats absolut nödvändigt.
Här ska finnas en väl utbildad arbetskraft.
Gärna i anknytning till ett universitet.
En bra plats att bo på, med klimat, bostadskostnader, infrastruktur och intellektuell
stimulans som lockar.

3.8 Avstånd och resenärer
Tre faktorer som i studier visat sig vara signifikanta för individers val av flygplats är
flygplatsens trafikutbud, nivån på parkeringsavgifter och restidsavstånd till och från
flygplatsen (Regionala flygplatser, En översikt av utmaningar och nyttor, Sveriges Kommuner och
Regioner, 210119).
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Det geografiska läget och avståndet till andra större flygplatser med internationell trafik (till
exempel Arlanda) har viss betydelse för hur en regional flygplats används. Ett visst avstånd
(km och/eller tid) till den större flygplatsen är en brytpunkt för när man i stället för att
flyga inrikesflyg till den större flygplatsen hellre reser med vägtransport eller tåg. Närheten
till andra regionala flygplatser och dess utbud av destinationer och turtäthet påverkar en
specifik flygplats. Antalet möjliga resenärer är också av stor vikt. Här kan beaktas både
resenärer som är boende i upptagningsområdet men också de som i affärer, av privata skäl
eller som turist reser in till området. Det är dock inte alltid enbart mängden resenärer som
är viktigt, det kan också vara en viss kategori resenärer som i sig är avgörande för en
flygplats. Betydelsen har bland annat påvisats i utredningen Samhällseffekter av flygverksamhet i
Västernorrland (Region Västernorrland 210325), där olika scenarier rörande Sundsvall Timrå
Airport, Örnsköldsvik Airport och Höga Kusten Airport beskrivits.
3.9 Ägarnas mål
Behovet av en flygplats behöver också sättas i relation till ägarnas långsiktiga mål och
strategi. Ägarna behöver klargöra om goda flygförbindelser är viktiga för att realisera
ägarnas mål. Ägarna behöver klargöra om flygplatsen är en del av strategin för att uppnå
målen (och därmed ska få de resurser som behövs), eller om flygplatsens resursbehov
innebär att andra av ägarna prioriterade områden får mindre resurser, dvs. att det finns
diskrepans mellan flygplatsens behov och strategin. En klar och tydlig strategi, baserad på
politisk enighet, skapar en långsiktig trygghet både för de som nyttjar och avser att nyttja
flygplatsen (näringsliv och privatpersoner) och de som agerar på flygplatsen (flygbolag,
samhällsaktörer, hyresgäster med flera).
3.10 Bromma
I Hemställan om fortsatt stöd till Svenska regionala flygplatser med anledning av covid-19 (till
Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Svenska Regionala Flygplatser AB, 200915) påtalas
problematiken med att lägga ned Bromma flygplats. I hemställan påtalas att Bromma har
varit en utpräglad inrikesflygplats som dominerats av flygförbindelser med mindre
flygplanstyper till mindre orter runt om i Sverige. Om flygtrafiken koncentreras till Arlanda,
är det dessa mindre linjer som Svenska Regionala Flygplatser AB bedömer får svårt att
konkurrera med större linjer och bolag. I hemställan betonas att verkligt beslut om
flygplatsens framtid måste tas i samråd med en bred representation av regioner och orter i
Sverige där ett direkt beroende av Bromma finns.
3.11 Pandemin 2020–2021, åtgärder och återhämtning
Coronapandemin har slagit hårt mot flyget. Periodvis har charter- och reguljärflyg varit
nästintill obefintligt. Inrikesflyget och därmed de regionala flygplatserna har drabbats hårt.
Vissa flygplatser har fortfarande ingen charter- eller reguljärtrafik i gång. De regionala
flygplatserna har dock, även under pandemin, förväntats upprätthålla de samhällsviktiga
funktionerna (se ovan). Regeringen har under pandemin utsett flygplatser till
beredskapsflygplatser med viss extra finansiering. Regeringen har också tillskjutit extra
medel som tillfälligt driftstöd. Under pandemin finns en viss skillnad i hur de statligt ägda
flygplatserna och icke statligt ägda flygplatserna hanteras, till exempel stödet till
flygtrafikledning (Hemställan om fortsatt stöd till Svenska regionala flygplatser med anledning av covid19 till Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Svenska Regionala Flygplatser AB, 200915).
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När denna rapport skrivs har en successiv öppning av samhället påbörjats. Det är ännu
oklart hur flygets återhämtning kommer att bli och när den sker. Många flygbolag med
persontrafik har ekonomiska problem och behov av stöd och/eller finansiella tillskott på
olika sätt. Det är oklart om resandet med flyg återgår till den nivå den var på före
pandemin, om nivån blir lägre eller om det rent av blir en högre nivå då människor har ett
uppdämt behov av att resa (privat, semester och affärer). Oklart också om den svängning
mot klimatvänligare resande som påverkade flygresandet före pandemin kommer att bestå.
Se också kapitel 6. Prognoser för flygtrafikens utveckling.
Oavsett i vilken takt och omfattning flyget kommer att återhämta sig så kommer det med
stor sannolikhet krävas tålamod och uthållighet av flertalet regionala flygplatser. Eftersom
de grundläggande förutsättningarna man hade innan pandemin inte förändrats under
pandemin kan antas att, när statens stöd föranlett av pandemin försvinner, man fortsatt
kommer att ha samma ekonomiska förutsättningar som före pandemin. En snabb
återhämtning av flygtrafiken skulle hjälpa upp ekonomin men de regionala flygplatserna
kommer även fortsatt att nödgas drivas med ett underskott i sin basverksamhet (se ovan).
I Hemställan om fortsatt stöd till Svenska regionala flygplatser med anledning av covid-19 (till
Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Svenska Regionala Flygplatser AB, 200915) föreslås
ett infasningsstöd för uppstart av kommersiell flygtrafik på små och medelstora flygplatser.
Stödet föreslås riktas till flygplatser, i hela Sverige, med kommersiell linjetrafik före
pandemin. Infasningsstödet ska inte vara utformad som den temporära trafikplikten. Stödet
föreslås utgå till dess att marknaderna har normaliserats.
3.12 Trafikplikt och upphandling av flygtrafik
EU-lufttrafikförordningen reglerar under vilka förutsättningar och på vilket sätt en
medlemsstat kan köpa regelbunden flygtrafik. Enligt artikel 16 måste det föreligga beslut
om allmän trafikplikt för att kunna upphandla trafik (Regionala flygplatser, En översikt av
utmaningar och nyttor, Sveriges Kommuner och Regioner, 210119). Varje EU-land kan själva
bestämma vilken eller vilka offentliga aktörer som kan sköta upphandlingar. Sveriges
tolkning av regelverket innebär dock att det i nuläget endast är Trafikverket som får
upphandla flyglinjer, inte regioner eller kommuner.
Sveriges Kommuner och Regioner påtalar problematiken med att inte kommuner och
regioner får upphandla flygtrafik (Regionala flygplatser, En översikt av utmaningar och nyttor,
Sveriges Kommuner och Regioner, 210119). Också i Hemställan om fortsatt stöd till Svenska regionala
flygplatser med anledning av covid-19 (till Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Svenska
Regionala Flygplatser AB, 200915) föreslås att låta regioner och kommuner själva få
upphandla flygtrafik. I hemställan påtalas att åtgärden kan underlätta på sikt och att den
inte belastar statens finanser.
Om regioner och kommuner fick möjlighet att upphandla flygtrafik själva skulle det kunna
möjliggöra en bättre spegling av de regionala behoven och bättre förutsättningar för
ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
3.13 Slutsatser
Samhället utvecklas via möten mellan människor och utbyten av tjänster och varor. Om
företag, organisationer och offentlig sektor (myndigheter, lärosäten mm) är ekonomiskt
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livskraftiga och drivande ger det möjlighet till fortsatt utveckling. Det ger i sin tur
människor möjlighet att utvecklas, via utbildning och i arbetslivet. Om en region är
attraktiv drar den till sig den kompetens som behövs och krafter som vill bidra till ytterliga
utveckling. En attraktiv region både ställer krav på och bidrar till bra transportmöjligheter.
Antalet möjliga resenärer och kategorier av resenärer är avgörande för en flygplats. Det
geografiska läget och avståndet till andra större flygplatser med internationell trafik (till
exempel Arlanda) har viss betydelse för hur en regional flygplats används. Ett visst avstånd
(km och/eller tid) till den större flygplatsen innebär någon form av brytpunkt för när man i
stället för att flyga inrikesflyg till den större flygplatsen hellre reser med vägtransport eller
tåg.
De regionala flygplatserna tillhandahåller verksamheter som kan betecknas som stöd till
samhället. Olika flygplatser tillhandahåller olika typer av verksamheter i mindre eller större
omfattning. Några flygplatser har basering för ambulansflyg, både med flygplan och
helikoptrar. Nästan alla flygplatser medverkar till att säkerställa akuta sjukvårdstransporter
(patientflygningar eller organtransporter). Flera svenska myndigheter nyttjar de regionala
flygplatserna. Den högre beredskapen och utvidgade försvarsplaneringen både i
civilsamhället och inom Försvarsmakten innebär troligen konsekvenser, mindre eller större,
för alla flygplatser.
Sveriges regering ser flyget som bidragande i klimatomställningen. Omställning sker nu
successivt till en situation där flygplan kommer att nyttja biobränsle och nyutvecklade
flygplan använder vätgas eller el som drivkälla. Flygplatserna behöver därmed anpassa sig
till den nya situationen rörande drivmedel och hur service och drift av nya flygplanstyper
ska ske. Detta både rent tekniskt och praktiskt men också kompetensmässigt vilket
förutsätter att flygplatser, både statliga och icke statliga ges de finansiella förutsättningarna
som omställningen kräver.
Varje EU-land kan själva bestämma vilken eller vilka offentliga aktörer som kan sköta
upphandlingar av flygtrafik. Sveriges tolkning av regelverket innebär dock att det i nuläget
endast är Trafikverket som får upphandla flyglinjer, inte regioner eller kommuner. Om
regioner och kommuner fick möjlighet att upphandla flygtrafik själva skulle det kunna
möjliggöra en bättre spegling av de regionala behoven och bättre förutsättningar för
ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
I dagsläget har en successiv öppning av samhället påbörjats efter Coronapandemin. Det är
ännu oklart hur flygets återhämtning kommer att bli och när den sker. Många flygbolag
med persontrafik har ekonomiska problem med behov av stöd och/eller finansiella tillskott
på olika sätt. Oklart också om den svängning mot klimatvänligare resande som påverkade
flygresandet före pandemin kommer att bestå. Det är följaktligen i dagsläget svårt att
förutse om resandet med flyg återkommer till den nivå den var på före pandemin, om
nivån blir lägre eller om det rent av att bli en högre nivå då människor har ett uppdämt
behov av att resa (privat, semester och affärer).
Ingen regional, icke statligt ägd flygplats, kunde före pandemin uppvisa ett positivt netto på
sin basverksamhet vilket innebär att ägarna (kommuner och regioner) kontinuerligt
behöver tillskjuta medel för att kompensera underskottet. I normalläget (före pandemin)
gick på totalen det svenska flygplatssystemet med årliga överskott, det statliga driftstödet
täckte dock inte det underskott som årligen uppstod på de regionala flygplatserna. Detta
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kan jämföras med till exempel Norge och Finland där alla flygplatser är en del i ett av staten
säkrat transportnät vilket också innebär att de samlade överskotten vid behov kan komma
samtliga flygplatser till del. Man skulle kunna säga att flyget i Norge och Finland är en del
av samhällets kollektivtrafik med syfte att säkra att det finns transportmöjligheter också till
platser där det är svårt att bygga, eller tar lång tid att ta sig med, järnväg eller väg.
Dagens finansieringsprincip innebär följaktligen att staten förväntar sig att samhällets och
försvarets behov av de icke statlig ägda flygplatserna uppfylls, men, att finansieringen för
att kunna upprätthålla den grundläggande flygplatsverksamheten som är bas för dessa
behov till större delen sker av kommun och/eller region.
För att säkra ekonomin för de idag icke statligt ägda flygplatserna skulle alla berörda aktörer
kunna ta ett ekonomiskt ansvar som motsvarar respektive krav och behov. Ett alternativ
skulle kunna vara att förstatliga dem. En möjlig konsekvens av förstatligande är dock att
regioner och kommuner förlorar möjligheten att påverka flygplatsens utveckling och
fortlevnad (Regionala flygplatser, En översikt av utmaningar och nyttor, Sveriges Kommuner och
Regioner, 210119).
Behovet av en flygplats behöver sättas i relation till ägarnas (stat, region, kommun och
eventuellt andra) långsiktiga mål och strategi. En klar och tydlig strategi, baserad på politisk
enighet, skapar en långsiktig trygghet både för de som nyttjar och avser att nyttja
flygplatsen (näringsliv och privatpersoner) och de som agerar på flygplatsen (flygbolag,
samhällsaktörer, hyresgäster med flera).
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4. Västerås flygplats
4.1 Bakgrund
Bakgrunden till förslaget om nedläggning av Västerås flygplats var att Socialdemokraterna,
Liberalerna och Miljöpartiet, ur den styrande majoriteten i Västerås, menade att kostnaden
var för stor och att det ekonomiska underskottet funnits under flera år. Våren 2020
meddelade man att man ville avveckla verksamheten som bedrivs av flygplatsbolaget Nya
Västerås Flygplats AB. Oppositionspartierna ville dock ha kvar flygplatsen, bland annat för
näringslivets skull.
Hösten 2020 genomfördes omröstning i Västerås kommunfullmäktige. Majoritetens förslag
om nedläggning vann i omröstningen. 32 ledamöter röstade för medans 29 ledamöter
röstade emot en nedläggning av flygplatsen. Centerpartiets förslag om att ärendet inte
skulle avgöras innan en folkomröstning är genomförd röstades innan det ned.
21 mars 2021 genomfördes en folkomröstning i Västerås. Omröstningen gällde: Vill du att
Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? 9 832 personer
röstade ja till avveckling av flygplatsbolaget, 35 276 personer röstade nej. 45 108 giltiga
röster. 120 463 personer var röstberättigade. I och med detta resultat kommer inte
flygplatsen att läggas ner.
4.2 Slutsats
I och med beslutet att inte lägga ner Västerås flygplats kvarstår Västerås flygplats som en
”konkurrent” till Dala Airport. Viss internationell reguljärtrafik som går till/från Västerås
flygplats skulle teoretiskt i stället ha kunnat gå till/från Dala Airport. Motsvarande skulle
kunna gälla för viss chartertrafik. I och med att nedläggning av Västerås flygplats nu inte
sker kan antas att trafik till/från Västerås kvarstår där, även om situationen efter pandemin
är oklar.
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5. Hur påverkas flygtrafiken av tågtrafikens
utveckling till och från regionen?
Observera att nedanstående är utifrån ett generellt perspektiv, för näringslivets och
samhällets perspektiv, se delrapport 1. Näringslivets och civilsamhällets behov.
5.1 Övergripande
Efter pandemin kommer flygtrafiken, både internationellt och nationellt, att återupptas.
Det är dock oklart i vilken omfattning och i vilken takt det kommer att ske. Flera
parametrar styr detta, bland annat kvarstående pandemirestriktioner, efterfrågan och
prisbild. En parameter som innan pandemin minskade flygresandet till förmån för resor
med järnväg var flygets koppling till negativ miljöpåverkan. Med stor sannolikhet kommer
denna parameter att påverka både affärs- och privatresor också efter pandemin, oklart dock
i vilken omfattning (se nedan kapitel 6. Prognoser för flygtrafikens utveckling).
Också järnvägsresorna kommer att återupptas efter pandemin. Men precis som för flyget är
det ännu oklart i vilken omfattning och i vilken takt. Kan till exempel nivån före pandemin
(kopplat bland annat till miljöperspektivet) nås igen. Flera tänkbara scenarier finns som
påverkar resandet med tåg.
Ett är att affärsresor och pendlingsresor minskar i och med att företag under pandemin
har konstaterat att det fungerar att arbeta på distans. Å andra sidan kanske privatresor
ökar i och med att man under pandemin upptäckt att Sverige är ett bra land att semestra
i. För både affärsresor och privatresor kan det också finnas ett uppdämt behov av att
träffas som innebär att resandet tar fart igen.
En trend att flytta ut från stadskärnorna kan innebära att behovet av både
pendlingsresor och längre resor till och från arbetsplatsen ökar. Den spårburna trafiken
kan komma att skapa gemensamma lösningar (sammodala transporter, behovsstyrda
transporter, biljettförsäljning m.m.) med andra transportslag för att bibehålla och utöka
affären.
Den svängning mot klimatvänligare resande som innebar ett ökat resande med järnväg
före pandemin kvarstår troligen vilket också fortsättningsvis kan gynna resande med
järnväg.
Å andra sidan kan uppmaningen under pandemin att minimera kollektiva resor, vilket
bland annat inneburit att människor i stället använt bilen, vara till nackdel för tåget.
Både utifrån en fortsatt smitträdsla och av bekvämlighetsskäl skulle det kunna innebära
att vissa inte återgår till tåget.
Också det successivt ökande nyttjandet av miljövänliga vägfordon skulle kunna innebära
att klimatorsaken att välja tåget minskar.
Tidsperspektiv och tillgänglighet är en viktig faktor att beakta (vilken vikt näringsliv och
samhälle lägger vid detta beskrivs mer utförligt i delrapport 1. Näringslivets och civilsamhällets
behov. Innan det fanns en tågförbindelse till Arlanda via Dalabanan fanns andra
förutsättningar för flygtrafik till och från Stockholm (Arlanda och Bromma) och andra
orter både i Sverige och utomlands. Dessa flygförbindelser skapade i sin tur möjligheter att
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resa från/till Dalarna till ett större antal städer i Sverige och världen med möjlighet att
återvända samma dag. Detta beskrivs i delrapport 1. Näringslivets och civilsamhällets behov och
utförligt i rapporten Dala Airport och den regionala utvecklingen, Transek, 2003-12-09.
5.2 Flygets påverkan på och av järnvägstrafiken till och från Dalarna
Att fler väljer tåg istället för flyg för resor inom landet gäller framför allt kortare sträckor
där tåget tidsmässigt matchar flyget, tex. Stockholm-Göteborg.
• Stockholm - Göteborg

3h 05 min

När det gäller längre sträckor är tåget inte lika konkurrenskraftigt, framför allt med
anledning av tidsåtgången och att man i flera fall behöver göra byten. När tågresorna
innebär extra övernattningar är det troligen än mindre lockande att åka tåg om flyg finns.
Nedan visas några exempel (kortast möjliga tider) på hur lång tid (nattågen baserat på SJs
tidtabell för 210906), det tar att åka tåg från Borlänge till ett antal destinationer (de som i
delrapport 1. Näringslivets och civilsamhällets behov efterfrågas).
•
•
•
•
•
•
•

Göteborg
Umeå
Malmö
Köpenhamn Airport
Skellefteå
Luleå
Kiruna

5h 41 min
6h 25 min
6h 52 min
7h 40 min
11h 07 min
12h 05 min

nattåg 12h 19 min (2 byten)
nattåg 10h 37 min (1 byte)
nattåg 10h 02 min (1 byte)
nattåg 10h 48 min (2 byten)
nattåg 12h 12 min (2 byten)
nattåg) 13h 17 min (1 byte)
nattåg 15h 58 min (1 byte)

Specifikt för Dalarna pågår sedan flera år en upprustning och förbättring av både
Dalabanan (Dalarna-Uppsala) och sträckan Gävle-Örebro med syfte att utöka kapaciteten
för att möjliggöra kortare transporttider, längre tåg och tyngre tåg. De åtgärder Trafikverket
nu vidtar på Dalabanan innebär en restid på 93 minuter Uppsala-Borlänge, en minskning
med 7 minuter. Om de ännu ej beslutade förslagen till förändringar genomförs minskar
tiden Uppsala-Borlänge med ytterligare 4 minuter, till totalt 89 minuter. Det finns också
förslag på förbättringar Uppsala-Stockholm vilket skulle kunna innebära ännu kortare tider.
De föreslagna åtgärderna kan komma att beslutas om inom ramen för Sveriges nya
nationella plan för infrastruktur för åren 2022-2033 vilken avses beslutas av Riksdagen
2022. De åtgärder som vidtas och planeras att genomföras på Bergslagsbanan innebär
förkortade tider Gävle-Borlänge på 5-7 minuter och Borlänge-Frövi på 3-11 minuter.
Parallellt med att Trafikverket genomför förbättringar i infrastrukturen genomför SJ (källa:
Martin Drakenberg, affärschef SJ), vilka för närvarande kör det mesta av persontrafiken på
järnväg till och från Dalarna, förändringar i trafiken och i det rullande materialet. Under
2022 och 2023 införs timmestrafik på sträckan Mora-Borlänge. Under 2025 börjar loktågen
fasas ut på Dalabanan. 2025-26 kommer loktågen på Dalabanan helt att fasas ut och
ersättas med snabbtåg vilket innebär utökad trafik och att restiderna kan kortas.
Det har skett, sker och kommer enligt ovan att ske förändringar inom järnvägen som
påverkar restider till och från Dalarna, inte minst möjligheten att resa med tåg till och från
Arlanda.
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Samma tänkbara scenarier för resor efter pandemin som gäller generellt för Sverige kan
antas också gälla för resor till och från Dalarna.
Oavsett pandemin kan dock specifikt rörande järnvägens påverkan på och av flygtrafik till
och från Dalarna konstateras/antagas att:
1. Den reguljära flygtrafik som förut fanns mellan Dala Airport och Arlanda försvann i
och med att tågen Dalarna – Stockholm (i båda riktningarna) började passera
Arlanda.
2. När den flygtrafik som tidigare fanns mellan Dala Airport och Göteborg (båda
riktningarna) försvann har det troligen inneburit att fler resenärer i stället tar tåget
Dalarna-Göteborg (i båda riktningarna). Eventuellt tar vissa resenärer tåget DalarnaArlanda och flyger till Göteborg därifrån (och/eller motsvarande resa åt andra
hållet).
3. Vissa av de resenärer som tidigare flög mellan Dala Airport och Malmö (båda
riktningarna) kan i stället ha valt att resa med dagtåg till Malmö, nattåg till Malmö
från Stockholm eller tåg till Arlanda för att därifrån flyga till Malmö (och/eller
motsvarande resor åt andra hållet).
4. Den direkttågstrafik som etablerades mellan Dalarna och Göteborg kan eventuellt ha
lockat resenärer från flyget till tåget.
5. Den nattågstrafik som tidigare passerade Dalarna för resor till södra Sverige lades
ner eftersom den befanns vara olönsam.
5.3 Slutsatser
Det är för tillfället troligen mycket svårt för flyg från Dala Airport att konkurrera (utifrån
tids-, kostnads- och miljöperspektiv) med järnvägen vid transporter till och från Arlanda. I
och med de kortare restider de investeringar som görs av Trafikverket
(infrastrukturförbättringar) och SJ (snabbare och bekvämare tåg) innebär, är det än mindre
sannolikt att flyget kan konkurrera på sträckan. I en framtid med miljövänligt flyg skulle
möjligen flyget återigen kunna konkurrera på sträckan.
Tidsperspektivets påverkan, dvs. den tid det tar att resa med järnväg jämfört med flyg, blir
något annorlunda på de längre sträckorna, till exempel tur och retur Malmö, Göteborg,
Kastrup, Oslo. I dagsläget innebär till exempel en resa med tåg till Göteborg eller Malmö
att en affärsresenär behöver åka dagen före för att kunna medverka vid ett möte som
startar tidig förmiddag. Detta innebär också en extra övernattning.
Om reguljär flygtrafik etableras mellan Dala Airport och Göteborg respektive Malmö där
det är möjligt att på morgonen kunna resa till någon av städerna och kunna vara tillbaka
hemma i rimlig tid på kvällen är det inte helt osannolikt att vissa resenärer utifrån ett
tidsbesparingsperspektiv skulle välja detta alternativ i konkurrens med järnvägen. Detta
gäller speciellt för affärsresenärer där en flygresa förutom tidsperspektivet också innebär en
övernattning mindre (om tur och returresa sker samma dag). Miljövänligt flyg ökar troligen
sannolikheten.
På motsvarande sätt skulle en flygförbindelse från Dala Airport till t.ex. Kastrup utifrån ett
tidsbesparingsperspektiv kunna ”vinna” över en resa med järnväg. Inte enbart för vidare
flygresor från Kastrup utan också möjligheten att snabbt ta sig till södra Sverige. Ett
konkurrerande alternativ till Kastrup för att nå samma destinationer är via en järnvägsresa
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till Arlanda och flyg därifrån. Motsvarande tidsbesparingsperspektiv skulle kunna gälla för
Oslo.
Dock är miljöaspekten en viktig parameter vilket kan innebära att både privatresenärer och
affärsresenärer antingen av egen vilja eller via resepolicys styrs bort från flygresor till dess
att flyget betraktas som miljövänligt (el, vätgas eller biobränsle).
Om nattågstrafik skulle återinföras mellan Dalarna - Göteborg och/eller Dalarna – Malmö
skulle det möjligen kunna vara ett alternativ som lockar. För närvarande har dock SJ (källa:
Martin Drakenberg, affärschef SJ), inga planer på att etablera nattågstrafik Dalarna Göteborg eller Dalarna - Malmö. De anser att det måste vara en kommersiellt hållbar
lösning.
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6. Prognoser för flygtrafikens utveckling
6.1 Introduktion och läsanvisning till detta kapitel
I Sverige är det framför allt tre aktörer som gör prognoser för flygtrafiken, Swedavia,
Transportstyrelsen och Trafikverket. Swedavia gör en långsiktig prognos, där den senaste
från juni 2019 sträcker sig till 2050, Swedavias långtidsprognos 2019-2050 (Swedavia 2019-0630). Transportstyrelsen har ett kortsiktigt perspektiv som sträcker sig ungefär fem till sex år
framåt i tiden. Transportstyrelsen gör prognoser två gånger per år, den senaste är från april
2021, PASSAGERARPROGNOS 2021–2027 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK
LUFTFART, (Transportstyrelsen, Dnr TSL 2021-2038, april 2021). Trafikverkets senaste
prognos från juni 2020 sträcker sig till 2040, Resandeprognos för flygtrafiken 2040 (Trafikverket,
Ärendenummer: 2017/111007, 2020-06-15). Trafikverkets prognos utgår från Swedavias
och Transportstyrelsens prognoser och är skapad utifrån de förutsättningar som fanns
tillgängliga fram till och med 31 december 2019, dvs. innan pandemin.
Pandemin skapar en mycket stor osäkerhet i hur flygresandet kommer att utveckla sig de
kommande åren. Eftersom Swedavias senaste prognos är daterad 2019-06-30, dvs. innan
pandemin, är de kortsiktiga prognoserna i det dokumentet inte relevanta. Inte heller
Trafikverkets rapport från juni 2020, vilken baseras till del på Swedavias rapport, kan
användas för att beskriva prognoserna i det korta perspektivet. För att ge en bild av hur
Swedavia juni 2019 och hur Trafikverket juni 2020 bedömde reseutvecklingen finns under
näst sista rubrik (Kommentar rörande tidigare prognoser, baserade på förutsättningar innan pandemin) i
detta kapitel bilder beskrivande detta. Detta kan vara relevant för att få en uppfattning om
det tänkta resandet på sikt, även om det möjligen förskjuts några år framåt i tiden. För att
få en bild av möjliga perspektiv 2040-2050 är de rapporterna mycket värdefulla.
Denna utredning har dock ett tidsmässigt närmare fokus. Utgångspunkten har därför varit
Transportstyrelsens prognoser, vars senaste version med prognostid 2021-2027 utgavs i
april 2021.
Nedanstående, förutom det som står under rubriken Kommentar rörande tidigare prognoser,
baserade på förutsättningar innan pandemin är följaktligen utdrag ur och baserat på
Transportstyrelsens rapporter PASSAGERARPROGNOS 2020–2026 TRAFIKPROGNOS
FÖR SVENSK LUFTFART (Transportstyrelsen, Dnr TSL 2020-683, oktober 2020) och
PASSAGERARPROGNOS 2021–2027 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK LUFTFART,
(Transportstyrelsen, Dnr TSL 2021-2038, april 2021).
Observera att den senaste rapporten är skriven av Transportstyrelsen i april 2021, vissa justeringar i
vaccinationstakten har därefter skett.
6.2 Omfattning av och bakgrund till Transportstyrelsens prognoser
Transportstyrelsens prognoser över passagerarantal tas fram för att utgöra underlag för
Transportstyrelsens avgiftssättning, men också för att ge omvärlden Transportstyrelsens
bedömning av flygtrafikens utveckling på kort och medellång sikt. Prognoser görs för
avresande passagerare i linje- och chartertrafik på de svenska trafikflygplatserna, och för
den mängd avresande passagerare som ska faktureras för GAS -avgiften (Gemensamt
avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll). Prognosen omfattar perioden 2021–2027.
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6.3 Metod vid framtagande av Transportstyrelsens prognoser
Transportstyrelsen skriver att deras passagerarprognoser normalt baseras på det historiska
samband som finns mellan efterfrågan på flygresor och den ekonomiska utvecklingen
(BNP). Under rådande omständigheter med den alltjämt pågående pandemin och en
fortsatt osäkerhet om hur den kommer att utvecklas så skriver de att de traditionella
modellerna inte fungerar. Flygindustrin befinner sig i den värsta kris som branschen
någonsin utsatts för och följdverkningarna är i dagsläget svåra att överblicka. Flygbolag har
gått i konkurs, andra är under rekonstruktion och i stort sett alla bolag har gjort betydande
förluster. Prognosförutsättningarna menar Transportstyrelsen är således fundamentalt
annorlunda än under mer normala förhållanden. Transportstyrelsen har delat upp
prognosperioden i två olika faser, där den första fasen (återhämtning) omfattar åren 2021
till 2023 och en andra fas vidtar från 2024 och framåt. De bedömer att den första fasen
p.g.a. pandemin är den mest svårbedömda. Fas två är enklare såtillvida att
Transportstyrelsen bedömer att samhället då i stort sett återgått till ett mer normalt
beteende. Det gör att den vanliga prognosmodellen med BNP som den i huvudsak
förklarande variabeln då kan användas. Transportstyrelsen har också inhämtat synpunkter
från branschens aktörer.
6.4 Osäkerheter på grund av pandemin
Transportstyrelsen skriver i sin prognos från april 2021 att:
”I såväl Sverige som globalt råder fortsatt smittspridning och flera länder, däribland
Sverige, befinner sig för närvarande i en tredje våg. Det finns också en oro för att det kan
utvecklas nya muterade virusvarianter som de befintliga läkemedlen inte skyddar mot vilket
skulle slå mycket hårt mot en redan stukad flygindustri.”
”En annan osäkerhet rör frågan om och i så fall i vilken omfattning som pandemin kan
innebära bestående beteendeförändringar, där t.ex. affärsresor även på sikt kommer att
ersättas av virtuella möten. Någon säker kunskap om detta finns för närvarande inte. Det
finns en stor spännvidd mellan olika uppfattningar.”
”En tredje osäkerhet är hur flygindustrin kommer att se ut efter pandemin. Samtliga bolag
av betydelse har gjort stora ekonomiska förluster och stater har tvingats gå in med olika
typer av offentligt stöd för att undvika konkurser, men har samtidigt inneburit att många
bolag dras med stora skulder och tvingats krympa sina verksamheter. På den svenska
inrikesmarknaden har det skett betydande förändringar där t.ex. BRA genomfört en
bolagsrekonstruktion och planerar för en återstart under maj. Norwegian har sedan
december förra året vare sig någon in- eller utrikestrafik på svenska flygplatser. Samtidigt
har andra (mindre) bolag flyttat fram sina positioner. Men inrikesmarknaden kommer
sannolikt under en längre tid att präglas av små marginaler, vilket innebär en minskad
riskbenägenhet som i praktiken betyder att ytterst få aktörer kommer att vara villiga att
starta nya linjer. Hur konkurrensen mellan flygbolagen kommer att utvecklas kan ha
betydelse för hur snabbt marknaden återhämtar sig.”
6.5 Passagerarutveckling sedan 2018
I PASSAGERARPROGNOS 2020–2026 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK
LUFTFART (Transportstyrelsen, Dnr TSL 2020-683, oktober 2020), beskrivs att trafiken
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minskat kontinuerligt under lång tid redan före pandemin, och det fanns inga tecken som
tydde på att denna utveckling var på väg att brytas.

Figur 2: Avresande passagerare, förändring jämfört med samma månad året före, % (Källa:
PASSAGERARPROGNOS 2020–2026 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK LUFTFART, Transportstyrelsen, Dnr TSL
2020-683, oktober 2020)

I Transportstyrelsens rapport beskrivs att man för inrikestrafiken kunde se en avmattning
redan mot slutet av 2017. För utrikestrafiken dröjde det en bit in i 2018 innan någon
avmattning kunde skönjas. Under 2017 var antalet inrikespassagerare närmare 8 miljoner,
2019 hade volymen minskat till knappa 7 miljoner, en minskning med drygt 12 %. För
utrikes var passagerarantalet 2019 i det närmaste detsamma som under 2017. Däremot
minskade antalet med 360 000 mellan 2018 och 2019, det motsvarar en minskning med 2,3
%. Det är således inrikestrafiken som svarat för större delen av nedgången under perioden,
detta gäller i såväl absoluta som relativa tal. Transportstyrelsen menar att det finns ett par
saker som skulle kunna förklara skillnaderna. Den kanske viktigaste faktorn är de relativt
stora kapacitetsminskningar som gjorts, framför allt inrikes. En ytterligare förklaring kan
vara att den miljödebatt som varit har påverkat färdmedelsvalet, vilket är mer begränsat för
utrikes resor där det oftast saknas alternativa färdmedel.
I PASSAGERARPROGNOS 2021–2027 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK
LUFTFART, (Transportstyrelsen, Dnr TSL 2021-2038, april 2021), beskrivs att jämfört
med 2019 minskade antalet avresande passagerare på de svenska flygplatserna med 75 %
under 2020, till cirka 5,6 miljoner. Det motsvarar ett tapp på drygt 16,8 miljoner avresande
passagerare. Efter det att WHO i mitten av mars 2020 klassade virusutbrottet som en
pandemi införde länder restriktioner av olika slag som slog hårt mot hela reseindustrin. I
figuren nedan visas passagerarutvecklingen på de svenska flygplatserna fördelat per vecka
från 2020 och framåt.
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Figur 3: Avresande passagerare på svenska flygplatser från och med vecka 1 2020 (Källa:
PASSAGERARPROGNOS 2021–2027 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK LUFTFART, Transportstyrelsen, Dnr TSL
2021-2038, april 2021)

Under drygt fyra veckor med början i mitten av mars 2020 rasade flygresandet. Botten
passerades vecka 15 med drygt 5 000 passagerare. Det kan jämföras med motsvarande
vecka 2019 då antalet avresande räknades till 482 000. Därefter följer en period av långsamt
ökande trafik, för att fram emot slutet av året åter börja minska på grund av att nya
restriktioner införs som en följd av en andra våg av smittspridning.
6.6 Prognos – antal passagerare
I PASSAGERARPROGNOS 2021–2027 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK
LUFTFART, (Transportstyrelsen, Dnr TSL 2021-2038, april 2021), bedömer
Transportstyrelsen, givet att den nyligen reviderade vaccineringstakten håller, dvs. att alla
över 18 år ska ha fått minst en dos vaccin senast den 15 augusti1, och att det uppstår en
tillräckligt hög nivå av immunitet bland befolkningen under hösten, att marknaden
sannolikt successivt kommer att börja återhämta sig. Vid tidigare kriser har återhämtningen
tagit 4 till 5 år innan man varit i kapp. Nu räknar Transportstyrelsen med att det tar längre
tid och att 2019 års passagerarvolymer inte kommer att nås under prognosperioden. Det
beror bland annat på krisens djup och (vilket är ett grundantagande i prognosen) att
Transportstyrelsen antar ett visst mått av bestående beteendeförändringar. Det senare gäller
framför allt affärsresandet, där fysiska möten i ökad utsträckning troligen kommer att
ersättas av virtuella. Transportstyrelsen skriver att traditionella prognosmodeller inte
fungerar i kristider som denna. De har därför delat in prognosperioden i två faser, där den
första fasen omfattar perioden 2021 – 2023, och baseras på en kvalitativ bedömning, och
där den största förändringen kommer att ske under 2022. Prognosen bygger på tre
avgörande antaganden om pandemins fortsatta förlopp (observera att Transportstyrelsens

Observera att den senaste rapporten är skriven av Transportstyrelsen i april 2021, vissa justeringar i
vaccinationstakten har därefter skett. Då rapporten skrevs var heller inte planen för successiva lättnader i
restriktionerna presenterad.
1
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rapport skrevs i april 2021, innan tidplanen för de successiva lättnaderna i restriktionerna
kom):
1. Att den nuvarande vaccineringsplanen kommer att kunna hållas vilket innebär
att alla över 18 år ska ha fått minst en dos vaccin senast den 15 augusti.
2. I flera länder, däribland Sverige, pågår för närvarande en tredje våg av
smittspridning. Transportstyrelsen räknar därför med förhållandevis strikta
reserestriktioner fram till åtminstone augusti månad.
3. Att viruset inte muterar på ett sådant sätt att det tvingar fram helt nya, idag
icke-existerande, vacciner.
Transportstyrelsen tror också att pandemin kommer att medföra vissa bestående
beteendeändringar, men hur pass omfattande dessa kan tänkas bli är för närvarande svårt
att uppskatta. En positiv aspekt är möjligheten att införa någon typ av vaccinationspass,
som skulle kunna bidra till att skynda på återhämtning.
Transportstyrelsen räknar med att återhämtning kommer i gång så smått mot slutet av det
tredje kvartalet och att den sedan successivt tilltar under resten av året. Ökningstakten
förväntas bli hög under framför allt 2022 men även under 2023. Det beror på det låga
utgångsläget, men Transportstyrelsen tror också att det finns ett stort uppdämt resebehov.
Senast 2024 räknar Transportstyrelsen med att samhället återgått till något slags
”normalläge”. Därmed skulle de mer traditionella prognosmodellerna komma till
användning igen, bland annat genom att ta till vara på det starka samband som finns mellan
ekonomisk utveckling och efterfrågan på flygresor.
Den förväntade utvecklingen av antalet passagerare visas, tillsammans med några års
tillbakablick, i figur nedan och i den efterföljande tabellen.

Figur 4: Förväntad utvecklingen av antalet passagerare och återblick (Källa: PASSAGERARPROGNOS 2021–
2027 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK LUFTFART, Transportstyrelsen, Dnr TSL 2021-2038, april 2021)
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Tabell 1: Förväntad utvecklingen av antalet passagerare (Källa: PASSAGERARPROGNOS 2021–2027
TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK LUFTFART, Transportstyrelsen, Dnr TSL 2021-2038, april 2021) Kommentar:
Pax = Flygpassagerare

6.7 Kommentarer rörande tidigare prognoser, baserade på förutsättningar
innan pandemin
För att ge en bild av hur Swedavia juni 2019, Transportstyrelsen hösten 2019 och
Trafikverket juni 2020 (baserat på förutsättningar från 2019) bedömde reseutvecklingen
finns nedan text och bilder beskrivande detta. Detta kan vara relevant för att få en
uppfattning om det tänkta resandet på sikt, även om det möjligen förskjuts några år framåt
i tiden. För att få en bild av möjliga perspektiv 2040-2050 är de rapporterna mycket
värdefulla.
Transportstyrelsens prognos hösten 2019:
Transportstyrelsens levererade hösten 2019 (dvs. före pandemins utbrott) rapporten
PROGNOS 2019–2025 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK LUFTFART,
(Transportstyrelsen, Dnr TSL 2019-1919, september 2019).
I denna rapport bedömdes baserat på tidigare års trender en mycket måttlig ökning av
inrikes flygresor de kommande åren, däremot bedömdes utrikes resor att öka mer markant.
Vad gäller fördelningen av utrikespassagerarna på linjefart respektive chartertrafik antas den
största tillväxten ske inom linjefarten.

26

Flygutredning
17 september 2021
Version 1.0

Tabell 2: Bedömt resande, innan pandemins utbrott (Källa: PROGNOS 2019–2025 TRAFIKPROGNOS FÖR
SVENSK LUFTFART, Transportstyrelsen, Dnr TSL 2019-1919, september 2019)

Swedavias prognos från juni 2019
I Swedavias långtidsprognos 2019-2050 (Swedavia 2019-06-30) beskrivs tre scenarier för
Swedavias flygplatser 2018-2050, låg-, huvud- och högscenario.
Swedavia bedömer i rapporten att antalet utrikes passagerare vid Swedavias flygplatser ökar
till knappt 57 miljoner år 2050 vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 2,2%. Swedavia
bedömer att det är primärt fler inkommande resenärer från andra länder men även
utresande svenska resenärer som bidrar till trafikökningen.

Figur 5: Utfall och prognos för antal utrikes passagerare på Swedavias flygplatser (Källa: Swedavias
långtidsprognos 2019-2050, Swedavia 2019-06-30)
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Swedavia bedömer i rapporten att antalet inrikes avresande passagerare antas öka med i
snitt 0,1 procent per år till knappt 7 miljoner avresande resenärer. Swedavia bedömer att
större flygplan, en ökad fyllnadsgrad och en nedläggning av Bromma Stockholm Airport
årsskiftet 2038/2039 då medför en rörelsenedgång.

Figur 6: Utfall och prognos för antal inrikes avresande passagerare på Swedavias flygplatser (Källa:
Swedavias långtidsprognos 2019-2050, Swedavia 2019-06-30)

Swedavia har i rapporten valt att ej specifikt modellera framtida elflyg men bedömer att det
finns en betydande potential för elektrifiering inom flyget. Swedavia bedömer preliminärt
att utvecklingen av el- och hybridflyg inte påverkar passagerarvolymen i någon avgörande
omfattning.
Trafikverkets prognos från juni 2020.
Trafikverkets senaste prognos, Resandeprognos för flygtrafiken 2040 (Trafikverket,
Ärendenummer: 2017/111007, 2020-06-15), från juni 2020 sträcker sig till 2040 och är
skapad utifrån de förutsättningar som fanns tillgängliga fram till och med 31 december
2019, dvs. innan pandemin. Trafikverkets prognos utgår från Swedavias och
Transportstyrelsens prognoser.
Trafikverket beskriver i rapporten att inrikes passagerartrafik (avresande passagerare) har
varierat avsevärt de senaste dryga 10 åren, först en minskning med 11 procent i samband
med 2008-2009 års finanskris, sedan en ökning med över 32 procent mellan 2009 och 2017
och därefter en minskning med drygt 11 procent från 2017 till och med 2019. I
Trafikverkets huvudprognos stabiliseras utvecklingen och passagerartrafiken ökar svagt
mellan 2020 och 2040, för att då uppgå till drygt 8 miljoner avresande passagerare, en
genomsnittlig årlig ökning på ungefär 0,68 procent från 2019 års nivå (ca 7 miljoner).
Trafikverket gör även ett hög- respektive lågscenario för passagerartrafiken, där drygt 7,6
(8,4) miljoner passagerare prognostiseras avresa i lågscenariot (högscenariot) år 2040.
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Figur 7: Inrikes passagerartrafik, utfall och prognos (Källa: Resandeprognos för flygtrafiken 2040,
Trafikverket, Ärendenummer: 2017/111007, 2020-06-15)

I Trafikverkets rapport beskrivs rörande utrikestrafik följande (observera att statistiken
över passagerartrafik som går till och från utlandet inkluderar både avresande såväl som
ankommande passagerare). Utrikes passagerartrafik har, med några få undantag, ökat under
en lång tidsperiod: bara mellan 2008 och 2019 ökade trafiken med mer än 10 miljoner
passagerare, från drygt 20 miljoner passagerare 2008 till ca 31 miljoner 2019. Notera dock
att antalet passagerare minskade med ca 700 000 under 2019 jämfört med året innan. I
Trafikverkets prognos bedöms trots det att utrikes passagerartrafik långsiktigt ökar.
Prognosens huvudalternativ innebär drygt 53 miljoner avresande och ankommande utrikes
passagerare år 2040, en årlig ökning på ungefär 2,63 procent från 2019 års nivå. Precis som
för inrikestrafiken görs även ett låg- respektive högscenario för utrikes passagerartrafik:
2040 prognostiseras utrikes passagerartrafik uppgå till över 43 (ca 65) miljoner passagerare i
lågscenariot (högscenariot).
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Figur 8: Trafikverkets utrikesprognos för 2040. Antal passagerare, avresande och ankommande (Källa:
Resandeprognos för flygtrafiken 2040, Trafikverket, Ärendenummer: 2017/111007, 2020-06-15)

6.8 Slutsatser
Om det via vaccinationer och andra åtgärder uppstår en tillräckligt hög nivå av immunitet
bland befolkningen under hösten 2021, kan marknaden sannolikt successivt att börja
återhämta sig. Transportstyrelsen räknar med att återhämtning kommer i gång så smått mot
slutet av det tredje kvartalet och att den sedan successivt tilltar under resten av året.
Ökningstakten förväntas bli hög under framför allt 2022 men även under 2023. Det beror
på det låga utgångsläget, men Transportstyrelsen tror också att det finns ett stort uppdämt
resebehov. Senast 2024 räknar Transportstyrelsen med att samhället återgått till något slags
”normalläge”.
Vid tidigare kriser har återhämtningen tagit 4 till 5 år innan man varit i kapp. Nu räknar
Transportstyrelsen med att det tar längre tid och att 2019 års passagerarvolymer inte
kommer att nås under prognosperioden (t.o.m. 2027). Det beror bland annat på krisens
djup och (vilket är ett grundantagande i prognosen), att Transportstyrelsen antar ett visst
mått av bestående beteendeförändringar. Det senare gäller framför allt affärsresandet, där
fysiska möten i ökad utsträckning troligen kommer att ersättas av virtuella.

30

Flygutredning
17 september 2021
Version 1.0

7. Referenser
Dialoger:
‒

Peter Larsson, VD för Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) vilka ägs av
Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF), ett samarbetsorgan för Sveriges
icke-statliga flygplatser.

‒

Martin Drakenberg, affärschef SJ

‒

Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner och Regioner

‒

Möten med Dalaflygets och Dala Airports personal

‒

Input från intervjuer och dialoger som gjorts inom ramen för övriga delleveranser.

Rapporter och webbplatser:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Dala Airport och den regionala utvecklingen, Transek, 2003-12-09
Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna
Ett flyg för alla - eller bara för vissa, Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF), 201806-19
Flyget och företagen, Fergusson och Forslid, 2016
Gröna flygningar
Hemställan om direkt stöd till Sveriges regionala flygplatser med anledning av
Covid-19 till Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Svenska Regionala Flygplatser
AB (SRF), 200528
Hemställan om fortsatt stöd till Svenska regionala flygplatser med anledning av
covid-19 till Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Svenska Regionala Flygplatser
AB (SRF), 200915
PASSAGERARPROGNOS 2020–2026 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK
LUFTFART, Transportstyrelsen, Dnr TSL 2020-683, oktober 2020
PASSAGERARPROGNOS 2021–2027 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK
LUFTFART, Transportstyrelsen, Dnr TSL 2021-2038, april 2021
PROGNOS 2019–2025 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSK LUFTFART,
Transportstyrelsen, Dnr TSL 2019-1919, september 2019
Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela
Sverige
Regionala flygplatser, En översikt av utmaningar och nyttor, Sveriges Kommuner
och Regioner, 210119
Resandeprognos för flygtrafiken 2040, Trafikverket, Ärendenummer: 2017/111007,
2020-06-15
Samhällseffekter av flygverksamhet i Västernorrland, Region Västernorrlands
utredning, 210325
Swedavias långtidsprognos 2019-2050, 2019-06-30

31

