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Förord 
 
Preciseringen av riksintresset Malmö flygplats har motiverats av synpunkter från 

främst Länsstyrelsen i Skåne och berörda kommuner som framförts på 

Transportstyrelsens riksintresseanspråk för Malmö flygplats som överlämnades 

till Länsstyrelsen den 29 januari 2009.  

Arbetet med riksintressepreciseringen av Malmö flygplats har skett parallellt 

med berörda kommuners arbete med den fördjupade översiktsplanen FÖP 

Sturup. Det har funnits ett ömsesidigt beroende mellan de två projekten. 

Trafikverket har i publikation 2012:078, ”Handledning för precisering av 

riksintresse” redovisat krav på vad som ska redovisas vid en 

riksintresseprecisering av en flygplats: 

”En precisering av ett riksintresse ska innehålla följande kapitel:  

 Förord  

 Sammanfattning  

 1 Inledning och syfte  

 2 Bakgrund  

 3 Värdebeskrivning  

 4 Riksintressets markanspråk  

 5 Influensområden  

 6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning  

 7 Källförteckning  

 8 Bilagor (bl.a. remissammanställning)” 
 

Preciseringsrapporten har anpassats till den nya handledningen. 

I vissa avsnitt har den detaljerade innehållsförteckningen behövt modifieras med 

hänsyn till Malmö flygplats särskilda förutsättningar med ett internationellt 

upptagningsområde.   
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Sammanfattning 
 

Trafikverket har kommit fram till att riksintresseområdet med utgångspunkt i 

dagens förutsättningar och kunskap ska utgå ifrån två parallella banor med 

längden 3300 meter.  

Motivet för en parallellbana och en förlängning av nuvarande bana (500 m 

söderut) på Malmö flygplats är att säkerställa framtida bankapacitet i en av 

Sveriges tre storstadsregioner. Med den fortsatta kraftiga urbaniseringen som 

Sverige och övriga världen upplever är det sannolikt att efterfrågan på 

flygförbindelser kommer att öka. Öresundsregionen, med en stor och växande 

befolkningsmängd, kräver en god tillgänglighet. Tillgänglig mark för 

tillkommande rullbanor finns inte kring Köpenhamns flygplats, vilket det däremot 

gör kring Malmö flygplats.    

Flygplatser har olika förutsättningar och därmed olika mekanismer som 

påverkar deras utveckling. Malmö flygplats är sekundärflygplats till den betydligt 

större flygplatsen Copenhagen Airport. Sekundärflygplatser har historiskt visat 

sig kunna få en kraftig tillväxt av resenärer på mycket kort tid.Sekundär-

flygplatser utgör intressanta baser för flygbolag som vill växa snabbt.. Det finns 

flera exempel på sekundärflygplatser till storstäder som på kort tid upplevt en 

kraftig ökning av passagerare. Stockholm Skavsta och Göteborg City Airport är 

exempel på sådana i Sverige.  

Den trafikprognos som använts i Trafikverkets analys överensstämmer med 

underlaget för såväl Transportstyrelsens riksintresseanspråk, januari 2009, som 

FÖP lokaliseringsstudie. I prognosens högalternativ redovisas 7 miljoner 

passagerare och 81000 rörelser år 2030. Trafikmängden år 2045 bedöms till ca 

152 000 rörelser, varav ca 100 000 inrikes, ca 32 000 utrikes och 20 000 för 

fraktflyg mm.  

Mot bakgrund av samhällets föränderlighet är det dock svårt att göra prognoser 

om den framtida flygtrafikutvecklingen på lång sikt. En prognos av maximal 

passagerarkapacitet förutsätter analys av flygplansstrukturen och 

passagerarkapacitet. Det kräver även antaganden om flygplanstyper och 

destinationer för att kunna bedöma kapacitetsfördelningen över trafikdygnet. 

Detta är förknippat med mycket stor osäkerhet.  

Med nuvarande kunskapsläge anser Trafikverket att det är motiverat att 

inkludera en parallellbana i riksintresseanspråket för Malmö flygplats.  En 

markreservation för ett parallellbanesystem behövs för att på lång sikt skydda 

viktiga flygplatsfunktioner.   

Läget för den tillkommande rullbanan i Trafikverkets riksintresseanspråk har 

valts för att minimera påverkan på bebyggelseutveckling, samtidigt som 

oberoende parallella flygoperationer möjliggörs. Den kommer dock i konflikt 

med gällande detaljplaner för Sturup Park. 
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Riksintresseanspråket är inte statiskt utan behöver omprövas om 

förutsättningarna för den framtida flygtrafikutvecklingen och behovet av 

tillgänglighet till regionen förändras. 

 

Figur 1: Riksintresset Malmö flygplats 

 

Preciseringarna av influensområden bygger på ovanstående förutsättningar. 

Influensområden för hinder och buller har arbetats om jämfört med tidigare 

riksintresseanspråk. 
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Figur 2: Influensområde för hinder vid Malmö flygplats 
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Figur 3: Influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats  
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1 Inledning och syfte 
I denna rapport preciseras Trafikverkets markanspråk för riksintresset Malmö 

flygplats samt de influensområden som hör dit. Ett riksintresseområde kring en 

flygplats ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen. 

Riksintresseområdet kring en flygplats utgörs av mark som direkt används eller i 

framtiden kan komma att användas för luftfartens behov. Flygplatsens 

sammanlagrade influensområde är den yta utanför riksintresseområdet där 

bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av flygplatsen. 

När två eller flera riksintressen står i konflikt mot varandra gäller att det intresse 

eller ändamål som bäst gynnar en långsiktig hushållning med mark, vatten eller 

den fysiska miljön i övrigt ska ges företräde. Avvägningen mellan olika intressen 

görs av länsstyrelsen. Ett riksintresse för totalförsvaret går dock alltid före andra 

riksintressen. 
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2 Bakgrund 
År 1996 pekade dåvarande Luftfartsverket i samråd med Boverket ut Malmö 

flygplats som kommunikationsanläggning av riksintresse. 

2.1 Kriterier för utpekande 
År 1999 beslutade Boverket att följande gemensamma och övergripande 

kriterier, med funktionsbegreppet som grund, ska gälla vid utpekande av 

transportsektorns riksintressen: 

 Mark- och vattenområden för befintliga, planerade som för vissa framtida 
kommunikationsanläggningar kan utpekas som riksintresse. 

 Anläggningens funktion i transportsystemet är av grundläggande betydelse 
vid bedömningen. 

 Funktionen kan vara av internationell (ingå i TEN-T, det Trans Europeiska 
Transportnätverket), nationell eller av särskild regional karaktär. Av särskilt 
intresse är länkar som sammanbinder andra kommunikationsanläggningar 
av riksintresse inom transportsektorn eller noder som är av betydelse för 
samverkan mellan trafikslagen. 

 Unika lägesbundna naturförutsättningar. 
 

Trafikverket slog den 17 november 2010 fast att följande trafikslagsspecifika 

kriterier ska vara vägledande när riksintressen för luftfarten pekas ut. 

Flygplatser som uppfyller en eller flera av följande förutsättningar kan pekas ut 

som riksintresse för kommunikation. Det gäller flygplatser som 

 betjänar befolkningscentrum där flygplatskapaciteten kan äventyras 
(Mälardalen, Öresundsregionen och Göteborgsregionen) 

 har internationell reguljär trafik 

 har fundamental nationell betydelse 

 har fundamental regional betydelse. 
 

Vid värdering av ovanstående förutsättningar ska för flygplatser av fundamental 

nationell respektive regional betydelse följande beaktas: 

 befolkningskoncentrationer och resvanor 

 fysiska och marknadsmässiga möjligheter att ansluta flygplatsen till 
spårtrafik 

 potentialen i en befintlig rullbana 

 potentialen i att markanvändningen kring flygplatsen har anpassats till 
tidigare flygverksamhet. 

 

Vid värdering av ovanstående förutsättningar ska för flygplatser av fundamental 

regional betydelse även tillgänglighet till övriga trafikslag till Stockholmsregionen 

beaktas.De mark- och vattenområden som utpekats som riksintresse för 

luftfarten skyddas med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 8§ miljöbalken (MB). 

Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller 

utnyttjande av flygplatsen. 
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Trafikverket pekar ut riksintressen utifrån ett hushållningsperspektiv och utifrån 

det övergripande transportpolitiska målet. Det innebär att transportsystemet ska 

erbjuda medborgarna och näringslivet i alla delar av landet en god, miljövänlig 

och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar. Utpekandet av riksintressen har ingen koppling till ägande eller ansvar 

för förvaltning av respektive objekt. 

2.2 Hur arbetet har bedrivits 
Dåvarande Luftfartsverket tog initiativ till precisering av Malmö flygplats år 2004. 

Den ursprungliga tidplanen för riksintressepreciseringen byggde på att denna 

skulle göras klar år 2006. Vid årsskiftet 2007 överlämnade således LFV ett så 

kallat anspråk på riksintresse och program för planeringsunderlag och 

ärendehantering till Luftfartsstyrelsen. Efter genomgång inom Luftfartsstyrelsen 

omarbetade LFV-Malmö flygplats underlaget. Ett förslag till avgränsning av 

riksintresseområdet för Malmö flygplats överlämnades till Luftfartsstyrelsen den 

18 april 2008. Luftfartsstyrelsens arbetsuppgifter övertogs den 1 januari 2009 av 

den nybildade Transportstyrelsen som den 29 januari 2009 överlämnade ett 

riksintresseanspråk för Malmö flygplats till Länsstyrelsen i Skåne. 

Riksintresseanspråket remissbehandlades.   

De berörda kommunerna tog fram ett gemensamt yttrande med följande 

punkter: 

 Fortsatt dialog krävs i processen för riksintresseutpekandet. 

 Bilagornas status bör klargöras. 

 Definition av riksintresset är rimlig. 

 Anpassning måste ske till arbete med FÖP Sturup (Fördjupad översiktsplan 
för Sturup). 

 Influensområde för hinderfrihet måste redovisas i höjdled. 

 Influensområde för flygbuller måste begränsas och nyanseras. 

 Influensområde för elektromagnetisk störning måste redovisas på karta. 

 Materialets kvalitet bör förbättras. 
 

Den 1 april 2010 flyttades ansvaret för luftfartens riksintressefrågor till 

Trafikverket som då tog över projektet efter Transportstyrelsen. Trafikverket 

gjorde 2010 en samlad redovisning av alla trafikslags riksintresseanspråk i 

digital form. Trafikverkets redovisning av riksintresseanspråket för Malmö 

flygplats grundas på parallellbanesystemet och är i fråga om 

riksintresseområdet identisk med Transportstyrelsens redovisning 2009. 

  

 2.2.1 Arbetsgrupp 

I projektgruppen har ingått representanter från: 

 Trafikverket 

 Länsstyrelsen i Skåne  

 Swedavia Malmö Airport 

 Hummelvik Konsult (Lars Ehnbom)  
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 JMP Consulting (Jean-Marie Skoglund).  
 

 2.2.2 Referensgrupp 

Projektgruppens arbete har vid ett flertal tillfällen redovisats för berörda 

representanter för FÖP-arbetet (fördjupad översiktsplan). Länsstyrelsen i Skåne 

har tagit på sig att samordna arbetet med FÖP:s styrgrupp som därmed 

fungerat som referensgrupp för preciseringsarbetet.   

FÖP:s styrgrupp består av ledamöter från Svedalas, Lunds, Malmös och 

Staffanstorps kommunstyrelser samt flygplatschefen på Malmö Airport.  

 

3. Värdebeskrivning 

 

Vid precisering av luftfartens riksintressen intar begreppet värdebeskrivning en 

central roll och definieras som flygplatsens värde för samhället. 

Värdebeskrivningen anger vilka kriterier som bedöms vara avgörande för att 

reservera mark för en tänkbar utbyggnad av flygplatsen eller exempelvis skydda 

influensområden för flygbuller mot konkurrerande intressen. 

I värdebeskrivningen ingår tre faktorer som är avgörande för motiveringen av 

riksintresse: omvärldsfaktorer, flygplatsens utveckling och utveckling av 

intermodalitet/tillgänglighet. Värdebeskrivningen bör på ett adekvat och 

trovärdigt sätt utformas för att kunna motivera planeringen av flygplatsens 

behov av nya framtida markområden. 

3.1 Omvärldsfaktorer 
 3.1.1 Flygets utveckling 

Den internationella flygtrafikens utveckling  

Den internationella flygtrafiken transporterar över 2,7 miljarder passagerare 

2011. Flygtrafiken transporterar över 37 miljoner ton frakt. Passagerartrafiken 

uppvisar en stadig utveckling sedan 1970-talet, se figur 4 nedan.  
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Figur 4: Den internationella passagerarutvecklingen 1970-2011. Källa ICAO.   

Den största ökningen av den internationella flygtrafiken skedde under 1960- och 

1970-talet när jetflygplanen introducerades fullt ut inom den civila flygtrafiken. 

Detta är också den period då den globala turismen tar fart och bidrar till 

flygtrafikens tillväxt. Under 1990-talet uppstod i Europa flera avgörande faktorer 

som påverkar flygtrafikens utveckling i regionen, nämligen den politiska 

omvälvningen i Östeuropa, globaliseringen av ekonomin och införande av en 

enhetlig marknad inom EU som innebär att EU-flygbolag kan bedriva flygtrafiken 

fritt inom EU. Inom ramen för EU samordnas luftfartens infrastruktur, såsom 

gemensam reglering och tillsyn, samordning av luftrummet och luftfartsavtal. I 

Europa byggs höghastighetsjärnväg, något som på vissa marknader utmanar 

flygbranschen, till exempel i Tyskland, Frankrike och Spanien.  

Det ökade miljömedvetandet i slutet av 1990-talet bidrog till en debatt om 

luftfartens klimatpåverkan. Debatten tvingade flygindustrin till tekniskt 

nytänkande för att minska flygets miljöpåverkan. Trots utveckling av flygmotorer 

och nya komponenter i flygplan så minskar inte de totala utsläppen av koldioxid 

nämnvärt. Flygtrafiken ökar årligen med 4–5 procent per år, medan 

energieffektiviseringen av flygplanen innebär en minskning av 1,5–2 procent. 

Den största tillväxten för trafikflyget kommer att ske i Asien och Mellanöstern 

fram till 2030 enligt prognos från de största flygplanstillverkarna Boeing och 

Airbus. Befolkningsutveckling, teknisk och ekonomisk dominans, nya politiska 

förutsättningar, liberalisering, spridning av lågkostnadsflygbolag (LÅGPRIS) är 

bara några av de omvärldsfaktorer som gör att de två nämnda regionerna 

kommer att uppvisa en stadig tillväxt inom luftfarten.  

I Sverige uppgår antalet passagerare 2011 till 30,0 miljoner och flygfrakten 

transporterar 153 000 ton. Flygtrafiken ökade under perioden 1990–2010 med 

52 procent. Utrikestrafiken ökade med 131 procent medan inrikestrafiken 

minskade med 30 procent.  

Passagerare spenderade 78,0 miljarder kronor (inklusive skatt) på flygresor 

under 2009 och speditörer 3,1 miljarder på flygfrakt. Luftfartens påverkan på 

den svenska ekonomin uppgår till 1,7 procent av BNP och antalet arbetstillfällen 
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från luftfarten uppgår till 83 000 jobb, motsvarande 1,9 procent av den svenska 

arbetskraften. Om man inkluderar branschens bidrag till turistnäringen stiger 

dessa siffror till 3,9 procent av Sveriges BNP och nästan 185 000 jobb, eller 4,1 

procent av arbetskraften.  

Inrikestrafiken 

Flygtrafiken i Sverige uppvisar fram till 1990 en stadig tillväxt. Mellan 1974 och 

1990 mer än fyrdubblades antalet inrikes avresande passagerare från svenska 

flygplatser, från 1,8 till 8,7 miljoner. Den genomsnittliga ökningen under denna 

period var drygt 10 procent per år. Under 1990 bröts den positiva 

trafikutvecklingen, och Gulfkriget och den ekonomiska krisen i början av 1990-

talet bidrog till en drastisk nedgång av i synnerhet inrikesresor. Mellan 1990 och 

2011 har inrikesflyget tappat 1,8 miljoner passagerare. 

Under 1980-talet och en bit in på 1990-talet var andelen inrikespassagerare 

mellan 60 och 70 procent av den totala passagerarvolymen. År 1998 översteg 

andelen utrikespassagerare andelen inrikespassagerare. De två senaste åren 

har andelen utrikespassagerare legat på ungefär 60 procent, se figur 5 nedan.  

Under de senaste två åren har inrikestrafiken ökat – under 2010 med 2,6 

procent och under 2011 med 13,5 procent.   

 

Figur 5: Passagerarflygets utveckling i Sverige 1970-2012 

 

Utrikestrafiken 

Sedan 1950-talet och fram till 2000-talet uppvisar det internationella 

passagerarflyget en kraftig uppgång med en genomsnittlig tillväxttakt på 12 

procent årligen. Knappast någon annan global ekonomisk aktivitet har haft en 
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motsvarande utveckling. Fraktflyget ligger inte långt efter; från 1960 till 

millennieskiftet var den genomsnittliga tillväxten för flyg med inriktning mot 

godstransporter 11 procent per år. 

Utrikestrafiken påvisar fram till 1990 en liknande trafikutveckling som 

inrikestrafiken. Men under 1990-talet sker en betydande ökning av 

utrikestrafiken, dels som ett resultat av Sveriges medlemskap i EU, dels 

framväxten av lågkostnadsbolagen, i form av Ryanairs etablering på Stockholm-

Skavsta 1997. Utrikestrafikens andel av den totala flygtrafiken har ökat; 1986 

var den 32 procent och 2011 var den 77 procent.  

 

 3.1.2 Prognos – Transportstyrelsens nationella prognoser och trender 

Internationella flygprognoser  

Det finns ett flertal internationella prognoser över flygets utveckling. De största 

flygplanstillverkarna (se tabell 1 nedan) bedömer att den globala 

trafikutvecklingen fram till 2030 ligger på en årlig genomsnittlig ökning på mellan 

4 och 5 procent. För Europa ligger den genomsnittliga ökningen på 4 procent. 

Tabell 1 Prognos för den globala flygtrafiken 2011-2030 

Flygplanstillverkare Prognos 

passagerare 

ökningen 

globalt. 

2011-2030 

Prognos 

passagerare 

ökning i Europa 

Prognos frakt 

Globalt 

2010-2030 

Airbus 4,8 % per år 4 % per år  

Boeing 4,2 % per år 4 % per år 5,6 % 

Embraer 5,2 % per år 4,4 % per år - 

 

Svensk inrikestrafik 

Inrikesflyget i Sverige har genomgått stora förändringar sedan början av 1990-

talet i form av avregleringen, nya aktörer och nya företagsformer. I utredningen 

om inrikesflygets framtid redovisar Transportstyrelsen några av de mest 

framträdande tendenserna som bedöms känneteckna inrikesflygets utveckling 

till 2020. 

Transportstyrelsen bedömer att inrikestrafiken årligen i genomsnitt fram till 2025 

kommer att öka med 0,1 procent och antalet passagerare kommer att vara 

omkring 7,1 miljoner.  
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Utrikestrafik till och från Sverige 

Utrikestrafiken har sedan 1990-talets början uppvisat en stadig tillväxt. Under 

två perioder har utrikestrafiken minskat, dels 2000–2002, dels 2008–2010. I 

båda fallen blev nedgången drastisk.  

Transportstyrelsen bedömer i sin prognos att utrikestrafiken fram till 2025 

kommer att öka genomsnittligt per år med 2,5 procent. Detta motsvarar en 

ökning med 12,8 miljoner nya passagerare mellan 2011 och 2025. Totalt 

kommer inrikes- och utrikestrafiken i Transportstyrelsens prognos 2025 att ligga 

på 40,7 miljoner passagerare.  

  

Totalt  

Utrikes 

Inrikes 

Figur 6: Passagerare 1991–2008 med prognos till 2025. Källa: SOS Luftfart, 
Transportstyrelsens beräkningar 

 

Antalet landningar beräknas för inrikestrafiken att fram till 2025 minska årligen 

med 0,4 procent, se figur 7.   
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Totalt  

Utrikes 

Inrikes 

 

Figur 7: Antal landningar 1991–2010 med prognos till 2025. Källa: SOS Luftfart, 
Transportstyrelsens beräkningar 
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 3.1.3 FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Befolkning i Öresundsregionen och Skåne 

Öresundsregionen med 3 785 000 miljoner invånare1 har under de senaste 10–

15 åren uppvisat en påfallande befolknings- och näringslivsutveckling. 

Folkmängden i Öresund förväntas öka till närmare 4 175 000 invånare 

2031/2032, men redan under 2021 förväntas befolkningen passera fyra miljoner 

invånare, se tabell nedan. Den genomsnittliga årliga ökningen antas avta i den 

danska delen av Öresundsregionen, från en halv procent ner mot en kvarts 

procent.  

Skåne med över 1 miljon invånare är Sverige tredje största region och Malmö är 

regionens största stad med nästan 300 000 invånare. Regionen uppvisar en 

stadig befolkningstillväxt; i princip ökar befolkningen i alla skånska kommuner.  

 
Tabell 2 Befolkningsprognos 2012-2031. Källa: DSt, SCB och Region Skåne 

 

Arbetsmarknad  

Skåne är en del av en storstadsregion där även Köpenhamnsregionen ingår. 

Med 3,7 miljoner människor och en framväxande gemensam 

arbetsmarknadsregion ökar befolkningen stadigt. Många skåningar pendlar 

dagligen till Köpenhamnsregionen för arbete främst inom handeln samt hotell-

och restaurangbranschen. Även utbildning och it är områden där allt fler 

människor pendlar över sundet. År 2003 var antalet arbetspendlare från Skåne 

– via Öresundsbron – uppemot 3 300 per dag, för att under 2006 öka till cirka 

3 400. År 2010 dagspendlar cirka 20 000 personer. Under 2020-talet väntas 

antalet arbetspendlare öka, se figur 12. Uppskattningsvis arbetspendlar 1 100 

personer via Helsingborg–Helsingör. Arbetspendlingen från Själland till Skåne 

är betydligt svagare. 

                                                 

1
 Region Hovedstaden 1 633 000, Stor-Malmö 605 000, Öresundsregionen (Danmark) 2 532 000, 

Öresundsregionen (Sverige) 1 253 000 och ytan är 20 869 km
2
. 
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Öresundsprognos 2012 

Öresundsprognosen är framtagen av Region Skåne, Avdelning för regional 

utveckling. Prognosen grundar sig på Danmarks Statistiks framskrivning för 

den danska delen av Öresundsregionen och Region Skånes 

befolkningsprognoser för den svenska de len. Övriga data till tabeller och 

diagram är hämtade från Danmarks Statistik (DSt) och Statistiska 

centralbyrån (SCB).  

 

Tabellbilaga i Excel-format kan laddas ned på Region Skånes hemsida, 

www.skane.se/oresundsprognos. I bilagan beskrivs prognosmetoderna 

översiktligt. För närmare beskrivning hänvisas till Region Skånes respektive 

Danmarks Statistiks rapporter om prognosmetoderna. 

 

Vid frågor rörande Öresundsprognosen kontakta: 

Anna Bjärenlöv, anna.bjarenlov@skane.se och 040 - 675 32 57. 

 
År 2021 passerar Öresundsregionen fyra miljoner invånare 

Det bor drygt 3 785 000 invånare i Öresundsregionen. Vid årsskiftet 

2011/2012 bodde ungefär två tredjedelar, 2 532 000 invånare, på den danska 

sidan av Öresund och omkring en tredjedel, 1 253 000 personer, i Skåne. 

Geografiskt består Öresundsregionen av Skåne på den svenska sidan av 

Öresund och Själland, Lolland, Falster, Mön och Bornholm på den danska 

sidan. Befolkningen i Öresundsregionen är koncentrerad kring sundet, med 

tyngdpunkten på den danska sidan. 

 
Befolkningsprognos 2012-2031 

Folkmängd vid Femår-

årsskiftet period Totalt Öresund DK Öresund SE

2001/2002 3 554 455

2006/2007 3 637 272 2002-2006 15 553 7 545 8 008

2011/2012 3 785 429 2007-2011 31 538 16 765 14 773

Prognos 2016/2017 3 900 680 2012-2016 23 082 12 539 10 544

2021/2022 4 002 106 2017-2021 21 121 10 364 10 757

2026/2027 4 093 149 2022-2026 18 365 10 671 7 694
2031/2032 4 175 572 2027-2031 16 945 10 078 6 867

Genomsnittlig årlig förändring

År

 
Källa: DSt, SCB och Region Skåne 
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Figur 8: Utveckling av pendling, prognos från 2000 till 2020. Källa: Örestat. 

Näringslivet 

Öresundsregionen utgör en stor europeisk huvudstadsregion och ett 

tillväxtcentrum, med en stor befolkningsbas. I Öresundsregionen produceras en 

fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP, och tillväxten ligger på 2,7 

procent. En avgörande faktor för Skånes utveckling är ökad tillgänglighet till 

kommunikationer, utbildning och expansion inom it-sektorn. Tillgängligheten till 

Köpenhamns flygplats har förbättrats, dels genom Öresundsbrons tillkomst, dels 

genom utbyggnaden av Öresundstågtrafiken, vilket har inneburit att Skåne fått 

närhet till ett internationellt flygnav. Efter Öresundsbrons öppnande har resorna 

över bron fördubblats. Största ökningen svarar tågtrafiken för.  

 

Regionen är Skandinaviens största it-centrum, och år 2003 var 104 734 

personer anställda inom it-sektorn. Många världsledande företag har nordiska 

huvudkontor i regionen, och inom bioteknik och livsmedel har 

Öresundsregionen en majoritet av de nordiska huvudkontoren. I regionen finns 

12 universitet och högskolor med 150 000 studenter och 14 000 forskare, något 

som gör Öresundsregionen till norra Europas största koncentration av 

högutbildad befolkning, men det finns även ett utbud av forskning och 

utbildning.  

 

Turist- och besöksnäring 

Antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt 

förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) samt campingplatser ökade till 

totalt 52,6 miljoner eller med 0,4 procent under 2011. Det är den största 

volymen som någonsin registrerats, men samtidigt en lägre ökning än under de 

två föregående åren. Det var utlandsmarknaderna, det vill säga de utländska 

övernattningarna, som ökade mest – plus 0,6 procent. De inhemska 

övernattningarna ökade med 0,4 procent under 2011.  

 

Utländska gästnätter ökade med totalt 0,6 procent till nästan 12,9 miljoner under 

2011 i jämförelse med 2010. Störst ökning hade Gotland med drygt 14,9 

procent, följt av Västernorrland med 12,8 procent. De tre storstadsregionerna 

svarade tillsammans för nästan 55 procent av alla utländska övernattningar i 

Sverige. 
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Turismen i Skåne omsätter cirka 17,7 miljarder kronor och skapar cirka 12 400 

årsarbeten i 3 500 företag. Region Skåne har antagit en strategi där målet är att 

öka antalet gästnätter med 1,5 miljoner per år fram till 2014, från 4 366 461 

gästnätter 2010. Turistbranschen anses utgöra en av de viktigaste 

tillväxtpotentialerna i Skåne.  

 

För att stärka Skåne som turistdestination för utländska turister har ett 

samarbete inletts med ett antal olika aktörer, inom ramen för Swedish Skåne 

Partnership – ett partnerskap mellan Malmö Airport, Malmö stad, Region Skåne 

och Visit Sweden, med syfte att attrahera ny flygtrafik till Malmö flygplats. De 

kommande åren investeras minst fem miljarder kronor inom shopping och inom 

vetenskaps-, upplevelse- och nöjesturismen. Satsningarna beräknas locka nya 

turister till regionen.  
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3.2 Flygplatsens utveckling 
Öresundsregionen, med Skåne och Köpenhamnsområdet, omfattas av 3,7 

miljoner invånare varav 1,2 miljoner i Skåne. I Öresundsregionen finns ett antal 

flygplatser som både kompletterar varandra och konkurrerar om flygtrafiken. 

Köpenhamns flygplats är den största i regionen, med 22,7 miljoner passagerare 

(2011) och mer än 150 direktförbindelser till internationella destinationer, vilket 

placerar flygplatsen som nummer 6 i Europa.  

Malmö flygplats med 2,1 miljoner passagerare (2012) är Sveriges femte största 

flygplats. Inrikestrafiken är den dominerande med 1,2 miljoner passagerare; 

övrig trafik är charter- och lågprisflyg (0,9 miljoner passagerare). Flygplatsens 

primära upptagningsområde ligger i storstadsregionen Malmö–Lund och längs 

Skånes västkust. Övriga flygplatser i Skåne är Ängelholm och Kristianstad, och i 

Köpenhamnsområdet finns Roskilde flygplats. Samtliga flygplatser har trafik för 

den lokala marknaden, se figur 15. 

 

Figur 9: Flygplatser i Öresundsregionen. Källa RSA 2010 

I viss mån råder det en viss konkurrens mellan Köpenhamns flygplats och 

Malmö flygplats, främst inom utrikestrafiken och flygfrakt. En stor del av 

utrikestrafiken på Malmö flygplats är lågpristrafik, och sedan Köpenhamns 

flygplats förra året invigde lågpristerminalen ”CPH-GO” med en kapacitet på 6 
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miljoner passagerare, har Köpenhamns flygplats även visat stort intresse för att 

öka lågpristrafiken från flygplatsen. Under de senaste åren har antalet 

lågprisflygbolag visat ett förnyat intresse att flyga på Malmö. Flygfrakten har 

visat en positiv volymökning under de senaste 10–15 åren.     

3.2.1 Trafikutveckling på Malmö flygplats  
Sturup, ligger norr om E65 utanför Svedala, i Börringe socken mellan Malmö 

och Ystad. Flygplatsen, som ersatte Bulltofta 1972, är Sveriges femte största 

med ett tjugotal flygbolag och cirka 1,9 miljoner passagerare 2011. Som mest 

har flygplatsen haft över 2 miljoner passagerare (2001). Inrikesflyget har i 

jämförelse med övriga flygplatser i Sverige legat på en stabil nivå under 2000-

talet, se tabell nedan. Inrikes- och chartertrafiken utgör den största basen, 

medan utrikes reguljärtrafik uppvisar variationer. Sedan 2000 har fraktflyget 

blivit en alltmer viktig del i flygplatsens verksamhet. Flygplatsen har genom 

investeringar i fraktterminaler lyckats attrahera fraktflygbolag som tack vare 

Öresundsbron ser flygplatsens läge för två marknader, dels södra Sverige, dels 

hela Köpenhamnsområdet.  

 

Figur 10: Malmö flygplats passagerarutveckling 1970–2012. Källa: 
Transportsstyrelsen 

Flygtrafiken på Malmö flygplats domineras av inrikestrafiken till och från 

Stockholm. Stockholm–Malmö är den volymmässigt näst största inrikeslinjen, 

efter Göteborg–Stockholm, med strax under 1,2 miljoner passagerare 2011. 

Från Stockholm (Arlanda, Bromma) till Malmö trafikerar i dagsläget SAS, Malmö 

Aviation och Norwegian. Tack vare konkurrerande flygbolag på Stockholm har 

inrikestrafiken varit stabil och inte uppvisat större förändringar i trafikmängd, 

något som andra flygplatser har fått erfara när man har haft en operatör. 

Däremot har den inrikes lågpristrafiken sedan början av 2000-talet präglats av 

instabilitet. Lågpristrafiken till Malmö inleddes 2004, då FlyMe inledde sin 

verksamhet. Tre år senare försattes flygbolaget i konkurs. Sterling kom därefter 

att ta över trafiken fram till 2008 då flygbolaget gick i konkurs. Under 2010 

inledde Norwegian trafik på Malmö från Arlanda.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svedala
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ystad
http://sv.wikipedia.org/wiki/1972
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flygbolag
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Utrikestrafiken har traditionellt dominerats av chartertrafiken. Men under början 

av 2000-talet kom lågpristrafiken på allvar genom etablering av Ryanair, FlyMe, 

Wizz Air, Sterling och nu Norwegian. Ett problem för flygplatsen är de snabba 

förändringarna som förekommit med lågpristrafiken. Konkurser och snabba 

förändringar av utbudet har inneburit ett instabilt utbud av flyglinjer från 

flygplatsen.  

Antalet rörelser 1980–2011 

Antalet rörelser på flygplatsen har mellan 1980 och 2011 minskat från 41 000 till 

strax under 40 000. Taxi- och allmänflyg och övrigt flyg har sedan mitten av 

1997 minskat. Sedan slutet av 1990-talet är inrikestrafiken den dominerande i 

antalet rörelser. Under 2011 var det totala antalet rörelser 40 000, en ökning 

med 8,1 procent jämfört med 2010.    

 

Figur 11: Det totala antalet rörelser på Malmö flygplats 1980–2012. Källa: 
Transportstyrelsen 

Om man enbart studerar inrikes- och utrikestrafiken är inrikestrafiken den 

dominerande. Utrikestrafiken, som här består av såväl reguljärt som charter, har 

under 2000-talet ökat trots en minskning de senaste två åren.  

 3.2.4 Prognos 2030 för Malmö flygplats  

Trafikverket bedömer att antalet passagerare på flygplatsen kommer att vara 

mellan 3,5 och 4 miljoner år 2030. Utgångspunkten är en prognos framtagen av 

Swedavia. Såväl den internationella som den nationella trafiken ökar. 

Den internationella ökningen baseras på en ökad trafik med lågkostnadsflyg, 

såväl på den intra-skandinaviska marknaden som för det framtida 

interkontinentala segmentet som lågprisflygbolag aviserar att bedriva trafik på. 

Malmö flygplats placering med närheten till Köpenhamn och övriga 
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befolkningscentrum runt Öresundsregionen är en stabiliserande faktor som 

bidrar till flygplatsens attraktionsvärde, främst bland lågprisflygbolag. 

En fortsatt stadig utveckling av inrikesresande till Stockholm förväntas. 

Stockholmstrafiken till Arlanda och Bromma från Malmö är Sveriges näst största 

inrikeslinje och bedöms ligga på stabila nivåer i fortsättningsvis. Slutligen har 

chartern en stark ställning vid flygplatsen, något som i framtiden utmanas av en 

ökad volym av lågpristrafik.  

3.2.5 Trafikmängdsbedömning för år 2045 för Malmö flygplats  
Som underlag för såväl Transportstyrelsens riksintresseanspråk, januari 2009, 

som FÖP lokaliseringsstudie har legat en flygrörelseprognos som tagits fram av 

Inregia AB oktober 2005 på uppdrag av Malmö stad, länsstyrelsen i Skåne samt 

Lunds, Svedala, Staffanstorps, Trelleborgs och Skurups kommuner.  

I prognosens högalternativ redovisas 7 miljoner passagerare och 81 000 

rörelser år 2030. Denna prognos har skrivits upp av dåvarande LFV till att gälla 

för år 2045. Trafikmängden år 2045 bedöms till 152 000 rörelser, varav cirka 

100 000 inrikes, cirka 32 000 utrikes och cirka 20 000 för frakt med mera. 

Förutsättningar i den analys som i detta sammanhang utförts motiverar enligt 

Trafikverket inte någon ändring av den bedömning av framtida trafikmängd som 

använts i tidigare riksintresseanspråk och FÖP Sturup. 

 

 

 

3.3 Intermodalitet och tillgänglighet 
I den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2010–2021 påtalas att 

Skåne har en god försörjning med flygförbindelser: ”Det är framför allt det stora 

utbudet av flyglinjer till och från Köpenhamns flygplats som ger Skåne en vid 

internationell jämförelse mycket bra tillgänglighet ut i världen”. En viktig fråga 

som tas upp är också tillgängligheten såväl till de skånska flygplatserna som till 

Köpenhamns flygplats.  

 

Ett problem för Malmö flygplats är att flygplatsen har en sämre tillgänglighet än 

Köpenhamns flygplats. För Malmö ligger Köpenhamns flygplats närmare, och 

detta har förstärkts genom tillkomsten av Citytunneln. Citytunneln är en 
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järnvägsförbindelse mellan Malmö centralstation och Öresundsbron, med två 

nya stationer i Malmö: Triangeln och Hyllie. Tunneln innebär att restiden till 

Köpenhamns flygplats har förkortats. Den ökande tillgängligheten till 

Köpenhamns flygplats är betydande och innebär att Skåne kanske har landets 

bästa flygförbindelser med omvärlden.  

 

 

Figur 12: Citytunnelprojektet. Källa: Trafikverket 

 
3.3.1 Bil och buss 

Malmö flygplats nås med bil eller buss. Skånetrafikens kollektivtrafik finns för 

närvarande inte etablerad till flygplatsen. Flygbussarna trafikerar linjer från 

Malmö och Lund, där turtätheten i huvudsak anpassats till tidtabellerna för 

inrikestrafik. I figur 20 presenteras restiden med bil till flygplatserna i Skåne.  

 

Figur 13: Restiden till flygplatserna i Skåne med bil. Källa: Region Skåne 

 

Busstrafiken till Malmö flygplats bedrivs sedan en längre tid tillbaka av 

Flygbussarna AB, som bedriver trafik på kommersiell basis enligt 

överenskommelse med Skånetrafiken. Trafiken anpassas i huvudsak efter 

inrikes passagerarflöde på sträckorna till och från Malmö och Lund. 

Trafiklösningen beaktar i ringa mån kommunikationsbehoven hos de anställda 

på flygplatsen, cirka 1 500 personer på ett femtiotal företag, och tillgodoser inte 

resbehoven för alla resandekategorier. 
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Biljettpriserna på Flygbussarna är förhållandevis höga och har inte integrerats i 

Skånetrafikens biljettsystem, vilket medför att anslutningstrafik inte är intressant 

ur den resandes perspektiv. Det förs dock diskussioner mellan Swedavia och 

Skånetrafiken om att integrera flygbussarnas biljetter i Skånetrafikens 

biljettsystem. 

 3.3.2 Vägsystem 

Vägnätet är otillräckligt, speciellt väg 108 norrifrån. Trafikverket bygger för 

närvarande om väg 108 mellan Klågerup och Holmeja till en fyrfilig, mötesfri 

väg. Väg 108 är en viktig länk mellan Trelleborg och Lund. Den betjänar i dag 

transporter till Trelleborgs hamn och Malmö flygplats. De största tätorterna 

längs vägen är Lund, Staffanstorp, Svedala och Trelleborg.  

 

Väg E65 mellan Malmö och Ystad är en viktig länk både för godstrafiken till och 

från Ystad och för trafiken till och från Malmö flygplats. Trafikverket vill bygga ut 

E65 mellan Svedala och Börringe till motorväg. Hela vägsträckan mellan Malmö 

och Ystad är hårt trafikerad. Vägen har successivt byggts ut till motorväg och 

mötesfri landsväg med mitträcken. Hösten 2007 byggdes en cirkulationsplats 

vid avfarten till flygplatsen, vilket har förbättrat trafiksäkerheten och 

tillfartsmöjligheterna till flygplatsen.  

 

En förändring av avfarten till flygplatsen, där E65 flyttas norr om den befintliga 

vägen, finns med i planerna för Sturupspendeln. Svedala kommun med 

närliggande kommuner trycker tillsammans på behovet att bygga ut hela E65 till 

Ystad till motorväg. 

 3.3.3 Järnvägssystemet 

Det finns i dag ingen naturlig koppling mellan flygplatsen och järnvägssystemet. 

Däremot har det förts samtal och genomförts utredningar kring förutsättningar 

att ansluta Malmö flygplats till det regionala järnvägssystemet. En förstudie och 

en järnvägsutredning med miljökonsekvensbeskrivning har genomförts av 

Sturupsaxelns Exploaterings AB, som ägs av Malmö stad, Svedala kommun 

och Skurups kommun. De ekonomiska, trafikala och miljömässiga 

förutsättningarna för en sådan järnvägsförbindelse har studerats, liksom en 

teknisk anslutning till brojärnvägen i Malmö och hur en avlänkning från 

Ystadbanan till Malmö flygplats kan utföras. 

 

Flera alternativa sträckningar har tagits fram och undersökts. En viktig aspekt 

har varit samplanering med utbyggnad av E65. Det föreslagna alternativet för en 

spåranslutning till Malmö flygplats innebär att den fortsatta planeringen inriktas 

mot en att en ny genomgående järnvägssträckning byggs via flygplatsen för 

persontrafiken, medan godstrafiken fortsätter att gå på Ystadbanan.  

 

Sturupspendeln finns inte med i Trafikverkets eller i Region Skånes planer, men 

den nämns i tågstrategin som gäller på lång sikt. Järnvägen är tänkt att 

förläggas i markplan, förutom vid korsningen med flygplatsen där en tunnel 
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byggs under landningsbanan. Sturupsaxeln Exploaterings AB har ansökt hos 

regeringen om tillåtlighetsprövning för Sturupspendeln. Regeringen kommer 

dock inte att tillåtlighetspröva projektet förrän finansieringen är löst. Det finns i 

dagsläget ingen organisation som är beredd att ta på sig huvudmannaskapet för 

att driva vidare projektet eftersom finansieringen saknas. 
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4. Riksintressets markanspråk 
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av det område som på lång sikt 

krävs för att nödvändiga luftfartsanläggningar ska rymmas. I begreppet 

luftfartsanläggning ingår flygplatsens markområde och område med 

luftfartsanknuten utrustning. Riksintresseområdets storlek motiveras således av 

det markbehov som är en följd av nuvarande och framtida flygplatsfunktioner. 

 

Den geografiska utbredningen av riksintresseområdet för en flygplats med en 

rullbana utgörs som regel av ett schablonmässigt område med 500 meters 

utbredning i sidled räknat från rullbanans centrumlinje ut till ett avstånd längs 

banans förlängning om 1 500 meter från bantröskeln, med de planerade 

banförlängningar som hör dit. Det definierade området kring rullbanan inkluderar 

område för parallella taxibanor och inflygningsljus. I längsled ska 

riksintresseområdet bland annat siktskydda inflygningsljusen och reservera 

mark som annars kan användas för publik verksamhet och verksamhet där 

startande och landande flygplan utgör en risk för tredje man.  

 

Inom riksintresseområdet kan det förekomma kommersiell verksamhet. Den 

verksamhetens funktion ingår inte i funktionen riksintresse för luftfart och kan 

därför behöva avvecklas om flygplatsen behöver ta ytterligare mark i anspråk för 

luftfartsanknuten utrustning. 

 

Mark som endast används för civil icke kommersiell flygverksamhet ingår inte 

heller i riksintresset. 

 

4.1 Motiv för framtida bansystem 
 

Som framgår av värdebeskrivningen kan olika utvecklingsscenarier och därmed 

behovet av markreservationer vara mer eller mindre sannolika. De preciseringar 

av mark som behöver reserveras för luftfartsändamål och influensområden som 

beskrivs i denna rapport, kan innebära att större ytor reserveras än vad som 

strikt motiveras av riksintresset.  

 

Med hänsyn till olika intressen, detaljplaner och arbetet med fördjupad 

översiktsplan för Sturup har flera alternativ för reservation av mark för 

luftfartsändamål och dess influensområden analyserats i arbetet med denna 

rapport. Alternativen utgår ifrån studierna i FÖP Sturup, samt en tillkommande 

analys av ett nordligt läge (benämnt close parallell).  
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         Tabell 3 Påverkan av alternativa banlägen 

 

Riksintresset skyddar möjligheten att utveckla flygplatsen med två oberoende 

parallella 3 300 meter långa rullbanor. 

 

Markreservationen vid Malmö flygplats möjliggör en förlängning av befintlig 

bana med 500 meter söderut. Om den nuvarande banan på 2 800 meter 

förlängs till 3 300 meter kan nuvarande och framtida flygplanstyper för frakt- och 

passagerartrafiken trafikera flygplatsen. Trafikverket bedömer att den befintliga 

banan kan behöva förlängas med 500 meter innan en parallellbana uppförs.   

 

Markreservation för en parallellbana skapas för att säkerställa den framtida 

bankapaciteten i Öresundsregionen. Motivet för en markreservation vid Malmö 

flygplats bygger på två faktorer, se figur nedan.  

 

 

Markreservation 

  1. Förlängning av nuvanarande bana med 500 m 

  2. Parallellbana 

Säkerställa framtida 
bankapicitet i 

Öresundsregionen 

 3A/3B 

Parallellbana på 

1625 meters 

parallellavstånd  

Nordligt läge 

Parallellbana 

förskjuten mot 

norr och öster 

4A/4B 

Parallellbana 

enligt 3A/3B fast 

med 2125 m 

parallellavstånd 

0-alternativet 

Enbart 

befintlig 

bana 

Kapacitet Full kapacitet  Full kapacitet Full kapacitet Begränsad 

kapacitet 

Flygoperativa 

aspekter  

Acceptabla 

taxningsavstånd och 

funktion 

Minsta 

taxningsavstånd 

acceptabel 

funktion 

Långa 

taxningsavstånd i 

övfrigt acceptabel 

funktion 

Inom ramen 

för 

kapaciteten 

acceptabel 

funktion 

Långsiktig 

påverkan  på  

utveckling av 

bebyggelse 

kring Dalby 

Acceptabla 

förutsättningar för 

bebyggelseutveckling 

kring Dalby 

Påverkan på 

bebyggelse-

utveckling kring 

Dalby 

Bäst förutsättning 

m h t bebyggelse- 

utveckling kring 

Dalby 

Störst 

påverkan på 

befintlig 

bebyggelse i  

Dalby 

Påverkan på 

befintliga 

detaljplaner 

(Sturup Park) 

Försvårar betydligt 

genomförande av 

Sturup Park 

Viss påverkan 

på Sturup Park 

Mindre påverkan på 

Sturup Park 

Ingen 

påverkan på 

Sturup Park 
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En avgörande faktor för riksintresset är att tillgodose det framtida behovet av 

bankapacitet. Enbanesystemets kapacitetsförutsättningar har studerats av 

Swedavia Konsult och redovisas i rapporten Analys Bankapacitet (2013-01-18), 

se bilaga 3. 

 

En rullbanas rörelsekapacitet är beroende av ett flertal faktorer, till exempel 

flygplansmix, väderförhållanden, separation mellan flygplan samt luftrummet. 

Swedavia Konsult har i sin analys redovisats en teoretisk trafiksituation vid 

maximala kapaciteten för ett fullt utvecklat enbanesystem, varvid vissa i 

rapporten redovisade förutsättningar har antagits. Den maximala 

bankapaciteten beräknas ligga mellan 42 och 46 rörelser per timme beroende 

på fördelningen mellan landningar och starter. Vid nuvarande trafikfördelning 

över dygnet och med nuvarande flygplatsstorlek motsvarar detta mellan 5,5 och 

6,0 miljoner passagerare på Malmö flygplats.  

När en kapacitetsbrist uppstår under en högtrafikperiod är det normalt att 

flygplatser blir så kallade koordinerade flygplatser enligt ett särskilt EU-

regelverk. Köpenhamns flygplats är redan en koordinerad flygplats. I Sverige är 

Arlanda och Bromma koordinerade. Vid en koordinerad flygplats fördelas 

tillgängliga start- och landningstider med ett så kallat slot-system. Detta system 

möjliggör för flygmarknaden att på ett ordnat sätt undvika köbildningar i 

flygtrafiken, samtidigt som flygplatser utnyttjas effektivt. Vid hårt utnyttjade 

koordinerade flygplatser är det motiverat för flygbolagen att öka 

flygplansstorleken och därmed öka flygplatsens kapacitet räknat i antal 

passagerare.  

Samtidigt finns faktorer som kan motverka att anläggningens totala 

maxkapacitet uppnås, till exempel begränsningar i tillgång på 

uppställningsplatser och terminalkapacitet. 

Riksintresse ska säkerställa flygplatsens funktion såväl kortsiktigt som 

långsiktigt. Malmö flygplats ligger i Skandinaviens mest tätbefolkade område. 26 

procent av Sveriges och Danmarks totala BNP genereras i denna region. I 

området bor 3,7 miljoner invånare. Koncentrationen av befolkningen är som 

tydligast i de centrala delarna av regionen, dit Köpenhamn och Malmö räknas. 

Till år 2030 beräknas befolkningen i Öresundsregionen ha ökat till cirka 4 

miljoner.  

 

Köpenhamns flygplats har en dominerande ställning i Skandinavien. Efter 

tillkomsten av Öresundsbron har flygplatsen ökad betydelse för södra Sverige. 

16 procent av Köpenhamns flygplats passagerare kommer från Sverige, vilket 

år 2011 motsvarade 1,7 miljoner. Av dessa var cirka 350 000 

transferpassagerare, 250 000 inkommande passagerare och 1 miljon utgående 

passagerare. 

Under 2012 nåddes den högsta noteringen i Köpenhamns flygplats historia med 

23,3 miljoner passagerare, en ökning med 2,7 procent från föregående år. 
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Antalet flygplansrörelser var 242 992, en minskning med 4,2 procent i 

jämförelse med 2011. 

 

Köpenhamns flygplats har tre rullbanor. Bana 12-30 är en tvärbana och kan inte 

användas optimalt samtidigt med de övriga två rullbanorna. För att öka 

bankapaciteten från 83 till 93 operationer per timme har flygplatsen inlett arbete 

med operativ optimering av bansystemet. Detta skulle motsvara cirka 400 000 

till 500 000 rörelser. Ytterligare utbyggnad av en rullbana på Köpenhamns 

flygplats är begränsad av utrymmesskäl. Roskilde flygplats, som ingår i samma 

koncern som äger Köpenhamns flygplats, är inget alternativ för tung linjefart, 

men den används för allmän- och affärsflyg.  

 
Figur 14: Köpenhamns flygplats Källa: CPH 

 

Hur Köpenhamns flygplats kommer att utvecklas är beroende av 

trafikutvecklingen över tiden och beslut som i framtiden kan komma att fattas av 

flygplatsens finansiärer och prövande myndigheter. Trafikverket konstaterar att 

bedömningarna av trafikutvecklingen på Köpenhamns flygplats inte har 

bekräftats av Köpenhamns flygplats eller den danska luftfartsmyndigheten. 

 

Vid riksintresseprecisering av Malmö flygplats har hänsyn tagits till de 

osäkerhetsfaktorer som råder, såsom antaganden om Köpenhamns flygplats 

kapacitetsförutsättningar och därmed behovet av att säkerställa bankapaciteten 

för hela Öresundsregionen, ökningen av flygfrakt och lågpristrafik. Genom att 

reservera markområden för en parallellbana skapas en handlingsfrihet för 

framtida beslut om flygplatsens fysiska utveckling.  



 

33 
 

 

Med utgångspunkt från samhällets föränderlighet finns det en stor osäkerhet om 

den framtida flygtrafikutvecklingen på mycket lång sikt. Tillgänglig mark för 

tillkommande rullbanor finns inte kring Köpenhamns flygplats. Sådan tillgänglig 

mark finns dock kring Malmö flygplats.    
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4.2 Riksintresseområde för Malmö flygplats  
Riksintresseområdet utgörs av ett schablonområde som sträcker sig i sidled 500 

meter åt öster från den östra rullbanan och 500 meter åt väster från den västra 

banan räknat från rullbanornas centrumlinjer. I längdriktningen sträcker sig 

riksintresseområdet 1 500 meter från rullbanornas trösklar. Riksintresseområdet 

redovisas nedan med röd gränslinje. Berörda detaljplaner är grönskaffrerade.  

 

 

 

 

Figur 15: Det egentliga riksintresseområdet och berörda detaljplaner 
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Områdena mellan rullbanorna ingår även i riksintresseområdet. All 

luftfartsanknuten utrustning som krävs för att flygplatsen ska fungera i dag och i 

framtiden rymmas.  

 4.2.1 Risker för tredje man 

Verksamhet som innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt 

in- och utflygande flygplan kan vara oacceptabel från risksynpunkt (risk för 

tredje man). Kommersiell verksamhet som inte är luftfartsanknuten kan dock 

vara en naturlig ingrediens i flygplatsens funktion som kommunikationsnav och 

vara en finansieringsförutsättning för flygplatsverksamheten. 

I Sverige har acceptabla risknivåer för precisering av riksintresse inte fastställts. 

Som underlag för prövning av betydelsen av risk för tredje man kan med fördel 

internationella erfarenheter utnyttjas. Vid Arlanda har ”National Aerospace 

Laboratory” i Nederländerna 2003 presenterat en riskanalys för en del av 

verksamhetsområdet Arlanda Stad. I Sturupfallet har Swedavia Konsult för 

värdering av möjliga banlägen med hänsyn till befintliga byggnader utgått från 

tillämpningar i Storbritannien av så kallade ”Public Safety Zones”. 

4.2.2 Risker för fågelkollissioner 

Etablering av våtmarker i flygplatsens närhet kan öka beståndet av fåglar som 

utgör risk för fågelkollisioner. Inom riksintresseområdet bör därför inte våtmarker 

eller annan verksamhet som drar till sig fåglar etableras utan flygplatsens 

medgivande. 

4.3 Område med luftfartsanknuten utrustning 
För att flygplanen ska kunna navigera på ett säkert sätt samt övervakas och 

vägledas finns runt om i landet ett antal radionavigeringshjälpmedel, 

radarstationer och basstationer för VHF-kommunikation utplacerade på 

strategiska platser. Anläggningarna ingår som en viktig del i luftfartens 

infrastruktur. 

På flygplatsen finns också radionavigeringshjälpmedel som underlättar för 

flygplanen att landa. Dessa anläggningars markområde är att betrakta som 

riksintresse. De ligger inom riksintresseområdet. 

Eventuella störningar på luftfartens navigationshjälpmedel, kommunikations- 

och radarsystem kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning av 

navigationshjälpmedlets sändningar kan ha stor negativ inverkan på 

flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan vara vilseledande och medföra 

oacceptabla förhållanden och till och med leda till haverier. Störningar hos 

radiokommunikationsanläggningar kan ha samma effekt. Flygplatsens 

radioanläggningar, som används för in- och utflygning, är av riksintresse för 

luftfarten. 

På Malmö flygplats ligger navigationshjälpmedel, inflygningsljus och basstation 

för VHF inom det ovan redovisade riksintresseanspråket. Under inflygningarna 

såväl norrifrån som söderifrån ligger på cirka 8 km avstånd från flygplatsen så 
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kallade markeringsfyrar som sänder radiosignaler rakt upp i luften. I flygplanet 

indikerar instrument att markeringsfyrarna passeras. Dessa markeringsfyrar är 

avgörande för flygplatsens funktion, varför de inte anses ingå i 

riksintresseanspråket. 

 

 

Figur 16: LOC: (Localizer) Kurssändare, sänder riktningsinformation till 
flygplanen vid landning i dåligt väder. Används tillsammans med GP. 

 

 

 

 

Figur 17: GP: (Glide path) Glidbana, sänder höjdinformation till flygplanen vid 
landning i dåligt väder. Används tillsammans med LOC. 

 

Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om visuella hjälpmedel för 

navigering på flygplats, TSFS 2010:133, framgår i 6 kapitlet 14 § att 

inflygningsljusen så långt möjligt ska ligga i ett horisontalplan som skär tröskeln. 

Under vissa förutsättningar får ljusplanet, i förhållande till horisontalplanet, ha en 

positiv lutning. För att skydda sikten av inflygningsljus gäller:  

 Ljus får inte vara skymda för flygplan under inflygning. 
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 Hinder inom 60 meter i sidled och 1350 meter före inflygningsljusen får inte 
vara högre än inflygningsljusen. 

 Enstaka föremål som måste finnas i inflygningsljuslinjens plan för luftfartygs 
navigering får med vissa förutsättningar etableras.   

 

 

Figur 18: Ljuslinje 

4.4 Ej luftfartsanknuten markanvändning 
Om det inom riksintresseområdet etableras kommersiell verksamhet som inte är 

knuten till luftfarten kan det i framtiden ge följdeffekter som innebär att 

utnyttjandet av flygplatsen påtagligt försvåras. Detta för att det då kanske inte 

finns plats för att etablera den luftfartsanknutna utrustningen som kan komma 

att krävas (t.ex. nya rull- och taxibanor, uppställningsplatser för flygplan, 

parkeringsplatser) vilket i sin tur leder till att flygplatsen inte kan trafikeras i den 

mån som önskas eller krävs. 

För att säkerställa flygplatsens funktion måste därför sådan markanvändning 

som inte är luftfartsanknuten från fall till fall noggrant prövas innan den 

accepteras inom riksintresseområdet. Lokalisering av flygplatsens 

driftsfunktioner och luftfartsanknuten utrustning ska säkerställas, men dessa 

funktioner behöver inte disponera hela riksintresseområdet. 

Inom riksintresseområdet kring Malmö flygplats finns detaljplaner som medger 

ej luftfartsanknuten markanvändning och vars genomförandetid gått ut. Dessa 

detaljplaner bör omprövas. Kommersiell verksamhet som inte är 

luftfartsanknuten kan vara en naturlig ingrediens i flygplatsens funktion som 

kommunikationsnav och vara en finansieringsförutsättning för 

flygplatsverksamheten. Den kommersiella verksamheten är i högre grad knuten 

till vägsystemet till flygplatsen än till flygplatsens luftfartsfunktioner, även om det 

finns ett kommunikationsbehov mellan flygplatsens terminaler och den 
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kommersiella verksamheten. Vid avvägning av om viss yta ska reserveras för 

luftfartsändamål eller användas för kommersiell verksamhet, har 

luftfartsändamålet högre prioritet. Hinderkraven ska alltid uppfyllas. 

Området tvärs rullbanan flygs inte direkt över och ligger utanför ljuslinjens 

siktskyddsområde. Här ska riksintresseområdet möjliggöra byggande av 

taxibanor. Mellan rullbanorna ska utökning av stationsområdet med mera 

möjliggöras. Tvärs flygplatsens rullbana ska intrång lättare accepteras på den 

sida av rullbanan som inte har stationsområde.   

I längsled ska riksintresseområdet siktskydda inflygningsljusen. Det är inte 

rimligt att överhuvudtaget tillåta någon form av verksamhet i den yta som ska 

säkerställa att piloten har fri sikt till inflygningsljusen. Detta innebär i praktiken 

att bebyggelse inte kan tillåtas på en yta med 120 meters bredd och 1 350 

meters längd, som sträcker sig från bantröskeln ut längs banans förlängning. 

Verksamhet som innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt 

in- och utflygande flygplan kan vara oacceptabel från risksynpunkt (risk för 

tredje man).  

4.5 Anslutande infrastruktur av riksintresse 
Trafikverket skapar med hjälp av sina utpekade riksintressen ett samverkande 

och sammanhållet nationellt transportnätverk. I samband med 

infrastrukturplanering är sammankopplingen av transportslag en viktig fråga. 

Luftfartens riksintresseområden med tillhörande influensområden har dock 

definierats oberoende av preciseringen av de andra transportslagens 

riksintresseområden. Trafikverket har flera kriterier för utpekandet av vägar av 

riksintresse. Två av dessa är: 

 vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse 

 vägar som ingår i den svenska delen av Transeuropean Network (TEN). 
 

Enligt Trafikverkets beslut 2010-11-17 är följande vägar i anslutning till 

flygplatsen utpekade som riksintressen: E65,väg 813 och väg 816 samt väg 108 

En eventuell tåganslutning till Malmö flygplats skulle medföra en ökad 

tillgänglighet och ett större upptagningsområde för flygplatsen. Med 

tåganslutning skulle Malmö flygplats bli mer attraktiv för såväl flygbolag som 

danska resenärer. Men även för svenska resenärer utanför Skåneregionen 

skulle flygplatsen med tågförbindelse utgöra en naturlig avresedestination. 

Genom tåganslutning skulle även en samordning med andra trafikslag 

underlättas och kunna ge Malmö flygplats en mer framträdande roll som ett 

komplement till Köpenhamns flygplats och hela Öresundsregionen.  

Projekt Sturupspendeln syftar till att förbinda järnvägen mellan Malmö och 

Ystad, den så kallade Ystadbanan, med Malmö flygplats i Sturup. Huvudman för 

projektet har varit ett gemensamägt kommunalt bolag som heter Sturupsaxeln 

AB.  
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Sturupspendeln har inte funnits med i de långsiktiga finansiella planerna. 

Trafikverket (tidigare Banverket) har följt projektet men inte deltagit som 

intressent och har därför inte tagit ställning för något av alternativen i 

järnvägsutredningen.  

Enligt IBU-Öresunds slutrapport om infrastruktur och kommunikation kommer 

inom en snar framtid brister i järnvägskapaciteten på Öresundsbron att förhindra 

en utveckling av tågtrafik över sundet. För att lösa kapacitetsproblemet föreslås 

en ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Därmed flyttas en stor del 

av godstrafiken från Malmö–Köpenhamn till Helsingborg–Helsingör, vilket 

möjliggör ökning av persontrafiken på Öresundsbron. Detta är en avgörande 

faktor för en eventuell Sturupspendel.  

 

Figur 19: Karta visande flygplatsens riksintresseområde med riksintressevägar 

och järnvägar kring flygplatsen.   Källa: Trafikverket 
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5 Influensområden 
Flygplatsens så kallade influensområden utgörs av markområden utanför 

riksintresseområdet inom vilka tillkomsten av höga anläggningar, bullerkänslig 

bebyggelse eller anläggningar som orsakar elektromagnetisk störning, kan leda 

till restriktioner på flygverksamheten. Det kan i sin tur påtagligt försvåra eller 

omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. För att säkerställa att utnyttjandet av 

flygplatsen inte påtagligt kommer att försvåras, ska utöver riksintresseområdet 

även dess influensområden skyddas. Det finns tre typer av influensområden 

runt en flygplats: 

 influensområde med hänsyn till flyghinder 

 influensområde med hänsyn till flygbuller 

 influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning. 

5.1 Influensområde med hänsyn till flyghinder 
5.1.1 Förutsättningar 

Med influensområde för flyghinder menas det område, utanför flygplatsen, inom 

vilket höga anläggningar som vindkraftverk, master, torn och andra byggnader 

kan innebära fysiska hinder för luftfarten. Dessa hinder kan innebära att 

flygverksamheten vid flygplatsen drabbas av sådana restriktioner att 

utnyttjandet av flygplatsen försvåras påtagligt. 

Runt alla flygplatser finns hinderytor utformade enligt ICAO annex 14, 

aerodromes (International Civil Aviation Organization). Den svenska 

tillämpningen finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:134 (tidigare: 

BCL-F) och anger vilka höjdbegränsningar som gäller för underliggande 

bebyggelse. Områdena skyddas genom att byggnadsverks totalhöjd inte får 

överstiga definierade begränsningar, detta för att inte äventyra flygsäkerheten. 

Alla byggnadsverk berörs, såväl fasta (byggnader, master, vindkraftverk) som 

tillfälliga (byggnadskranar etc.). Om ett byggnadsverk överstiger definierade 

höjdrestriktioner, till exempel om det byggs ett vindkraftverk eller en mast som 

har en högre totalhöjd än de definierade höjdbegränsningarna, kan detta 

medföra begränsningar för flygtrafiken. Begränsningarna kan innebära att 

 lastbegränsningar införs som medför att allt bagage inte kommer med, eller 
att flygplanet inte kan ha tillräckligt med bränsle för att ta sig direkt till 
slutdestinationen utan måste mellanlanda för att tanka 

 landning inte kan ske vid dålig sikt och/eller låga moln 

 flygplatsen får en sämre regularitet, vilket innebär att flygplanen får svårt att 
hålla tidtabellen. 

 

5.1.2 Influensområde för flyghinder vid Malmö flygplats 

I figur 29 nedan redovisas utbredningen av influensområdet för hinder. 

Höjdsättningen, det vill säga en från riksintressesynpunkt acceptabel 

byggnadshöjd, framgår av de detaljerade hinderkurvorna i bilaga 1. 
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Den befintliga rullbanans trösklar ligger på en höjd av cirka 64 respektive 72 

meter över havet, och utifrån dessa höjder har hinderytorna för bägge 

rullbanorna redovisats.   

Av informationsskäl redovisas även hinderkurvor för den mindre tvärbanan, 

bana 11/29. Dessa hinderkurvor ingår formellt inte i det som ska bevakas 

genom riksintresseinstrumentet, eftersom hinder som tränger igenom 

tvärbanans, men inte de långa banornas hinderytor, enbart påverkar den 

allmänflygverksamhet som utnyttjar tvärbanan. 

 

Figur 20: Influensområde för flyghinder vid Malmö flygplats. Källa: Swedavia 

 

5.1.3 Procedurområden och MSA-ytor 

Även utanför hinderytorna kan höga byggnader påverka flygoperationer. 

Navigation med hjälp av äldre teknik, som markbaserade VOR/DME/NDB-

sändare, blir undan för undan förlegad och mer precis satellitbaserad GNSS-

navigering kommer in på flygmarknaden. Dessa tekniklandvinningar innebär att 

in- och utflygningsprocedurer kan utformas med högre exakthet och tillförlitlighet 

än dagens motsvarigheter. Den nya tekniken möjliggör även förkortade 

flygvägar i in- och utflygningsprocedurerna. Mot ovanstående bakgrund är det 

viktigt att notera att flygplatsens så kallade procedurområden kan komma att 

förändras. 
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När ett flygplan ska starta eller landa på en instrumentflygplats måste det följa 

på förhand fastställda procedurer, vilka garanterar hinderfrihet. Procedurerna är 

unika för varje flygplats och utformas bland annat med hänsyn till terräng- och 

byggnadshöjder. Procedurområde är ett gemensamt namn på de komplexa 

hinderytor som tillsammans utgör en övergångszon mellan flygplatsen och det 

ovanförliggande luftledssystemet. Området är större än de hinderbegränsande 

ytorna, vilket innebär att även byggnadsverk långt från flygplatsen kan komma 

att påverka procedurerna. Procedurytorna utformas enligt ICAO-dokumentet 

Pans-Ops Doc 8168.  

Även om procedurområdena inte har status som ett influensområde för 

riksintresset är det viktigt att beakta dessa områden i samband med planarbete. 

Uppförande av höga byggnader, eller andra hinder inom dessa ytor som kan 

påverka flygprocedurer till och från flygplatsen, vilket i sin tur kan försvåra eller 

omöjliggöra flygning och därmed utnyttjandet av flygplatsen. 

Det största området inom vilket hinder kan påverka flygprocedurer till och från 

Malmö flygplats är MSA-ytan (Minimum Sector Altitude). Den täcker en yta med 

en radie på 55 km med utgångspunkt i flygplatsens landnings-hjälpmedel. Se 

figur 30. 

Trafikverket bedömer att flyghinder som påverkar flygverksamheten utan att 

tränga igenom hinderytorna eller procedurytorna kan medföra visa restriktioner 

och kostnader för flygoperatörer eller för flygplatsen. Dessa kostnader och 

restriktioner bedöms dock normalt inte vara så allvarliga att de omöjliggör 

flygtrafik. Den skada som flyghinder utanför hinderytorna och procedurytorna 

utgör på flygplatsfunktionen bedöms generellt därför inte påtagligt försvåra 

utnyttjandet av flygplatsen. De områden som i detta hänseende är aktuella för 

påverkan på flygprocedurer ingår för närvarande inte i denna precisering av 

riksintressets influensområden. 

5.1.4 Vindkraft 

Det pågår en snabb teknisk utveckling inom vindkraftsindustrin, vilket bland 

annat leder till att verken blir allt högre. I Sverige har man har nyligen börjat 

uppföra verk som är 200 meter höga. Ur ett luftfartsperspektiv ställer detta krav 

på en lämplig lokalisering eftersom olämpligt lokaliserade vindkraftverk och 

särskilt vindkraftverksparker kan blockera en flygplats in- och utflygningsvägar. 

Flygtrafiken kan tvingas till långa omvägar i stället för de korta ”gröna 

inflygningar” man strävar efter att införa. Luftfartens möjlighet till framtida 

miljöförbättrande åtgärder riskerar att intecknas av vindkraftens snabba 

utbyggnad. 

De hinder- och procedurytor som hittills bevakats kring flygplatser är inte alltid 

ändamålsenliga när hindren börjar bli 150–200 meter höga och dessutom har 

stor horisontell utbredning. Vindkraftverk och parker av den här storleken har 

inte kunnat förutses och därför behöver nuvarande tillämpningar av föreskrifter 

och regler ses över. Ett projekt har initierats våren 2011, där olika 

representanter för den civila luftfarten samverkar för att identifiera vilka utökade 
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ytor som fortsättningsvis kan behöva bevakas. En liknande översyn har nyligen 

genomförts av försvarsmakten för att säkerställa den militära luftfartens behov. 

Miljöprövningen av större vindkraftverk till sjöss görs av miljödomstol, medan 

större vindkraftverk på land prövas under domstolsliknande former med berörd 

länsstyrelse som beslutande instans. I anmälningsärenden avgörs frågan 

vanligtvis av en kommunal nämnd. I princip fattar domstolen, länsstyrelsen eller 

nämnden beslut på de handlingar som inkommit i ärendet och vad som 

framkommit under de muntliga förhandlingarna. Detta innebär att de 

myndigheter och sakägare som företräder ett visst intresse inte kan leverera ett 

generellt kunskapsunderlag till den beslutande domstolen, länsstyrelsen eller 

nämnden på samma sätt som vid planering enligt planlagstiftningen. Av denna 

anledning måste flygplatshållarna i varje enskilt vindkraftsärende tydligt redovisa 

hur ett planerat vindkraftverk kan komma att utgöra ett intrång i flygplatsens 

influensområde med hänsyn till flyghinder. 

Miljöprövningsprocessen innehåller krav om samråd med bland annat statliga 

verk, kommuner, berörda företag och enskilda, såväl innan ansökan lämnas in 

som i samband med prövningen.  

 Vindkraftsintressenter som har för avsikt att etablera ett flyghinder inom den 
så kallade MSA ytan bör i ett tidigt skede kontakta flygplatsen för att klara ut 
om påverkan på flygtrafiken måste utredas. MSA-ytan kan sträcka sig 55–65 
km från flygplatsen. Flygplatsen bör kunna hänvisa till en konsult som kan 
bistå med utredning av om och hur det aktuella hindret påverkar 
flygverksamheten. Vindkraftsintressenterna bör ta på sig kostnadsansvaret 
för nödvändiga utredningar.  

 Flygplatsen är sakkunnig i fråga om förutsättningarna för flygtrafiken till och 
från flygplatsen. Flygplatsen har intresse av att långsiktigt skydda 
flygverksamheten. I och med att någon myndighet inte längre har något 
sektorsansvar som inbegriper att främja luftfarten, måste flygplatsen av eget 
intresse ta på sig rollen att informera om huruvida och på vilket sätt en 
vindkraftsanläggning kan påverka flygprocedurer.  

 Trafikverket är remissinstans i främst planfrågor, men har traditionellt inte 
erfarenhet av flygoperativa frågor. Det ingår inte i Trafikverkets uppdrag att 
tillhandahålla underlag för den fysiska planeringen att delta i 
miljöprövningsärenden.  

 Transportstyrelsen fastställer regelverk, ger tillstånd och utövar tillsyn över 
flyg- och flygplatsverksamhet. Myndighetsutövandet är riktat mot flyg- och 
flygplatsoperatörer. Transportstyrelsen har inte någon roll i den fysiska 
planeringen utanför flygplatsområdet.   

 Luftfartsverket, LFV, är numera konkurrensutsatt i fråga om lokal 
flygtrafiktjänst. LFV kan bidra med kompetens som konsult, men har inte 
något sektorsansvar.  

 Prövande myndigheter bör säkerställa att flygplatserna tagit del av aktuella 
vindkrafts- och hinderärenden och att den flygoperativa konsekvensen är 
analyserad. 
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Figur 21: Karta visande MSA-yta för Malmö flygplats. Källa: Trafikverket 

5.2 Influensområde med hänsyn till flygbuller 
5.2.1 Allmänna flygbullerförutsättningar 

Nedan görs en genomgång av följande fyra förutsättningar för 

bebyggelseplanering med hänsyn till bullerriktvärden: 

 Regeringens riktvärden för trafikbuller 

 Naturvårdverkets definition av riktvärden 

 Naturvårdsverkets allmänna råd 

 Boverkets allmänna råd. 
 

Regeringens riktvärde för trafikbuller 

Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida 

transporter anger att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör 

överskridas vid nyuppförande av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller 

väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA. 
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Naturvårdsverkets definition av riktvärden 

Naturvårdsverket redovisade den 20 december 2001 ett regeringsuppdrag som 

syftade till att utveckla definitioner för riktvärden för buller för de olika 

trafikslagen så att de blir mer jämförbara. I en regeringsskrivelse om Riktvärden 

för trafikbuller vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur - 

Förslag till utveckling av definitioner föreslog Naturvårdsverket följande 

definition av maximalnivån 70 dBA på uteplats: 

”Med det långsiktiga riktvärdet 70 dBA Lmax  på uteplats avses ett beräknat 

bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under ett årsmedeldygn. I 

riktvärdet är markreflexionen inkluderad och instrumentinställning S(slow) 

avses. I avvaktan på resultatet av fortsatt utredningsarbete får riktvärdet tills 

vidare överskridas högst tre gånger per dag/kväll (06.00-22.00). Riktvärdet 

gäller främst för planering av bostäder för permanent boende, fritidshus samt 

vårdlokaler och bebyggelsekoncentrationer” 

Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om 

tillståndsprövning av flygplatser, NFS 2008:6 

Naturvårdsverkets publicerade 2008 allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken. De 

allmänna råden omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som vägledande 

myndighet för miljöbalkens tillämpning i frågor som rör flygplatser. 

Följande riktvärden enligt tabell 8 bör tillämpas vid bedömning av lämplig 

begränsning av buller från flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en 

flygplats. Med begreppet riktvärde avses en nivå till vägledning för 

beslutsmyndigheterna som i det enskilda fallet ska bedöma och fastställa 

lämpligt värde. 

 

Tabell Riktvärden för flygtrafikbuller. Källa: Naturvårdsverket. 

1. LAeq: Med beteckningen LAeq avses ekvivalentljudnivån, ett medelvärde över dygnstiden för A-vägd ljudtrycksnivå. LAeq 
definieras som den konstanta ljudnivå som under en given tid ger samma ljudenergi som en under samma tid varierande 
ljudnivå. LAeq är ett energimedelvärde under 24 timmar. 

2. FBN: Med beteckningen FBN avses en viktad ekvivalent ljudnivå där en kvällshändelse motsvarar tre daghändelser och en 
natthändelse motsvarar tio daghändelser. 

3. LAmax: Med beteckningen LAmax avses maximal A-vägd ljudtrycksnivå. 

4. Utomhusriktvärdena i permanent- och fritidsbostäder avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden 
korrigerade värden. 

5. Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för 
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. 
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Boverkets allmänna råd 2009:1 ”Flygbuller i planeringen” 

Boverket har i enlighet med ett regeringsuppdrag tagit fram en fördjupad 

vägledning om tillämpning av riktvärden för buller från flygtrafik vid planläggning 

för och byggande av bostäder. 

Vägledningen är avsedd att tillämpas vid fysisk planering enligt plan- och 

bygglagen (1987:10), PBL, för nytillkommande bostäder i områden som 

exponeras för buller från flygtrafik. 

Riksdagens riktvärde utomhus är FBN 55 dBA och maximalnivån 70 dBA. 

Boverkets uppfattning är att maximalnivån 70 dBA inte bör överskridas utomhus 

vid byggnadens fasader mer än 30 gånger per dag/kväll (cirka 2 per timme) och 

inte mer än 3 gånger nattetid. Vid förtätning av kvartersstrukturer med 

flerbostadshus i tätorter gäller enbart FBN 55 dBA samt att maximalnivån 70 

dBA får överskridas högst 3 gånger nattetid. 

Vid planering av bostäder i områden som utsätts för flygbuller från 

försvarsrelaterad verksamhet och flyg- och helikoptertrafik för räddnings- och 

sjukvårdstransporter gäller enbart att ljudkvalitetskravet FBN 55 dBA bör 

uppfyllas oavsett plats. 

Som en förutsättning för att plansystemet ska fungera anger Boverket fyra 

grundläggande förutsättningar: 

1. Det övergripande målet är en hållbar samhällsutveckling, vilket innebär att 
viss förtätning av bebyggelse i bullerexponerade områden måste 
accepteras. 

2. Regelverket måste tillämpas som det är tänkt. 
3. Planeringsunderlag i form av bullerredovisningar med mera måste 

tillhandahållas av utpekade statliga myndigheter. 
4. Alla parter ska känna trygghet i att andra och mer omfattande krav inte ställs 

på verksamhetsutövaren annat än i särskilda fall. 
 

Trafikverkets ställningstagande med hänsyn till Naturvårdsverkets allmänna råd 

med mera och med hänsyn till Boverkets allmänna råd: 

Naturvårdsverkets grundsyn är att enstaka eller ett fåtal flygbullerhändelser 

överstigande 70 dBA bör tillämpas vid bedömning av lämplig begränsning av 

buller från flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en flygplats. 

Enligt Trafikverkets uppfattning kommer denna förutsättning att behöva vara 

dimensionerande vid bedömning enligt MB 3 kap. 8 § av vilken ljudnivå och 

vilket antal ”överskridanden” som accepteras för att utnyttjandet av flygplatsen 

inte ska äventyras. 

Flera myndigheter och intressenter har i samband med remisshanteringen av 

Boverkets underlag påpekat att det är av fundamental betydelse att det råder en 

samsyn mellan berörda myndigheter om vilka bullerstörningar som kan 

accepteras av samhället. Man måste enligt Trafikverket i princip ha samma 

värdering av bullerstörningar oberoende av om det är miljöbalken eller plan- och 
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bygglagen som tillämpas. I den nu uppkomna situationen kan 

miljömyndigheterna med stöd av miljöbalken besluta om anpassningar av 

flygverksamhet på grund av bullerstörningar i områden där det med stöd av 

plan- och bygglagen är acceptabelt att etablera nya bostäder. Någon samsyn 

har inte nåtts i aktuella frågor. 

Trafikverket har därför inte ändrat uppfattning om förutsättningarna för hur 

flygbullerinfluensområdet kring riksintresseflygplatser ska definieras. I 

miljöbalkens 3 kap. 8 § finns bestämmelsen att markområden som är av 

riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. För sådana 

markområden som inte är av riksintresse, men som ändå är särskilt lämpliga, 

som exempelvis flygplats, gäller att markområdet så långt möjligt ska skyddas. 

Detta innebär att Trafikverkets definition av influensområde baserat på 

maximalnivån 70 dBA fortfarande gäller. Med riktvärdet 70 dBA som underlag 

för flygbullerinfluensområde avses ett beräknat bullervärde grundat på 

fördelningen av ljudnivåer från olika bullerhändelser under ett år. Ljudnivån 70 

dBA får i genomsnitt överskridas 3 gånger per dag/kväll (06.00–22.00). 

Bullernivåerna är en teoretisk beräkning utifrån vilken riksdagen angett vilken 

nivå samhället kan acceptera. I samband med nybyggnation av bebyggelse är 

det främst utomhusnivåerna som är styrande. Uppfylls utomhusnivåerna 

kommer normal svensk isoleringsstandard att innebära att inomhusnivåerna 

uppfylls. I teorin är ljudnivån inomhus nattetid enbart dimensionerande för 

flygplatser som har mer bullrande flygverksamhet nattetid än dagtid. 

 

5.2.2 Dimensionerande flygbullerförutsättningar för Malmö flygplats 

Flygvägar 

För bullerredovisningen har schablonmässiga startflygvägar enligt 

nedanstående figurer tagits fram: 
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Figur 22 Principiella flygvägar för starter banriktning söderut. Källa: LFV 

 

 

Figur 23 Principiella flygvägar för starter banriktning norrut. Källa: LFV 

År 2010 förekom två typiska procedurer vid landning: visuell inflygning samt 

instrumentinflygning. De visuella flygvägarna kännetecknas av det kortare 

segmentet i rullbanans förlängning. För beräkning av maximal ljudnivå 

applicerades en likvärdig mängd trafik på båda procedurerna, vilket ger en viss 

marginal i resultatet. 
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Trafikvolym och trafikfördelning 

För dimensionering av flygbullerinfluensområden har tidigare rekommendationer 

i rapporten LFS 2008:12 Luftfartens riksintressen använts. I denna uttrycks att 

”den för riksintressepreciseringen dimensionerande trafiken ska vara minst den 

som under kommande 30 år beräknas ge störst bullerutbredning”. Trafikverket 

har inte ändrat uppfattning om dimensionerande flygtrafik.  

Flygbullerinfluensområdet dimensioneras av trafikmängden år 2045 enligt den 

Swedaviaprognos som även använts i FÖP lokaliseringsstudie. 

 Trafikmängden är 152 000 rörelser varav cirka 100 000 inrikes, cirka 32 000 
utrikes och cirka 20 000 för frakt med mera. 

 Dygnsfördelning dag 55 procent, kväll 25 procent och natt 20 procent.  

 Dygnsfördelning frakt dag 10 procent, kväll 10 procent och natt 80 procent. 

 Inrikestrafiken använder medeldistansjetflygplanen B737 och A320. 

 Utrikestrafiken använder A320, men även widebodyflygplanen A330 och 
A340 förekommer. 

 Fraktverksamheten använder A340.    
 

Här redovisas banfördelningen i procent, med starter för sig och landningar för 

sig. Starterna fördelas på de två banriktningarna i sydligt och nordligt flöde. 

Sydligt flöde, det vill säga banriktning 17 för såväl start som landning används 

cirka 70 procent av tiden, medan nordligt flöde, det vill säga banriktning 35, 

används cirka 30 procent av tiden. Det är primärt vindriktningen som styr vilken 

banriktning som används. 

 

Figur 24: Banfördelning nuvarande bana Källa: Hummelvik Konsult 

Trafiken fördelas på de två banriktningarna i sydligt och nordligt flöde. Sydligt 

flöde, det vill säga banriktning 17 för såväl start som landning används cirka 70 

procent av tiden, medan nordligt flöde, det vill säga banriktning 35 används 

cirka 30 procent av tiden. Det är primärt vindriktningen som styr vilken 

banriktning som används. 
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Som underlag för FÖP lokaliseringsstudie gäller följande banfördelning: 

 

Figur 25: Banfördelning enligt FÖP lokaliseringsstudie alt 3B. Källa: Hummelvik 

Konsult. 

Fram till tillkomsten av en parallellbana kommer inte fördelningen av flygtrafiken 

på de två banriktningarna att förändras.   

När parallellbanan tas i drift finns en handlingsfrihet att vid sydliga vindar 

antingen använda den östra (gamla) banan som då benämns 17L eller den 

västra (nya) banan som benämns 17R. Vid nordliga vindar finns handlingsfrihet 

att antingen använda den östra (gamla) banan som då benämns 35R eller den 

västra (nya) banan som benämns 35L.   

I parallellbanesystemet strävar man efter att minska flygplanens markrörelser, 

av såväl operativa som miljömässiga skäl. Stationsområdet med terminal och 

uppställningsplatta kommer sannolikt att lokaliseras i området mellan den norra 

bantröskeln vid den gamla banan och den nya banans södra bantröskel.    

Vid sydligt flöde kommer därför landning på den nya banan (17R) att föredras 

före landning på den gamla banan (17L). Start på gamla banan (17L) kommer 

att föredras före start på den nya banan (17R).   

På motsvarande sätt kommer det vid nordligt flöde att föredras landning på den 

gamla banan (35R) före landning på den nya banan (35L). Start på nya banan 

(35L) kommer att föredras före start på den gamla banan (35R).        

Det ska nu redovisas vilka områden som med hänsyn till flygbullerstörningar 

inte bör bebyggas med störningskänslig bebyggelse. Utgångspunkten är att 

Trafikverket i dagsläget ska bedöma hur flygplatsen kommer att användas i 

framtiden. Det är inte Trafikverket eller Swedavia som fullt ut beslutar hur 

flygplatsen kommer att användas i framtiden.    

Med ovanstående förutsättningar behöver riksintresseinstrumentet i första hand 

skydda områden så 
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 att nuvarande rullbana kan användas fram till dess att flygtrafikvolymen nått 
upp till banans fysiska kapacitet, och 

 att parallellbanesystemet kan användas på det från flygoperativt och 
miljömässigt bästa sättet, samt 

 att det om och när det behövs parallella oberoende flygrörelser inte 
omöjliggörs att starter västerut görs från den västra banan och starter 
österut görs från den östra banan.     

 

Detta bör resultera i att starter i sydligt flöde från nya banan (17R) i huvudsak 

kommer att ske då kapaciteten är otillräcklig på gamla banan. 

För att säkerställa att tillräckliga ytor reserveras som bullerinfluensområde har 

ett kompletterande trafikfall beräknats. Trafikfallet speglar ytterligheter i 

användning av flygplatsen. För starter har all trafik med västliga destinationer 

fördelats på den västra banan och alla starter med östliga destinationer har 

fördelats på den östra banan.    

 

Figur 26:Trafikverkets kompletterande trafikfall. Källa: Hummelvik Konsult. 

I fråga om bullerredovisningar har den nuvarande banan 17L/35R inte förlängts 

söderut. Det bedöms att bullerinfluensområdet innehåller tillräckliga marginaler 

väster och norr om flygplatsen. I fråga om områden i sydost, det vill säga 

området mellan Björkesåkrasjön och Romelåsen, samt spetsen söderut ner mot 

E65, bör 500 meters marginal tillämpas vid bedömning av bebyggelseåtgärder 

med hänsyn till flygbullerexponeringar.   

Beräkningsmetod 

Flygbullerredovisningar som grund för den fysiska planeringen utgår från 

fastställda luftdämpningsfaktorer och görs med en standardiserad 

beräkningsmetod. Beräkningsmetoden ska uppfylla kraven i ECAC Doc 29 3rd 

edition, som är den metodmässiga utgångspunkten för specifikation, 

genomförande, presentation och uppföljning av flygbullerredovisningar. 
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En flygbullerredovisning är en redovisning av flygbullerexponeringar på en 

karta. Som grund för bedömningar som bullersituationen kring en flygplats 

redovisas flygtrafikens exponeringsnivåer kring en flygplats som isolinjer med 

utgångspunkt från ett definierat flygbullerindex (exempelvis FBN). För att 

värdera bullerkonsekvenser av en enskild bullerhändelses kan dess 

flygbullerexponering redovisas som isolinjer med olika mått (exempelvis LAmax 

eller SEL). 

Flygbullerredovisningar ligger som grund för miljöprövningar av flygplatser och 

bebyggelseplanering kring flygplatser. Arbetet med att ta fram underlag, utföra 

beräkningarna och redovisa resultatet utförs av olika intressenter. 

Flygbullerredovisningar utgör underlag för beslut om frågor med stora 

samhällsvärden. 

Planeringssystemet bygger på att redovisningar av flygbullerexponeringar kring 

en flygplats är kvalitetsmässigt hållbara. En flygbullerredovisning ska vara 

förutsägbar i den bemärkelsen att alla parter som utför eller värderar en 

redovisning måste kunna förstå 

 förutsättningarna (den flygverksamhet som beräkningen avser), 

 den tekniska grunden (beräkningsmodellen), 

 vad som beskrivs i redovisningen (vad bullerfigurerna representerar) 

 vilka slutsatser (störning och hälsopåverkan) som kan dras av 
redovisningen. 

 

Resultatet av en flygbullerredovisning kan ha stor känslighet. En liten förändring 

i indata eller annorlunda tillämpning av en beräkningsmetod kan resultera i 

avsevärda skillnader i fråga om planrestriktioner eller vilka 

bullerisoleringsåtgärder som behöver vidtas. 

En flygbullerredovisning kan avse redovisning av historiska eller framtida 

bullersituation. Det ligger i sakens natur att en flygbullerredovisning av framtida 

flygbuller kring en flygplats innebär fler subjektiva bedömningar än redovisning 

av en historisk bullersituation. 

För beräkning av flygbuller kring Malmö flygplats används ett amerikanskt 

beräkningsverktyg, INM 7.0, som uppfyller kraven i ECAC Doc 29 3rd edition.  

Transportstyrelsen har i samarbete med Försvarsmakten och Naturvårdsverket 

fastställt kvalitetssäkringsrutiner och beräkningsmetoden i syfte att maximera 

standardiseringen av flygbullerredovisningar och därmed minimera risken för att 

flygbullerredovisningar blir beroende av enskilda tekniska överväganden. 

Flygbullerredovisningar ligger som grund för miljöprövningar av flygplatser och 

bebyggelseplanering kring flygplatser. Berörda beslutsfattare ska inte behöva 

hantera detaljerade tekniska frågeställningar, utan sådana måste så långt 

möjligt lösas på ett generellt sätt av de parter som har mandat och kompetens 

att lösa dessa.   
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5.2.3 Malmö flygplats influensområde för flygbuller 

 

 

Figur 27: Influensområde för flygbuller vid Malmö flygplats. Källa: Swedavia  

Inom ramen för riksintressepreciseringen har Swedavia Flygakustik gjort 

bullerberäkningarna. Beräkningsrapporten redovisas i bilaga 2. I figur 29 ovan 
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redovisas de bullerexponerade områden av dimensionerande trafikfall. 

Influensområdet utgörs av den sammanlagda bullerexponerade ytan. 
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Sammanfattande kommentarer 

Utbredning av maximal ljudnivå 70 dBA redovisas enligt Naturvårdsverkets 

synsätt. I planhanteringen bör man i vissa fall kunna nyansera tillämpningen av 

bullerinfluensområdet. Flygbullernivån, FBN, liksom konsekvensen av Boverkets 

allmänna råd bör ha betydelse i planhanteringen. Dessa förutsättningar 

redovisas i beräkningsbilagan, bilaga 2. 

 

5.3 Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning 
5.3.1 Förutsättningar 

Eventuella störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel samt 

kommunikations- och radarsystem kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning 

av navigationshjälpmedlets sändningar kan ha stor negativ inverkan på 

flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan vara vilseledande och medföra 

oacceptabla förhållanden och till och med leda till haverier. Störningar hos 

radiokommunikationsanläggningar och radiolänkar kan ha samma effekt. 

En svensk standard, SS 447 10 12, om skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar från anläggningar för elektrisk kraftöverföring 

och tågdrift, fastställdes 1991-03-13. Skyddsavstånden är att betrakta som 

riktvärden. 

En byggnad eller annat hinder som uppförs i flygplatsens närhet kan ha 

betydelse för radiotrafiken mellan flygplan och flygtrafikledning eller för 

funktionen på aktuell VOR/DME-utrustning. Skyddsområdenas storlek är 

beroende av höjden på aktuellt hinder (byggnad). 

5.3.2 Luftfartsradioanläggning (VHF) och riktad radiofyr med utrustning för 
avståndsmätning (VOR/DME) vid Malmö flygplats 

Influensområdet för luftfartsradioanläggning (VHF) och riktad radiofyr med 

utrustning för avståndsmätning (VOR/DME) ryms inom hinderytorna vid en 

flygplats, förutsatt att utrustningen finns inom flygplatsområdet. Till följd av detta 

pekar Trafikverket inte ut ytterligare influensområden för VHF och VOR/DME 

inom ramen för riksintresseprecisering. Om utrustningen inte finns inom 

flygplatsområdet anses den inte ha något influensområde ur 

riksintressesynpunkt. 
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Figur 28: VOR/DME: Riktad radiofyr med utrustning för avståndsmätning 

5.3.3 Luftledningar för starkström 

Enligt starkströmsförordningen (2009:22) får luftledningar för starkström inte 

anläggas närmare än 4 km från en flygplats referenspunkt, eftersom 

högspänningsledningar, ställverk, transformatorstationer, dragfordon med mera 

kan störa funktionen hos luftfartsradioanläggningar. Transportstyrelsen får dock 

meddela föreskrifter om eller i ett särskilt fall besluta om undantag från 

föreskriftens 13 § andra stycket. 

 

Figur 29: Inflygning 
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6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning 
 

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (PBL) i kraft. 

Nedanstående referenser avser den nya PBL (2010:900).  

6.1 Riksintressets behandling i planprocessen 
Länsstyrelsen har enligt PBL till uppgift att bevaka områden av riksintresse 

enligt miljöbalken (MB). Om ett område är av riksintresse för flera intressen ska 

en avvägning mellan riksintressena göras som främjar en långsiktigt god 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

Enligt 11 kap 11 § PBL kan länsstyrelsen upphäva kommunens beslut i dess 

helhet, om något förhållande som avses i 11 kap 10 § andra stycket PBL 

föreligger, ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap MB inte tillgodoses. Om 

kommunen har medgett det, får beslutet upphävas i en viss del. 

11 kap 15 § PBL ger regeringen möjlighet att förelägga kommunen att inom en 

viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser 

(planföreläggande), om det behövs för att tillgodose sådana riksintressen. 

Staten har möjlighet att ingripa mot olämplig markanvändning genom ett så 

kallat 11:12-förordnande. Enligt 11 kap 12 § PBL får länsstyrelsen eller 

regeringen i vissa fall för ett visst område förordna att kommunala beslut att 

lämna lov eller förhandsbesked ska prövas av länsstyrelse eller regeringen. 

När det ska prövas om en planerad åtgärd kan påverka ett riksintresse negativt, 

har det ingen betydelse om åtgärden ska vidtas inom eller utanför 

riksintresseområdet. Det är själva påverkan på funktionen luftfartsanläggning 

som är avgörande för bedömningen. 

Inom ett riksintresseområde för luftfart samt dess influensområden finns det 

möjlighet till annan markanvändning än just den som är luftfartsanknuten. 

Länsstyrelsen måste dock behandla frågan och besluta i varje enskilt fall, 

eftersom det är av största vikt att verksamheten inte påtagligt försvårar 

utnyttjandet av flygplatsen. Annan markanvändning kan till exempel vara 

tidsbegränsad eller på annat sätt begränsad så att den inte påverkar luftfarten. 

Länsstyrelsen deltar i kommunernas planprocesser genom att kommunen vid 

framtagning av bland annat förslag till detaljplan enligt 5 kap 11 § PBL ska 

samråda med länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt kommuner som 

berörs av förslaget. Enligt 5 kap 14 § PBL ska länsstyrelsen särskilt under 

samrådet 

 ta till vara och samordna statens intressen, 

 ge råd om tillämpningen av 2 kap MB, 

 verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap MB tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB följs, och att strandskydd enligt 7 kap 
MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
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 verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

 verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

 

Precisering av riksintressen för luftfart görs av Trafikverket och är helt frikopplad 

från alla typer av miljöprövningar. 

 

Figur 30: Torn och master 

Miljödomstolarna eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen fastställer 

villkor för hur verksamheten får bedrivas i samband med prövningar enligt MB. 

Villkoren som formuleras efter en omfattande och öppen prövningsprocess är 

en garanti för att flygverksamheten bedrivs med utgångspunkt från MB:s 

hänsynsregler, och att alla motiverade skyddsåtgärder vidtas. 

Tillståndsbeslut anger tillåten verksamhet samt villkor för verksamheten. 

Besluten innehåller direkta eller indirekta bestämmelser om maximalt tillåtet 

antal starter och landningar (rörelser) som mått för tillåten verksamhet. 

Verksamheten vid flygplatser omfattar även flygvägarnas utformning till och från 

flygplatsen. Vissa beslut är tydliga i fråga om intill vilket avstånd från flygplatsen 

flygvägarna har ingått i prövningen. I dag fastställs flygprocedurer vanligtvis i 

besluten, och flygtrafiktjänsten ansvarar för att de följs. Flygtrafiken regleras 

dock med stöd av luftfartslagen så snart ett flygplan släppt kontakten med 

marken. Det innebär att villkor som miljödomstolen förknippar med tillståndet för 

att bedriva flygplatsverksamhet inte direkt kan riktas mot flygtrafiken eller 

flygprocedurerna. 

Villkoren utgörs av både allmänna och särskilda villkor. Det allmänna villkoret 

innebär att verksamheten får bedrivas i huvudsak på det sätt som den sökande 

har redovisat i ärendet. De särskilda villkoren för verksamheten omfattar normalt 

flygvägsvillkor och buller samt utsläpp till luft, mark och vatten. 

Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i en miljöprövning har ett 

annat syfte än den MKB som enligt 4 kap 34 § PBL ska upprättas vid 

detaljplaneläggning av ett område. Det är framför allt tidsperspektivet som är 
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annorlunda. MKB för flygplatser beaktar den verksamhet som 

verksamhetsutövaren söker tillstånd för. Flygverksamhet är föränderlig. Det har 

därför visat sig att flygplatsverksamheter behöver omprövas i samband med att 

förutsättningar för flygverksamheten förändrats. Tillstånd enligt MB är inte så 

statiska att de kan utgöra en total och säker grund för miljökonsekvenser kring 

flygplatser på lång sikt. Miljötillståndets villkor avser på vilket sätt 

flygplatshållaren i dagsläget ska reglera verksamheten vid flygplatsen. Det kan 

inte förutsättas att framtida villkor kommer att överensstämma med nuvarande 

villkor för bullerutbredningen kring flygplatsen. Den flygbullerredovisning som 

legat som grund för tillståndsprövning av flygplatsen har inte någon formellt 

styrande effekt på bebyggelseutvecklingen kring flygplatsen. 

Med utgångspunkt från ovanstående är det därför Trafikverkets uppfattning att 

influensområdet för flygbuller helt och hållet ska dimensioneras av de fakta som 

redovisas i denna preciseringsutredning. 

6.2 Kommunalt planarbete kan ha inverkan på flygplatsen 
Principiellt ska kommunerna i sina översiktsplaner redovisa på vilket sätt 

riksintressen som berör kommunerna är omhändertagna. 

En fördjupad översiktsplan tas fram parallellt med arbetet med 

riksintresseanspråket. Detta innebär att vissa förutsättningar för 

riksintressepreciseringen behandlas i FÖP. Det finns förväntningar på att 

riksintresse och influensområden ska vara framme och finnas tillgängliga för 

tillämpning i FÖP.   

Inom ramen för FÖP-arbetet togs en ”lokaliseringsstudie med 

konsekvensbedömning för Malmö flygplats fram 2009-07-03. 

Lunds, Svedala, Staffanstorps och Trelleborgs kommuner berörs av det 

utpekade riksintresseanspråket tillsammans med dess influensområden. I dessa 

kommuner pågår ett aktivt detalj- och översiktsplanearbete där det är av största 

vikt att flygplatsens intressen tillgodoses, eftersom den kommunala planeringen 

annars kan innebära restriktioner för flygplatsen. Restriktionerna kan i sin tur 

leda till att utnyttjandet av riksintresset påtagligt försvåras. 

6.2.1 Riksintresset ska skyddas 

Riksintresserapporten Malmö flygplats bör användas på ett så tidigt stadium 

som möjligt i planarbetet, och i den färdiga planen bör kommunens syn på 

flygplatsen även redovisas. Kartorna i rapporten som utvisar anspråk på 

riksintresseområde och influensområden bör också redovisas i planen. 

Beslut om nyetablering av bostäder, skolor eller vårdinrättningar inom 70 dB(A) 

kurvan (3 överskridanden per årsmedeldygn) förutsätter förmåga att 

prognostisera utfall i kommande miljöprövningar. Annars finns en risk att nya 

bostäder efter en tid genererar klagomål på flygbuller, vilket i kommande 

miljöprövningar kan medföra restriktioner i utnyttjandet av flygplatsen.  
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Flygplatshållares miljötillstånd innehåller ofta begränsningar i användandet av 

anläggningen. Riksintresseutpekandet ska skydda mot nya begränsningar. 

Om konsekvensen av en nybyggnad inom 70 dB(A)-kurvan (3 överskridanden 

per årsmedeldygn) är att flygplatsens in- och utflygningsprocedurer måste 

ändras och/eller att öppethållningstider begränsas, är det att betrakta som ett 

påtagligt försvårande av flygplatsens utnyttjande, vilket riksintresseutpekandet 

är avsett att skydda mot. 

Inom 70 dB(A)-kurvan (3 överskridanden per årsmedeldygn) kan enstaka 

kompletteringar/förtätningar, efter prövning i det enskilda fallet, accepteras på 

fastigheter i områden med gällande detaljplan. Omvänt bör gälla att undvika 

nyetableringar i glesbebyggda områden inom bullerkurvan. 

Nya byggnader bör uppföras så att de uppfyller Boverkets byggreglers (BBR) 

krav på ljudnivå utgående från dagens och framtida flygbuller. Flygplatshållaren 

ska känna trygghet i att inte krävas på bullerdämpande åtgärder i framtiden. 

Möjligheten att starta och landa i dåligt väder regleras av fastställda 

minimivärden för sikt och molnbas. Tillkommande höga byggnadsverk inom 

influensområdet för flyghinder medför höjda minimivärden och är att betrakta 

som påtagligt försvårande av flygplatsens utnyttjande.  

Framtida ”gröna inflygningar” kan innebära att markområden som tidigare inte 

påverkats av flygtrafik kan komma att överflygas och därmed vara olämpliga för 

tillkommande höga byggnader som till exempel vindkraftverk.  

7 Samrådsredogörelse 
Remissvar har inkommit från Länsstyrelsen i Skåne, Svedala kommun, Lunds 

kommun, Staffanstorps kommun, Region Skåne och Swedavia, Malmö Airport. 

Sammanfattning av remissvaren 

Länsstyrelsen i Skåne 

Rapporten utgör ett bra och till stor del väl genomarbetat material, men 

Trafikverkets ställningstagande redovisas under särskild rubrik i stället för i 

sammanfattningen. Länsstyrelsen saknar koppling mellan presenterade fakta 

och ställningstagande avseende parallellbanesystemet. Redovisning av 

nuvarande banas kapacitetstak saknas. Parallellbanesystemet grundas på stor 

inbyggd osäkerhet. Länsstyrelsen anser inte att det finns motiv att behålla 

nuvarande riksintresse med parallella rullbanor. 

Svedala kommun 

Svedala kommun har starka invändningar mot bullerzonens utbredning 

omedelbart öster om Svedala tätort, samt hur riksintresset påverkar 

möjligheterna att utveckla Sturup Park. Därför avstyrker Svedala kommun 

förslaget till riksintresseanspråk. Kommunen är dock angelägen om att 
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förutsättningar för kommunikation med flygplatsen underlättas genom 

Sturupspendeln. 

Lunds kommun 

Kommunen önskar ett mera västligt banläge på parallellbanan och anser att det 

kvarstår frågor för att samsyn i planeringen ska kunna uppnås. 

Staffanstorps kommun 

Staffanstorps kommun delar Trafikverkets beskrivning av hur flygplatsen kan 

utvecklas. 

Region Skåne 

Region Skåne delar remissens uppfattning om beredskap för en eventuell andra 

rullbana enligt föreslagen lösning.   

Swedavia Malmö Airport 

Bullerinfluensområdet bör justeras. Swedavia pekar dessutom på behov av 

mindre redaktionella justeringar. 

Synpunkter på bansystem/riksintresseområdet 

Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen saknar koppling mellan presenterade fakta och ställningstagande 

avseende parallellbanesystemet. Redovisning av nuvarande banas 

kapacitetstak saknas. Parallellbanesystemet grundas på stor inbyggd 

osäkerhet. Det finns inte motiv att behålla nuvarande riksintresse med parallella 

rullbanor. 

Svedala kommun 

Kommunstyrelsen i Svedala har vid sitt möte 2011-06-20 beslutat att uttala sig 

för uppmärksamma Trafikverket på att Svedala önskar att ett ”close parallel”- 

alternativ utreds i samband med att riksintresset för flygplatsen utreds. 

Utredningen utfördes av Swedavia. Motivet var att om möjligt frilägga berörda 

detaljplaner för genomförande av projektet ”Sturup Park”. Ett nordligt alternativ 

var möjligt att genomföra utan att detta medförde flygoperativa begränsningar. 

Trafikverket har underhand förordat att riksintresseområdet ska möjliggöra 

tillkommande rullbana enligt FÖP alternativ 3B och därmed accepterat att 

genomförande av ett nordligt alternativ inte behöver säkerställas.  

 

Svedala kommun hänvisar till arbetet med FÖP Sturup-redovisningen av 

utredningen avseende ”close parallell”, i vilken det framkom att ett nordligt läge 

som från operativ synpunkt är att föredra skulle möjliggöra utveckling av 

verksamhetsområdet Sturup Park.    
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Lunds kommun 

Lunds kommun redovisar att Lund starkt motsatt sig det nordliga läget i ”close 

parallell”-utredningen. I fråga om banläge skulle FÖP-alternativet 4 som ligger 

längre västerut beröra Dalby mindre.   

Region Skåne 

Region Skåne delar remissens uppfattning om beredskap för en eventuell andra 

rullbana enligt föreslagen lösning.  

Utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen kan dock minska flygtrafikutvecklingen i 

Öresundsregionen.  

Trafikverkets kommentarer på synpunkter avseende 

bansystem/riksintresseområde 

Länsstyrelsen drar med utgångspunkt från Trafikverkets redovisning andra 

slutsatser än Trafikverket i fråga om behovet av parallellbana. Trafikverket avser 

därför att förtydliga kopplingen mellan flygtrafikens möjliga utveckling och 

behovet av ytterligare bankapacitet på Malmö flygplats.  

Det nordliga banläget som redovisades i utredningen om ”close parallell” kan 

inte enbart ses med utgångspunkt från Svedala kommuns och Swedavias 

förutsättningar, utan även med utgångspunkt från främst Lunds kommuns 

intressen. En samlad bedömning är att mark behöver reserveras för det sydliga 

läget av parallellbanan. 

 

Synpunkter på influensområden 

De synpunkter som kommit in ifråga om influensområden berör inte 

influensområde för hinder och elektromagnetisk strålning, utan enbart 

bullerinfluensområdet. 

Svedala kommun 

Svedala kommun pekar på att trafikfördelningen i kombination med svängda 

startområden skapar ett orimligt bullerinfluensområde som inte kan accepteras 

av Svedala kommun eftersom befintlig och planerad bebyggelse påverkas i 

alltför hög grad. Kommunen accepterar inte Trafikverkets definition av 

bullerinfluensområdet för starter från nya banan söderut. Svedala kommun 

hänvisar till Boverkets allmänna råd för prövning av planer och bygglov, och 

menar att Trafikverket bör vara aktivt i att hitta en gemensam linje i konflikten 

mellan Naturvårdsverkets och Boverkets allmänna råd om tillämpning av 

bullerriktvärdena.  

Lunds kommun 

Lunds kommun pekar på att definitionen av riktvärden möjliggör enstaka 

bullerexponeringar från exempelvis fraktflyg utan att dess buller redovisas. 
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Lunds kommun uppmanar Trafikverket att delta i harmonisering av tolkningen 

av bullerriktvärdet 70 dBA. 

Staffanstorps kommun 

Influensområdena påverkar Staffanstorps kommun. Det finns dock inte några 

intressekonflikter. 

Region Skåne 

Trafikverket bör pröva möjligheterna att anpassa flygvägar för att begränsa 

bullerzonens utbredning i Svedalas närhet. 

Swedavia Malmö Airport 

Swedavia påpekar att utflygningen som resulterar i bullerutredning omedelbart 

öster om Svedala tätort kan justeras. 

Trafikverkets kommentarer på synpunkter avseende 

bullerinfluensområde 

Det är Trafikverkets uppfattning att bullerzonen kan justeras öster om Svedala 

tätort utan att flygtrafikutvecklingen eller flygplatsens funktion hämmas.   

Övriga principiella synpunkter 

Länsstyrelsen i Skåne 

Länsstyrelsen pekar på att Sturupspendeln inte finns med i de nationella eller 

regionala åtgärdsplanerna.   

Svedala kommun 

Svedala kommun pekar på att trafikprognoserna är mycket osäkra och förefaller 

kraftigt överskattade. Svedala kommun menar att det tydligt ska redovisas att 

Sturupspendeln är en förutsättning för parallellbanesystemet. Kommunen har 

dessutom synpunkter på Trafikverkets roll vid planremisser, samt vissa 

redaktionella synpunkter.   

Lunds kommun 

Lunds kommun konstaterar att det kvarstår en hel del frågor att belysa om en 

samsyn i planeringen ska nås, och föreslår en strategi i fem punkter. 

Trafikverkets kommentarer på övriga principiella synpunkter  

Trafikverket menar att Sturupspendeln är en viktig förutsättning för 

trafikutvecklingen och därmed behovet av ett parallellbanesystem på Malmö 

flygplats. Frågan om Sturupspendeln som förutsättning för riksintresset är mer 

långsiktig än planeringshorisonten för de nationella och regionala 

åtgärdsplanerna. 

I fråga om den av Lunds kommun diskuterade fortsatta planprocessen, 

konstateras att Trafikverkets uppgift är att tillhandahålla underlag för tillämpning 
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av planlagstiftningen och att ta fram riksintresseanspråk som del i det statliga 

inflytandet i den fysiska planeringen kring flygplatser. Trafikverket anser att 

arbetet med riksintressepreciseringen nu bör avslutas. 
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Begreppsförklaring 
Riksintresseområde för luftfart  Nuvarande och framtida flygplats-

områden som pekats ut som riks-

intressen av Luftfartsstyrelsen 

LÅGPRIS Är ett samlingsbegrepp för flygbolag 

med en strategi att bygga sin affär 

på volym, typ Ryanir, Norwegian, 

EsyJet mfl.  

Luftfartsanknuten markanvändning Användning av mark som direkt 

används för luftfartens behov. Här 

ingår användning av mark för bl a 

rullbanor, taxibanor, terminaler, 

trafikangöring till flygplatsen och 

parkeringsplatser.  

Luftfartsanläggning Flygplatser och utrustning för 

kommunikation, navigation och 

övervakning. 

Luftfartsverksamhet Flygföretag, flygplats, flygskola, 

flygverkstad, flygtrafiktjänst, tillverkare 

eller annan som erhållit 

Luftfartsstyrelsens tillstånd eller 

godkännande. 

Riksintresseanspråk Den utredning med redovisning av 

influensområden och värdebeskriv-

ning för riksintressen som 

Luftfartsstyrelsen överlämnar till 

berörda länsstyrelser som underlag 

för fysisk planering kring flyg-

platserna.  

ILS (GP och ILZ) Instrument Landning System, är ett 

hjälpmedel vid inflygning och 

landning. 

Influensområde Den yta utanför riksintresseområdet 

inom vilken bebyggelse eller 

anläggning påtagligt kan skada 

riksintresset 

Procedurområden Områden som används för in-/ 

utflygning till en flygplats. 

NDB Non-directional radio beacon 

Rundstrålande radiofyr 

(standardiserad av ICAO). 

VOR/DME VOR/DME ger information till 

flygplanet om dess läge i förhållande 

till hjälpmedlet, uttryckt i riktning och 

avstånd. Systemet består av två 

enheter, en riktad radiofyr (VOR) och 
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en utrustning för avståndsmätning 

(DME). Både VOR och DME kan 

fungera som ensamt hjälpmedel. 

CNS-utrustning Utrustning för kommunikation 

(communication), navigation 

(navigation) och övervakning 

(surveillance). 
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