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1 Bakgrund 
I Trafikverkets kapacitetsutredning har samtliga trafikslag belysts utifrån prognos och 
kapacitetsbegränsningar till 2030. Främst för järnvägen har tidsperspektivet 2050 
ingått, och då huvudsakligen för att utreda effekterna av att bygga ut en 
höghastighetsbana i Sverige mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. 

1.1 Syftet med rapporten 
Syftet med denna rapport är att bedöma och belysa flygets kapacitet- och 
investeringsbehov under tidsperioden 2030 till 2050.  

1.2 Arbetsmetodik 
Projektet utgår från de passagerarsiffror som var 2011. Prognoser för framtiden tar sin 
utgångspunkt från följande instanser: 

• Trafikverket 
• Swedavia 
• Transportstyrelsen 
• Baltic Transport Outlook 

 
Ovanstående prognoser sträcker sig främst fram till 2030/2040 och har uppräknats till 
2050.  

En historisk tillbakablick över flygets utveckling, med tidigare trender, nuvarande 
trender och diskussion om kommande trender kommer ligga till grund för arbetet. De 
förändringar i samhällets transportnormer som flyget verkar under kommer sättas i 
perspektiv för de kommande 38 åren för att bättre gissa hur framtidens förändringar 
kommer att ske. 

Flygplatsernas kapacitets- och investeringsbehov som troligen inte blir aktuella fram till 
2030 men som troligen kommer i perspektivet fram till 2050 bedöms.  
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2 Flygets utveckling 

2.1 Inrikesflygets utveckling 1971-2011 
Under19 70 och 1980-talet växte inrikesflyget snabbt efter införande av folkflyget 
(Linjeflyg). 1990 nådde inrikesflyget det högsta antalet passagerare, ca 8,72 miljoner. 
Sedan 1990 har inrikesflyget i Sverige bevittnat en stagnation av antalet passagerare.  

Efter den ekonomiska nedgången i Svensk ekonomi på 1990-talet nåddes ett nytt lokalt 
maximum för inrikesflyget under IT-bommen 2000-2001 med ca 7,9 miljoner årliga 
resenärer. Under perioden 2002-2011 har inrikesflyget konstant legat mellan 6,9- 7,1 
miljoner årliga resenärer, om man bortser från krisåren 2008 till 2010. 

Inrikesflyg i Sverige domineras helt av flyg till och från Stockholm. Endast ett fåtal 
mindre linjer går direkt mellan andra orter i Sverige.  

 

Figur 2.1: Inrikesflygets utveckling 1971-2011 
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2.2 Utvecklingstrend inrikesflyg 
Inrikesflyget har det senaste halvseklet haft en inledande 30-årig expansionsfas fram 
till 1990 och en efterföljande drygt 20-årig stagnationsfas. Under hela perioden har 
flygresans längd trendmässigt ökat långsamt, vilket medfört att flygets transportarbete 
har minskat mindre än antalet passagerare sedan 1990. 

Utvecklingen sedan 1990 har gäckat alla prognoser som pekat på en ökning för 
inrikesflyget. Prognoser i flygplatsutredningen 1990 förutspådde en ökning för 
inrikesflyget fram till 2000 på 55-137% (basår 1988), utfallet blev en minskning med 1 
%. Prognoser som gjordes av SIKA/Trafikanalys för intervallet 1997-2010 visade på en 
ökning för inrikesflyget på 23,7%, utfallet blev en minskning med 6 %. 

Under 1990-talet skedde flera strukturförändringar som påverkade inrikesflyget. Moms 
infördes på biljettpriser och inrikesflyget avreglerades 1 juli 1992. Detta medförde att 
flera nya aktörer startade upp verksamhet. Sedan marknaden avreglerades har flera 
nya flygbolag startat upp verksamhet, men pga. bristande lönsamhet har flera av 
bolagen senare lämnat marknaden. Trots att antalet inrikespassagerare har minskat 
har antalet flygbolag inte minskat nämnvärt. En ny trend inom inrikesflyget är 
utvecklingen av flygreseorganisationer, och företag som inte bedriver egen trafik utan 
mer fungerar som leverantör av flygresor  

En påtaglig förändring som starkt bidragit till förändringen av inrikesflyget är 
förbättrade marktransporter. Införandet av X2000 och snabbare tågförbindelser, nya 
motorvägar och Arlandabanan har medfört att inrikesflyget konkurrerats ut på allt 
längre avstånd. Tidigare fanns det flyg från t ex Norrköping till Stockholm, vilket helt 
konkurrerats ut av förbättrade marktransporter. Framförallt destinationer mindre än 
50 mil från Stockholm har till stor del övergått till olika typer av marktransporter i dag. 

I figur 2.2 redovisas fördelningen mellan olika transportslag beroende på resans längd.  
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Figur 2.2: Resor fördelade på färdmedel och färdlängd 

 

Figur 2.3: Antal flygresenärer på de största inrikes relationerna 2000-2008 
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2.3 Utrikesflygets utveckling 1971-2011 
Utrikesflyget har haft en jämnare utveckling under perioden 1971-2011. Bortsett från 
en period med utplanande ökning vid Kuwaitkriget 1990-1991 och två perioder med 
stora nedgångar efter terrorattacken 2001 och finanskrisen 2008 har kurvan stadigt 
pekat uppåt. Den viktigaste tillväxtfaktorn för utrikesflyget är en ökad 
internationalisering och globalisering. Den svenska ekonomin är en liten öppen 
ekonomi där den internationella utvecklingen har stor betydelse. Den ekonomiska 
integrationen beror främst på ökad handel med varor och tjänster, rörligt kapital och 
rörlig arbetskraft samt spridning av ny teknik. 

Stora strukturella förändringar har också drivit på tillväxten så som 
lågkostnadsbolagens inträde på marknaden 1997 och den stadigt ökande 
chartertrafiken. 

 

Figur 2.4: Utrikesflygets utveckling 1971-2011 

2.4 Utvecklingstrend utrikesflyg 
Utrikestrafiken har stadigt ökat i perioden 1971-2011, bortsett från ett par kriser som 
medfört hack i kurvan. Utrikestrafiken i Sverige sker främst på ett litet antal stora 
flygplatser. 

I figur 2.5 och 2.6 visas andelen inrikes resenärer på Sveriges flygplatser. 
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Figur 2.5: Inrikes andel av antalet passagerare på några av landets flygplatser 

 

Figur 2.6: inrikes andel av antalet passagerare på några av landets flygplatser 

Norrköping, Göteborg-Landvetter, Stockholm-Arlanda, Linköping och Örebro, Göteborg 
City Airport och Stockholm-Skavsta är de enda flygplatserna i Sverige där 
utrikestrafiken står för merparten av trafiken. Linköping, Norrköping och Örebro är alla 
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små flygplatser med förhållandevis få passagerare. Även Göteborg City Airport är 
relativt liten jämfört med Stockholm-Arlanda, Göteborg-Landvetter och Stockholm-
Skavsta. 

Stockholm-Arlanda, Göteborg-Landvetter och Stockholm-Skavsta är landets tre största 
flygplatser. Stockholm-Arlanda och Göteborg-Landvetter är de två regionernas stora 
reguljära flygplatser. På båda flygplatserna har andelen inrikesflyg succesivt minskat i 
takt med att utrikestrafiken ökat och inrikestrafiken stagnerat. På båda flygplatserna 
bidrar inrikestrafiken med cirka 25 % av passagerarna (2011).  

Stockholm-Skavsta är främst en flygplats för lågprisflyg. Lågprisflyg har trots tal om att 
satsa på inrikestrafik än så länge inte gjort det, därför är nära 100 % av trafiken på 
Stockholm-Skavsta utrikestrafik. 

Sammantaget i Sverige har förändringen av flygtrafiken medfört att utrikes dominerar 
flygtrafiken allt mer. Sveriges totala fördelning på inrikes- och utrikestrafik är lik den 
utveckling som sker på Stockholm-Arlanda och Göteborg-Landvetter. 

 

Figur 2.7: Passagerarvolymens fördelning på inrikes- och utrikesresande 1974-2008 
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3 Framtidsprognos 
I tidigare utredningar finns prognoser som sträcker sig fram till 2030. För att förstå hur 
utvecklingen kommer att se ut efter 2030 krävs gissningar om hur strukturella 
förändringar påverkar inrikes- och utrikesflyget. En viktig utgångspunkt för flygets 
framtida utveckling är de tendenser som tidigare skett och nu sker, vilket bidragit till 
att de prognoser som tidigare gjorts slagit fel. 

Den enskilt viktigaste förutsättningen för hur flygets efterfrågan på lång sikt kommer 
att se ut beror på omvärldsfaktorer. Hur ser den ekonomiska utvecklingen för Sverige 
och världen ut, hur ser man på affärsresor jämfört med mer tidseffektiva IT-lösningar 
för möten, hur privatresande i form av charter kommer att utvecklas, och framförallt 
flygets möjligheter att ställa om till klimatneutrala transporter vilket kopplat till 
framtida bränslepris blir viktiga faktorer som kommer att styra utvecklingen på lång 
sikt. 

3.1 Nuvarande utvecklingstendenser 
Inom delprojektet för bristanalys flyg identifierades ett antal utvecklingstendenser för 
flyget. Inom parantes anges om trenden enbart berör inrikes eller utrikestrafik. 

• Krympande marknad (inrikes flyg): På framförallt transportavstånd under 50 
mil bedöms inrikesflyget successivt tappa marknadsandelar till bil, buss och tåg 
främst beroende på fortsatt utbyggnad av motorvägsnät och snabbtåg. 

• Hårdare miljöstyrning: Den politiska viljan att på olika sätt styra 
konsumenternas transportval mot mer klimatsmarta alternativ kommer att 
öka. Den allmänna miljödebatten kommer alltmer att påverka 
konsumtionsvanor och köpbeteende. 

• Ökad miljöeffektivitet: Flygbolagen i Sverige har beställt nya bränsle 
effektivare flygplan och tester genomförs med nya typer av biobränslen. 

• Regional prioritering (främst inrikes flygplatser): Statens nya förhållningssätt 
till flygplatser medför ett ökat antal flygplatshållare. Det kommer medföra ett 
ökat fokus på regional prioritering från regioner och kommuner. Mindre 
nyttjade flygplatser kan komma att stängas. 

• Lokal lojalitet (inrikes flyg): Flygbolag och regioner skapar regional lojalitet 
mellan invånare och den lokala flygplatsen och flygbolaget som opererar linjer.  

• Lokal chartertrafik (utrikes flyg): Fritidsresor styrs mer mot regionala 
direktrelationer mellan mindre flygplatser och charterresmål. Efterfrågan på 
direktflyg spås öka. 

3.2 Inrikes utvecklingstendenser 2030-2050 
Under perioden fram till 2050 är det sannolikt att marktransporterna inom landet 
förbättras ytterligare genom nya investeringar i väg och järnväg. För inrikestrafiken 
förväntas en försvårad konkurrens för flyget gentemot marktransporter, främst på 
sträckor där restiden med tåg, bil och buss understiger 3 - 4 timmar. Därför blir en 
mycket avgörande faktor för inrikesflyget i Södra Sverige, på grund av dominansen av 
resor till och från Stockholm, hur restiderna för marktransporterna påverkas.  
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Landets två största flyglinjer är Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Båda 
linjerna har knappt 1,2 miljoner resenärer årligen (2011). Stockholm-Göteborg har idag 
snabbtågsresor med restider omkring 3 timmar och fördelningen tågresor/flygresor är 
ungefär 65 % / 35 %. Stockholm-Malmö har restider omkring 4,5 timmar med snabbtåg 
och fördelningen är ca 20 % / 80 %. De nästkommande flyglinjerna i storlek är 
Stockholm-Luleå och Stockholm-Umeå, båda med 0,8 – 1,0 miljon resenärer årligen. 
Stockholm-Östersund och Stockholm-Ängelholm har ca 0,4 miljoner resenärer årligen.  

Av ovanstående flygplatser är det främst linjerna till Göteborg, Malmö och Ängelholm 
som ligger inom det avstånd från Stockholm som medför att marktransporter har 
möjlighet att ta större marknadsandelar. 

Den marktransportsmöjlighet som finns utredd idag och som kommer att påverka 
restiderna mest är eventuella satsningar på järnväg, och då främst höghastighetståg. 
Med höghastighetståg till 2050 kommer restiderna från Stockholm till Göteborg, 
Malmö och Ängelholm (Helsingborg) minska kraftigt. Enligt dagens utredningar skulle 
restiden med tåg till Göteborg bli 2 timmar, till Malmö blir restiden 2,5 timmar och till 
Helsingborg 3 timmar (Kapacitetsutredningen, US2).  

Swedavia:s flygplats Göteborg-Landvetter har gjort en prognos för resandeutvecklingen 
på flygplatsen fram till 2030. I utredningen har man på grund av nu rådande trend 
utgått från att all tillväxt på flygplatsen kommer att ske på utrikesflyg, och inrikesflyg 
antas fortsätta ha dagens volym på ca 1,3 miljoner resenärer varav knappt 1,2 miljoner 
till Stockholm. 

I tre olika scenarion har Swedavia analyserat passagerarutvecklingen på Göteborg-
Landvetter (källa: Masterplan Landvetter, 2008). Man har även gjort prognoser för 
utvecklingen om Götalandsbanan (höghastighetståg) skulle färdigställas till 2025. Med 
höghastighetståg antas resandet på flygplatsen minska med en knapp miljon resenärer 
årligen fem år efter färdigställandet. Förändringen inträffar efter det att en 
höghastighetsbana färdigställts, vilket troligen kan ske tidigast efter 2025 eftersom inga 
beslut i den riktningen är fattade. 
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Figur 3.1: Resandeökningsprognos Göteborg-Landvetter med Götalandsbanan till 2030 

Eftersom förändringen främst berör relationen Stockholm-Göteborg är det därför 
rimligt att anta att hela differensen påverkar den relationen. Förändringen skulle 
medföra en minskning på relationen Stockholm-Göteborg med ca 80 % jämfört med 
dagens resande. En så stor minskning kan medföra att det är svårt att upprätthålla 
flyglinjen med frekventa avgångar. 

Till Malmö och Helsingborg skulle restiden bli 0,5 - 1 timme längre än till Göteborg. 
Detta medför att flyget troligen kommer att behålla en något större andel av 
trafikunderlaget på dessa relationer, men de förbättrade marktransporterna kommer 
ändå medföra en kraftig minskning av flyget även på de relationerna. 

Mot Sundsvall och andra flygplatser söder om Dalälven är det också sannolikt att flyget 
fortsatt får allt större konkurrens av marktransporter i framtiden, med minskat 
passagerarunderlag som följd. På destinationer norr om Sundsvall antas behovet av 
flygtrafik fortsätta växa i takt med ekonomin, eftersom tågresor blir för långa för att 
utgör ett reellt alternativ. 

3.3 Utrikes utvecklingstendenser 2030-2050 
Utrikestrafiken antas fortsätta växa fram till 2030. Dagens trend för utrikestrafiken 
medför en ökning med 2-3% årligen. I t ex Swedavia:s prognos för utrikestrafik kommer 
flyget ökat med ca 60 % fram till 2030. Detta förutsätter att den trend som 
utrikestrafiken haft sedan 80-talet fortsätter med årliga passagerarökningar. 

De linjer som väntas öka kraftigast är den interkontinentala trafiken. Samtidigt blir det 
allt viktigare med direkttrafik (så kallad ”point-to-point”) inom Europa.  

Trender som i framtiden kan påverka flyget är att det kan komma att omfattas av nya 
mer restriktiva miljöregler som dämpar efterfrågan i samhället. Nya möjligheter till IT-
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lösningar vilket kan medföra ett stagnerande eller sjunkande tillväxt för behovet av 
tjänsteresor för möten. Andelen av flygbolagens kostnader som beror på bränslet har 
minskat, men kraftigt ökande bränslepriser kan ändå påverka prisbilden ut mot kund 
där effekten framförallt förväntas påverka privatresandet. Generellt är det långväga 
interkontinentala flyget mindre priskänsligt än kontinentalt utrikesflyg. 

Ett ökat resande stöds framförallt av att den globala ekonomin förväntas fortsätta 
växa, och med den efterfrågan på flygtransporter. För privatpersoner medför detta 
större inkomster och bättre möjligheter till flygsemester. Bränslepriser utgör en allt 
mindre del av flygbolagens totala kostnadsstruktur, och nya effektivare flygplan 
kommer att fungera som en motvikt till ökade bränslepriser.  

Utrikestrafiken har sedan 80-talet växt snabbare än BNP-tillväxten i Sverige, illustrerat i 
figur 3.2. 

 

Figur 3.2: Total passagerar- och BNP utveckling 1970-2008 

3.4 Prognoser för flyget 
I flera olika utredningar har prognoser för flyget genomförts. Dessa prognoser gäller 
både inrikestrafik och utrikestrafik med varierande tidsperspektiv. Nedan presenteras 
prognoser från Transportstyrelsen, Swedavia, Trafikverket och BTO (Baltic Transport 
Outlook). Det som delvis skiljer prognoserna åt är metodiken där Transportstyrelsen 
och Swedavia analyserat marknaden, rådande trender och utvecklingstendenser 
medans Trafikverket:s och BTO:s prognoser baseras på modellberäkningar. 

Inga av nedanstående prognoser utgår från att höghastighetståg byggts till 2030.  

I Swedavias och Transportstyrelsens prognoser till 2050 antas marktransporterna 
fortsätta förbättras vilket främst får effekter i södra Sverige. 

Prognosresultat presenteras i figur 3.3 nedan. 
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Tillväxtprognos 
Inrikestrafik 

Transportstyrelsen Swedavia Trafikverket 
(Kapacitetsutredningen) 

BTO 

2010-2030 0 % 0 % + 88 % + 69 % 

2010-2050 0 % (betydligt lägre i 
södra Sverige och 

högre i norra 
Sverige) 

0 % (En stor del 
av inrikestrafiken 

i södra Sverige 
försvinner om 

Höghastighetståg 
byggs) 

+ 91 % - 

Tillväxtprognos 
Utrikestrafik 

Transportstyrelsen Swedavia Trafikverket BTO 

2010-2030 + 60-80 % + 60 % - + 94 % 

2010-2050 + 100-150 % + 130 % * - - 

*Prognosenen är uppräknad från 2040 

Figur 3.3: Resultat för tillväxten 2010-2030-2050 från fyra olika prognoser 

3.5 Prognosresultat 
Prognosresultaten skiljer mellan Transportstyrelsen / Swedavia och Trafikverket / BTO 
vad gäller inrikestrafiken. Den stora skillnaden beror troligen på olika antaganden om 
omvärldsfaktorer så som den ökande konkurrensen från marktransporter, vilken ligger 
till grund för stagneringen av inrikesflyget sedan 1990. Prognoserna utgår sannolikt 
även i olika grad från rådande trend och med olika omvärldsfaktorer vilket ger 
osäkerhet i prognosbedömningen. 

I kommande åtgärdsplanering finns mycket få infrastrukturinvesteringar som påbörjas 
före 2021 som kommer medföra bättre restider för marktransporter. Därför råder det 
osäkerhet hur detta påverkar konkurrenssituationen på medellång sikt, och stor 
osäkerhet vad gäller konkurrenssituationen fram till 2050 kommer att förändras. I ovan 
redovisade prognoser är det ingen som utgår från att höghastighetståg har byggts. 

För utrikestrafiken är resultaten mer samstämmiga, även om osäkerheten ökar i 
perspektivet 2050. 
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4 Flygplatsernas framtida investeringsbehov 
För att bedöma det framtida infrastrukturbehovet på Svenska flygplatser är det viktigt 
att förstå den övergripande trenden.  

En tydlig trend inom flyget är att flygbolagen köper nya allt större flygplan. Kombinerat 
med lättare konstruktioner och effektivare motorer medför detta lägre utsläpp, mindre 
bränsleförbrukning per passagerkilometer och fler passagerare per flygning (högre 
kabinfaktor). 

Utrikestrafikens växande andel av den totala trafiken på landets största flygplatser 
kombinerat med trenden med att nya större flygplan och högre kabinfaktor medför att 
antalet flygplansrörelser inte växer i takt med antalet passagerare. Detta medför att 
kapaciteten på rullbanorna inte påverkas lika mycket som övriga terminalfunktioner, 
som måste kunna hantera de större flygplanen och de större passagerarflödena. 

Mellan år 2000 och 2011 ökade antalet resenärer på Arlanda med 0,8 miljoner 
resenärer. Under perioden ökade utrikes med 2,8 miljoner och inrikes minskade med 
2,0 miljoner resenärer. Under perioden minskade antalet flygrörelser med 30 % från 
279 000 till 197 000 (Nytt rekordår för Stockholm-Arlanda Airport, 12-01-05).  

 

Figur 4.1: Prognos för antalet rörelser på Arlanda fram till 2040 (Swedavia) 

4.1 Antalet flygplatser 
De förbättrade marktransporterna bedöms medföra att flygplatser som i huvudsak har 
inrikestrafik i södra Sverige (söder om Dalälven) bedöms få ett minskat 
passagerarunderlag och allt större rörelseförlust. Detta medför att man 
regionalpolitiskt väljer att prioritera annan verksamhet då den växande utrikestrafiken 
främst bedöms ske på mellanstora och stora flygplatser. 
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4.2 Investeringsbehov Stockholm-Arlanda 
På Stockholm-Arlanda förväntas utrikestrafiken att växa. Eftersom inrikestrafiken 
stagnerat och på längre sikt kanske sjunka till följd av förbättrade marktransporter så 
kommer andelen inrikes resenärer på Arlanda fortsätta att minska. Detta medför att 
efterfrågeförändringar i inrikestrafiken påverkar Arlandas kapacitet mycket liten 
utsträckning jämfört med utrikestrafikens utveckling. 

Fram till 2050 förväntas inte den ökade trafiken kräva ytterligare rullbanor på 
Stockholm-Arlanda, men om kraven på flygets buller över tätbebyggt område ändras 
kan effekten bli att bana 4 tidigareläggs för att på så sätt minska bullret över Upplands 
Väsby. 

 

Figur 4.2: Alternativa placeringar för bana 4, röd färg markerar Swedavia:s fastighetsgräns 

Nyinvesteringar och nybyggnation av terminalbyggnader och uppställningsytor bedöms 
kunna hanteras inom befintligt område. Långsiktiga planer på helt nya 
terminalområden norr om dagens bana 2 bedöms därför ligga bortom 2050.  

Ökande passagerarströmmar till och från flygplatsen kommer troligen kräva effektivare 
spårburen kollektivtrafik till flygplatsen. 

4.3 Investeringsbehov Göteborg-Landvetter 
Göteborg-Landvetter förväntas få en liknande passagerarutveckling, procentuellt sett, 
som Stockholm-Arlanda. På båda flygplatserna dominerar utrikestrafiken 2011, och 
andelen utrikestrafik av den totala trafiken fortsätter att öka fram till 2050.  
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Eftersom Göteborg-Landvetter främst har inrikestrafik till Stockholm kommer inrikes 
volymen passagerare troligen minska kraftigt fram till 2050 eftersom 
marktransporterna förväntas förbättras. I tidigare presenterad figur 3.1 redovisades 
prognosen för Göteborg-Landvetter flygplats om Götalandsbanan byggs. Prognosen 
pekar på att inrikesresandet Göteborg-Stockholm skulle minska med ca 80 % om tåget 
har restider kring 2 timmar. Götalandsbanan innebär samtidigt att flygplatsen även 
förbinds med snabba regionaltåg till Göteborg, Borås och övriga Västsverige. En 
satsning på höghastighetståg Stockholm-Göteborg medför att inrikestrafiken på 
Landvetter blir en marginell del av verksamheten. 

Terminalkapaciteten på Landvetter kommer att byggas ut succesivt allt eftersom 
trafiken på flygplatsen växer. Konkreta planer för terminalområdet sträcker sig fram till 
7 miljoner årliga resenärer, men terminalen och områdes utformning medför att det 
kan utökas ytterligare söder om befintlig terminal. 

Götalandsbanan skulle förskjuta behovet av ytterligare bankapacitet på Landvetter, 
men eftersom utrikestrafiken är den trafik som förväntas öka kraftigt kan bana 2 bli 
aktuell på flygplatsen före 2050. I figur 4.3 redovisas Landvetters omkringliggande 
områden för exploatering inklusive bana 2 öster om befintlig flygplats. 

 

Figur 4.3: Områdesindelning för fastigheter ägda av Swedavia kring Landvetter 

4.4 Investeringsbehov Stockholm-Bromma 
Stockholm-Bromma:s nuvarande markavtal går ut 2038. Under förutsättning att avtalet 
förlängs så har Bromma tillväxtpotential genom nya flygplanstyper som är mindre 
bullriga än dagens flygplan. Detta medför att man i framtiden kommer att kunna ta 
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emot större flygplan och fler passagerare inom den mängd rörelser som nuvarande 
miljöbeslut tillåter. 

När inrikestrafiken minskar i södra Sverige blir Bromma troligen allt viktigare för 
flygresor inom Europa. Genom sin centrala placering i staden med koppling direkt till 
spårvagnsnätet blir det ett attraktivt alternativ att flyga till.  

Beroende på hur framtidens trafik och de flygplan som då kommer att angöra 
flygplatsen sker löpande mindre ombyggnationer för att anpassa terminalområdet till 
de nya flygplanstyper som trafikerar flygplatsen. 

4.5 Investeringsbehov Malmö-Sturup 
På Malmö-Sturup dominerar inrikesflyget i dagsläget. Sturup:s framtid är tätt 
sammankopplad med Kastrup:s möjligheter att i framtiden klara den kapacitet som 
efterfrågas i Öresundsregionen. Kastrup ligger inklämt på ön Amager med stora 
svårigheter att expandera med nya landningsbanor och ett större terminalområde, 
men har klarat att effektivisera inom ytan hittills. 

Malmö-Sturup:s framtida kapacitetsbehov avgörs därför delvis av hur väl Kastrup kan 
hantera den ökande trafiken i Öresunds området. En ny landningsbana på Sturup är 
mindre troligt före 2050. Nya snabbavfarter och andra trimningsåtgärder kommer 
behövas på befintlig rullbana. Även terminalområdet behöver anpassas till den trafik 
som i framtiden efterfrågas, men det finns stora tillgängliga ytor och dagens terminal 
har relativt gott om kapacitet för ytterligare passagerare.  

En viktig förutsättning för att Malmö-Sturup skall kunna bli Öresundsregionens andra 
flygplats är att markförbindelserna till Danmark förbättras, och då främst genom 
järnväg som ansluter flygplatsen direkt med Köpenhamn. 

4.6 Samlat investeringsbehov för Sveriges flygplatser 
Inför åtgärdsplaneringen hösten 2009 indikerades ett investeringsbehov på Svenska 
flygplatser till 700 - 800 Mkr per år fram till 2020, med reservation för svårigheten att 
bedöma behovet för en så lång tidsperiod. 

Planerade investeringar på bl a Bromma och den fortsatt positiva efterfrågan på flyg 
medför att bedömningen av investeringsbehovet nu är högre än vad den var vid 
senaste åtgärdsplaneringen. Investeringsbehovet för Sveriges flygplatser bedöms nu 
ligga mellan 900 - 1200 Mkr per år. 

4.7 Investeringsbehov flygtrafiktjänst 
Övervakningen av flyget görs löpande med nya versioner och förbättrad teknik. Detta 
medför att Luftfartsverket löpande behöver investera i storleksordningen 100 - 200 
Mkr per år för ny trafikledningsinfrastruktur. Några andra större investeringsbehov ser 
man inte behov av under överskådlig framtid. 
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4.8 Totalt investeringsbehov 
Sammantaget bedöms flygets totala investeringsbehov i Sverige uppgå till ca 1000 - 
1400 Mkr per år. Detta är ett genomsnittligt värde och varierar lite från år till år. 
Siffrorna är avstämda med flygbranschen i Sverige. 

Inrikesflyget är idag en mindre (och trenden är krympande) andel av de större 
flygplatsernas totala trafik. Därför påverkar de stora skillnaderna i 
prognosbedömningarna för inrikesflyget enbart kapacitets och investeringsbehovet för 
Sveriges flygplatser i mindre utsträckning. 

5 Diskussion 
Ovanstående redovisade prognoser baseras till stor del på nuvarande trender och 
kostnader för flygtrafik. Detta innebär t ex att utrikestrafiken fortsätter växa snabbare 
än BNP i Sverige. Den utgår också från en fortsatt BNP-tillväxt under hela 
prognosperioden på samma liknande nivåer som varit historiskt. Tillväxt på tillväxt 
medför att resandevolymerna 2050 blir stora.  

På längre sikt, förutsatt att det inte visar sig svårt eller dyrt att hitta prisvärda alternativ 
till fossilbaserade drivmedel som framtvingats antingen av råvarubrist eller miljöskäl, är 
det därför troligt att tillväxten även för utrikestrafiken förr eller senare minskar.  
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