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Sammanfattning och läsanvisning
Trafikverket motiverar utpekandet av Umeå flygplats som riksintresse utifrån Umeås strategiska läge i norra Sverige.
I miljöbalken 3 kap. 8 § anges grunderna för allmänna intressen och riksintressen:
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar.
Syftet med denna riksintressepreciering är att redogöra för skälen till utpekandet av riksintresset för Umeå flygplats samt att beskriva vilka funktioner som utgör riksintresse. Rapporten är ett underlag för övrig fysisk planering.
De områden som omfattas av riksintresset ska skyddas. Etableringar ska behandlas ytterst
restriktivt. Bedömning av påtaglig skada på riksintresset görs i varje enskilda ärende.
Riksintresset för Umeå flygplats omfattar riksintresseområdet i markplan samt flygplatsens
så kallade influensområden. För att säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt
kommer att försvåras ska utöver riksintresseområdet även dess influensområden skyddas.
Riksintresseområdet utgör en markyta runt flygplatsen (1500x500 meter) skyddar merparten
av den luftfartsanknutna utrustning som krävs för att skydda flygplatsen funktion såväl idag
som i framtiden. Riksintresseområdet utgör en kritisk zon vid start och landning, området
utgör därmed även en säkerhetszon för tredje man där icke luftfartsanknutna etableringar
ska behandlas ytterst restriktivt. Det finns dock redan idag viss bebyggelse inom riksintresseområdet. I vissa fall kan verksamheter inom riksintresseområdet prövas. Kontakt ska då tas
med Trafikverket i tidigt skede för en inledande bedömning av påverkan på riksintresset.
Influensområdena 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 i sin tur kan påtagligt
försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. 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
Med anledning av de nya riktvärdena som beslutades i förordning (2015:216) om trafikbuller
vid bostadsbyggnader har Trafikverket beslutat att revidera utpekandet av influensområdet
med hänsyn till flygbuller. Denna version av rapport ersätter därmed rapport daterad i
januari 2014.
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Läsanvisning
Denna rapport är uppdelad i två delar: en värdebeskrivning (kapitel 3-5) och en redogörelse
för vilka funktioner som omfattas av riksintresset (kapitel 6-9).
Värdebeskrivningen redogör för dagens förutsättningar för flygtrafiken samt en bedömning
och prognos om framtida förutsättningar och behov.
I kapitel 4 beskrivs flygplatsens utveckling. Kopplingen mot andra trafikslag beskrivs under
kapitel 5 Intermodalitet och tillgänglighet.
De avslutande kapitlen beskriver själva riksintresset. Kapitel 6 beskriver vilka funktioner
som inryms i riksintresseområdet. De tre typerna av influensområdena beskrivs i kapitel 7
(influensområde med hänsyn till flyghinder, influensområde med hänsyn till flygbuller samt
influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning)
Avslutningsvis beskrivs i kapitel 8 hur riksintresset hanteras i den fysiska planeringsprocessen och i kapitel 9 sammanfattas motivet för utpekande av Umeå flygplats som riksintresse.
Kartor över de olika delarna av riksintresset återfinns i kapitel 6 och 7 samt i större format i
bilaga. I bilaga 1 finns även en förklarande lista över begrepp och förkortningar.

5

1

Inledning och syfte

I följande rapport preciseras Trafikverkets markanspråk för riksintresset Umeå flygplats
samt därtill hörande influensområden. 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 inom vilken bebyggelse eller andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av flygplatsen.
När två eller flera riksintressen står i konflikt med varandra, det vill säga när intressena är
motstridiga 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.
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2 Bakgrund
Umeå flygplats utpekades 1996 av dåvarande Luftfartsverket i samråd med Boverket som
kommunikationsanläggning av riksintresse. Utpekandet bekräftades av Trafikverket i ett
beslut 2011-11-23. Trafikverket ansvarar sedan 2010-04-01 för transportsektorns riksintressen.
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 såväl 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.

Kriterier för riksintresseutpekande
Trafikverket slog den 17 november 2010 fast att följande trafikslagsspecifika kriterier ska vara
vägledande vid utpekanden av riksintressen för luftfarten. Flygplatser som uppfyller en eller
flera av följande förutsättningar kan pekas ut som riksintresse för kommunikation:
• Flygplatser som betjänar befolkningscentra där flygplatskapaciteten kan äventyras
(Mälardalen, Öresundsregionen och Göteborgsregionen).
• Flygplatser som har internationell reguljär trafik.
• Flygplatser som har fundamental nationell betydelse.
• Flygplatser som 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 beaktas:
• Tillgänglighet med övriga trafikslag till Stockholmsregionen.
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De mark- och vattenområden, som utpekats som riksintresse för luftfarten ska 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.
Trafikverkets fastlägger anspråk på riksintressen, vilket sker 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.

Definition av riksintresseområde för flygplats
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av mark som direkt används eller kan komma att
användas för luftfartens behov. Här ingår användning av mark för bl.a. rullbanor, taxibanor,
terminaler, trafikangöring till flygplatsen och parkeringsplatser. I riksintresseområdet ingår
inte mark som disponeras för kommersiell verksamhet, exempelvis shoppingcenter. Mark
som enbart används för civil icke kommersiell flygverksamhet, såsom allmänflygets faciliteter, ingår inte heller i riksintresseområdet. Flygtrafik i linjetrafik och charter ingår i riksintressepreciseringen, men inte annan flygverksamhet.
Områden som tas i anspråk eller kan komma att tas i anspråk för väg eller järnvägstrafik till
och från flygplatsen ska redovisas. Flygplatsens sammantagna influensområde är den yta
utanför riksintresseområdet inom vilken bebyggelse eller anläggning påtagligt kan skada
riksintresset.
Till skillnad från miljötillståndet har Riksintressepreciseringen ett längre tidsperspektiv.
Miljötillståndet kan vara avgränsat i tid och är kopplat till en verksamhetsutövare, medan
Riksintresset inte är tidsbegränsat och utgår från flygplatsens funktion.

Hur arbetet har bedrivits
Preciseringen av anspråket på riksintresset Umeå flygplats påbörjades 2005 av dåvarande
Luftfartsstyrelsen. På grund av oklarheter om ansvarsfrågan mellan olika myndigheter avstannade det arbetet. Trafikverket övertog från 1 april 2010 ansvaret för utpekande av riksintresseanspråk från Transportstyrelsen. Trafikverket återupptog hösten 2011 arbetet med att
slutföra preciseringsutredningen. Tillsammans med en styrgrupp har Trafikverket tagit fram
det underlag som används för att precisera riksintresseanspråket för flygplatsen. Trafikverket,
Swedavia Umeå Airport och Swedavia Flygakustik har producerat material som redovisats
och diskuterats i styrgruppen för att på så vis få in relevanta synpunkter på materialet. Del i
arbetet har även varit Jean-Marie Skoglund som konsultstöd.
I styrgruppen har ingått representanter från:
• Trafikverket: Britt-Marie Majbäck, Carolina Lomakka, Anna Gemzell och Henrik Ivre
• Swedavia Umeå Airport: BO Lindgren och Stefan Åström
• Swedavia Flygakustik: Mikael Liljegren
• Länsstyrelsen i Västerbotten: Birgitta Norberg och Susanne Fahlgren
• Umeå kommun: Isabella Forsgren
• Region Västerbotten: Mårten Edberg och Torbjörn Lindahl
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3 Värdebeskrivning
Värdebeskrivning

Omvärldsfaktorer

Flygplatsens
utveckling

Intermodalitet,
tillgänglighet

Vid precisering av anspråken på 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.

Omvärldsfaktorer
Den internationella flygtrafikens utveckling
Den internationella flygtrafiken transporterade över 2,9 miljarder passagerare och över 37
tusen ton frakt 2012. Passagerartrafiken uppvisar en stadig utveckling sedan 1970-talet, se fig
nedan.
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Figur 1. Den internationella passagerarutvecklingen 1970-2012. Källa ICAO. Bearbetad av Jean-Marie Skoglund.

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 motsvarande utveckling. Fraktflyget ligger inte
långt efter, från år 1960 till millennieskiftet var den genomsnittliga tillväxten för flyg med
inriktning mot godstransporter 11 procent om året.
Den största ökningen av den internationella flygtrafiken skedde under 1960-1970-talen när
jettflygplanen introducerades fullt ut inom den civila flygtrafiken. Det var också den period
som den globala turismen tar fart och bidrar till flygtrafikens tillväxt. Under 1990-talet
uppstår i Europa flera avgörande faktorer som påverkade 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 skedde också en samordning av luftfartens infrastruktur såsom gemensam reglering och tillsyn, samordning av luftrummet och luftfartsavtal,
etc. I Europa skedde också en utbyggnad av höghastighetståg som på vissa marknader utmanar flygbranschen, såsom 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.

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.
1990 bröts den positiva trafikutvecklingen, Gulfkriget och den ekonomiska krisen i början av
1990-talet bidrog till en drastisk nedgång av i synnerhet inrikesresor. Mellan 1990 och 2012
har inrikesflyget tappat 1,7 miljoner passagerare. Under de senaste två åren har inrikestrafiken ökat, 2011 med 13,5 procent och 2012 med 1,2 procent.
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Figur 2. Passagerarflygets utveckling i Sverige 1970-2012. Källa: Transportstyrelsen, bearbetad av Jean-Marie Skoglund

Utrikestrafik
Utrikestrafiken påvisar fram till 1990 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, se figur 2. I Västerbotten inledde Ryanair 2011 utrikestrafiken från
Skellefteå till Barcelona.

Prognoser och trender
Internationella flygprognoser
Det finns ett flertal internationella prognoser över flygets utveckling. De största flygplanstillverkarna, se tabell 1, bedöms att den globala trafikutvecklingen fram till 2030 ligger på en
årlig genomsnittlig ökning på mellan 4 till 5 procent. För Europa ligger den genomsnittliga
ökningen på 4 procent. ACI
Tabell 1: Prognos för den globala flygtrafiken 2012-2030. Källa: Airbus, Boeing, ICAO, ACI.

Prognos
passagerare ökningen
globalt. 2012-2030

Prognos
passagerare ökning i
Europa

Airbus

4,7 % per år

4,1% per år

Boeing

4,2 % per år

4 % per år

ICAO

4,5 % per år

ACI

4.1

Prognos Frakt
Globalt 2010-2030

5,6 %

2,9 % per år
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Figur 3. Prognos inrikesflyg 2030. Källa: Trafikverket, Trafikprognos för svenska flygplatser 2030.

Svensk inrikestrafik
Inrikesflyget i Sverige har genomgått stora förändringar sedan början av 1990-talet i form
av avregleringen, nya aktörer, nya företagsformer. Inrikesflyget har under de senaste åren
stabilisera sig på en nivå kring 6 miljoner passagerare. I Trafikverket scenario ”Mitt” bedöms
inrikesflyget att nå 7,6 miljoner avresande passagerare 2030. Transportstyrelsens prognos för
2025 ligger på omkring 7,1 miljoner passagerare.

Utrikestrafik till och från Sverige
Utrikestrafiken har sedan 1990-talets början uppvisat en stadig tillväxt. Vid två tillfällen har
utrikestrafiken minskat, dels mellan 2000-2002, dels under perioden 2008-2010. I båda fallen
blev nedgången betydande. I Trafikverkets prognoser bedöms att utrikestrafiken kommer att
uppgå till 35 miljoner passagerare fram till 2030.

Flygplatsens marknadsförutsättningar
Befolkningsutveckling
Umeå flygplatss huvudsakliga upptagningsområde utgörs av Umeåregionen som består av
Umeå kommun och kringliggande Vännäs-, Nordmalings-, Bjurholms-, Vindelns- och
Robertsfors kommuner. Det totala befolkningsunderlaget i dessa kommuner uppgår till cirka
147 350 personer, vilket motsvarar cirka 57 procent av länets befolkning (31/12-2012 SCB).
Detta kan jämföras med regionens folkmängd 1950 som då låg på strax över 90 000
(Summering av data SCB). De senaste 60 åren har regionen således haft en befolkningstillväxt på cirka 60 %.
Trots den stora uppgången i befolkning i Umeåregionen så uppvisar fyra av kommunerna
inom regionen en sjunkande befolkning med undantag för Umeå och Vännäs. Detta är i linje
med den trend som kan urskiljas i de flesta norrlandslänen, där de mindre kommunerna och
orterna avfolkas medan ett fåtal större orter såsom t.ex. Umeå, Luleå och Sundsvall ser en
befolkningstillväxt.

12

Figur 4. Prognos utrikestrafik 2030. Källa: Trafikverket, Trafikprognos för svenska flygplatser 2030.

Umeå är Västerbottens Läns residensstad och är Norrlands största stad. Umeå är den stad
som de senaste 50-60 åren haft den största befolkningstillväxten bland alla städer/orter i
Norrland. Befolkningen i Umeå uppgår till över 117 000 invånare 2012 vilket kan jämföras
med invånarantalet 1950 som var cirka 46 000 personer. Det är en ökning på över 150 % på
bara sextio år. Denna stora tillväxt kan kopplas till några strukturella förändringar som skett
varav etableringen av Umeå Universitet på 1960-talet kanske är den viktigaste. Under den
senaste tioårsperioden har Umeå kommun haft en befolkningsökning på i snitt 1000 personer
per år. Umeås befolkning väntas fortsätta öka i liknande takt enligt en prognos framtagen av
kommunen. Kommunen har även ställt upp som mål att senast 2050 uppnått en befolkning
på 200 000 invånare.

Näringsliv och arbetsmarknad
Näringslivet i Umeåregionen är starkt diversifierad och karaktäriseras av en välutbildad
arbetskraft med många mindre företag som har kopplingar till och drar nytta av den forskning som sker på universiteten och Norrlands Universitetssjukhus. Spetskompetens är
områden så som t.ex. It-teknik och biomedicin. Regionen är stark inom skogs- och verkstadsindustrin och är i motsats till många andra områden en region där industrin har haft en
ökad sysselsättning det senaste decenniet. Enbart i Umeå finns det cirka 11 000 företag som
spänner över de flesta branscher. De flesta företagen är av mindre karaktär men det finns ett
tjugotal företag med fler än 100 anställda.
Arbetsmarknaden i Umeå har länge varit dominerad av den offentliga sektorn med stora
arbetsgivare kopplade till vård och utbildning vid Umeå Universitetssjukhus och Umeå
Universitet. Den privata tjänstesektorn har nu gått om den offentliga sektorn vad gäller
arbetstillfällen och är idag även den sektor där flest nya arbetstillfällen tillkommer. Denna
trend är inte unik för Umeå utan alla storstadsområden och universitets- och högskoleorter
märker av detta. Främst den kontorsbaserade tjänstesektorn väntas fortsätta öka.
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Kommun/Region

Antal
1987

Förändring 1987-2012
2012

Antal

Procent

Bjurholm

2 989

2 421

-568

-19,0

Dorotea

3 808

2 794

-1 014

-26,6

Lycksele

13 909

12 351

-1 558

-11,2

Malå

4 153

3 196

-957

-23,0

Nordmaling

7 893

7 039

-854

-10,8

Norsjö

5 384

4 172

-1 212

-22,5

Robertsfors

7 716

6 717

-999

-12,9

74 091

71 774

-2 317

-3,1

Sorsele

3 624

2 673

-951

-26,2

Storuman

7 978

6 006

-1 972

-24,7

86 816

117 294

30 478

35,1

Vilhelmina

8 480

6 941

-1 539

-18,1

Vindeln

6 496

5 359

-1 137

-17,5

Vännäs

8 165

8 522

357

4,4

Åsele

4 201

2 958

-1 243

-29,6

245 703

260 217

14 514

5,9

8 414 083

9 555 893

1 141 810

13,6

Skellefteå

Umeå

Västerbottens län
Riket

Tabell 2. Befolkningsutveckling i Västerbotten under de senaste 25 åren. Källa SCB

Förändring av folkmängden under 25 år, 1987-2012
Västerbottens län

Procent
35,1 - 35,2
-13 - 35
-19,1 - -13,1
-24,8 - -19,2
-29,6 - -24,9

© Pantzare Information AB
Källa: Statistiska centralbyrån
Figur 5: Förändring av folkmängden under 25 år, Västerbottens län, 1987-2012. Källa: Statistiska centralbyrån © Pantzare Information AB
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Utbildning och forskning
Umeå är med sina två universitet, Umeå Universitet och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), en av Sveriges största utbildningsorter och universiteten attraherar studenter från hela
Sverige. En betydande del utländska studenter studerar även här, främst från länder som
ingår i Erasmus-samarbetet. Antalet studerande vid Umeå universitet är idag cirka 34 000
varav fler än 9000 studerar på distans. Undervisningen och forskning bedrivs i de flesta
vetenskaper och ämnen.
Utbildningsnivån på Umeås befolkning är till följd av universiteten och den relativt unga
befolkningen bland de högsta i Sverige och i åldern 25-64 har 36 % en minst treårig eftergymnasial utbildning.

Turist- och besöksnäring
Turistsektorn är viktig för Västerbottens län inte minst vad gäller för många inlandskommuner där skogs och vildmarksturism men främst fjällturismen är utbredd och av avgörande betydelser för kommunerna. Turismen i Umeåregionen är inte profilerad på samma
sätt som t.ex. fjällturismen men är ändå av vikt och har betydelse för regionen och omsätter
relativt stora summor. Turismens omsättning i enbart Umeå Kommun uppgick 2009 till närmare en miljard kronor och förutspås öka. Region Västerbotten har som mål att öka turismen
i hela länet. En viktig del i att försöka öka turismen är att försöka locka fler utländska turister
och då är flygplatsen en viktig pusselbit för fler långväga besökare. I dagsläget pågår samarbeten med tyska researrangörer och under sommaren går flyg både från Zürich och också
från München till Umeå flygplats varje vecka. Turistnäringen är även viktig ur ett tillväxtperspektiv där god turistnäring är en attraherande kraft som är viktig för att locka folk att
bosätta sig i regionen och länet.

Flygplatsens roll i regionen och den
regionala transportförsörjningen
I den av Region Västerbotten upprättade Länstransportplanen för 2010-2021 framhävs vikten
av flyget både för inlandskommunerna och också kustregionerna. Snabba kommunikationer
är av vikt för länets företag och det konstateras i planen att: ”Industrin är helt beroende av
snabba förbindelser med flyg, särskiljt till/via Stockholm medan tjänstesektorn har frekventa
och snabba kontakter med myndigheter och centrala enheter, oftast förlagda i Stockholm.”

Flygplatsens omland
Från Umeå till Stockholm är avståndet cirka 65 mil vilket ger en restid på ca 7,5 timmar med
bil och ca 9 timmar med buss. Med nattåg är restiden ca 10,5 timmar och med dagtåg ca 6,5
timmar. Med flyg tar resan idag ca en timme (exkl transfer och boarding). Flygplatsen är
viktig för hela regionen och binder samman Umeåregionen med andra regioner i Sverige. För
näringslivet i regionen är flygplatsen av stor betydelse både på det nationella och det internationella planet för att kunna upprätthålla snabba och smidiga kontakter med t.ex. kunder
och leverantörer.
För de boende i regionen fyller flygplatsen en mycket viktig funktion då det finns en stor
efterfrågan på privat resande både inrikes och utrikes. I många fall är flyget det enda rimliga alternativet på grund av det perifera läget och tidsaspekten på resorna. För Umeå som
studentstad är flygplatsen även viktig för att överbrygga detta perifera läge som annars kan
upplevas som negativt för studenter från andra delar av Sverige och andra länder.
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4 Flygplatsens utveckling
Värdebeskrivning

Flygplatsens
utveckling

Omvärldsfaktorer

Intermodalitet,
tillgänglighet

1961 invigdes Umeå flygplats. Flygtrafiken har stadigt utvecklats. Utbudets av destinationer
har sedan starten förändrats, från att tidigare varit enbart koncentrerad på Stockholm till att
idag även inkludera internationella destinationer. 2012 hade flygplatsen 981 800 passagerare
och det är en ökning med 3 procent från 2011. Utrikestrafiken nådde högsta noteringen sedan
1997/98 med 66 158, detta är en ökning med 2 procent mot föregående år. Medan inrikestrafiken ökade med 2 procent i jämförelse med 2012.
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Figur 6. Antalet passagerare på Umeå flygplats 1970-2011. Källa: Transportstyrelsen.
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Antalet rörelser har minskat sedan 1970-talet. Två faktorer har påverkat denna utveckling.
För det första har antalet rörelser i reguljärtrafiken minskat då flygbolagen utnyttjar större
flygplan istället fler frekventa avgångar. För det andra, allmänflyg verksamheten har minskat
generellt på samtliga flygplatser i Sverige. Flygplatsens miljötillstånd för starter och landningar motsvarar 34 000 rörelser varav 21 000 tung trafik. Figur 6 visar på att antalet rörelser
har minskat på flygplatsen sedan 1970-talet.

Figur 7. Antalet rörelser på Umeå flygplats 1970-2011. Källa: Swedavia.

År

Antal landningar
Linjefart och
charter
Inr.

1997

7729

Taxi- och
Totalt
allmänflyg

Antal passagerare
Förändring Inrikes

Utrikes

Totalt

Förändring

Utr.
242

3728

11 699

+3,7%

591 802

73 009

664811

4,5%

1998

7682

142

3420

11 244

-4,0%

651 701

38 324

690025

3,7%

1999

7587

497

4108

12 192

+8,4%

695 167

41 395

736562

6,7%

2000

6029

250

3816

10 095

-17,0%

691 316

44 997

736313

0,0%

2001

5677

258

4140

10 075

-0,2%

694 862

44 956

739818

0,5%

2002

6547

116

4551

11 214

12,0%

683 471

38 281

721752

-2,5%

2003

6269

99

4114

10 482

-7,0%

673 115

32 718

705 833

-2,0%

2004

7051

197

3854

11 102

5,0%

716 026

26 565

742 591

5,0%

2005

6944

296

3351

10 521

-5,0%

777 008

33 636

810 644

9,0%

2006

6428

130

4154

10 712

+2,0%

764 366

36 985

801 351

-1,1%

2007

6364

142

4374

10 880

+1,5%

768 250

42 454

810 704

1,2%

2008

6229

151

4473

10853

-0,2%

780897

42428

823325

1,6%

2009

6081

123

4364

10568

+2,6%

780065

35089

815154

-1,0%

2010

6393

268

3819

10480

-0,8%

795018

49914

844932

3,7%

2011

7102

415

4020

11537

+10%

890138

64994

955132

13,0%

2012

6956

373

4224

11553

+0,16

915563

67199

982762

2,9%

Tabell 3. Förändring av antal landningar och antal passagerare från 1997 till 2012. Källa SCB
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Trafiksituationen vid flygplatsen 2012
Under 2012 satte flygplatsen nytt passagerarrekord. I tabellen nedan presenteras utvecklingen av dels passagerare och rörelser på Umeå flygplats sedan 1997.
För närvarande finns sex trafikbolag med reguljära avgångar till/från flygplatsen:
• SAS (Stockholm/Arlanda, Kiruna)
• Malmö Aviation (Stockholm/Bromma, Göteborg/Landvetter)
• Norwegian (Stockholm/Arlanda)
• Direktflyg (Luleå, Åre/Östersund)
Utöver de reguljära flyglinjerna har Umeå flygplats också chartertrafik. Under vår, sommar
och höst är chartertrafiken mer omfattande. De flygplanstyper som dominerar på flygplatsen
är medelstora jetflygplan, 49 procent såsom Boeing 737. Därefter regionaljet såsom Avro
RJ100, E 145 och E 135 med 40 procent. Slutligen, 11 procent Turbopropp J31 och SAAB 340,
se figur nedan. Ibland förekommer något större flygplan i samband med chartertrafik av typ
Boeing 757 eller Airbus 321.

11%
49%

40%

Medelstor jet
Regionaljet
Turbopropp

Figur 8: Dominerande flygplanstypen på Umeå flygplats.

Utöver passagerartrafiken bedrivs nattetid postflyg som angör Sveriges nordligaste postsorteringsterminal som är placerad vid flygplatsen. Vidare finns Scandinavian Air Ambulance
och sedan våren 2012 har Sjöfartsverkets etablerat en bas för räddningshelikoptrar vid flygplatsen.
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Terminalområdet
Flygplatsen har sedan 1960-talet byggts ut i olika omgångar. Under 1970-talet byggdes driftbyggnad med verkstadsfunktion och en banförlängning gjordes. I slutet av 1980-talet installerades ett nytt kraftförsörjningssystem och stationsbyggnaden byggdes ut. På 1990-talet
utökades stationsplattan och en utökning av stationsbyggnaden vad gäller utrymmen för
ankommande passagerare.
2004 förlängdes rullbanan till 2302 m. Stationshallen har byggts om vid ett flertal tillfällen
för att få ett smidigt passagerarflöde och för att klara av de ökade säkerhetskraven för luftfartsskydd som tillkommit sedan början av 2000-talet. Under 1990-talet anlade posten en
stor brevsorteringsanläggning för sortering av post för hela Norrland.
Den 1 april 2010 gjordes en delning av verksamheterna inom dåvarande LFV. Flygtrafiktjänsten fortsatte som ett affärsverk med namnet LFV medan flygplatsverksamheten bolagiserades och flygplatsbolaget Swedavia AB bildades. Umeå flygplats är idag en av de 11 flygplatser
som ingår i det statligt ägda flygplatsbolaget Swedavia. Därmed finns goda möjligheter till en
långsiktig tryggad drift och utveckling av flygplatsens framtid.
Flygplatsens nuvarande banlängd om 2302 m bedöms vara tillräcklig för den typ av trafik som
idag förekommer på Umeå flygplats avseende inrikestrafik samt trafik till europeiska ”navflygplatser” såsom Riga och Helsingfors.
Befintlig banlängd bedöms vara tillräcklig för dagens charterdestinationer inom Medelhavsområdet, men för att nå mer avlägsna destinationer utan mellanlandning t ex Egypten,
Thailand och Gran Canaria, behövs en längre bana för start som minskar prestandabegränsningarna eller flygplan med längre räckvidd.
Förstudier har påvisat att det är fullt möjligt att anlägga en yta för start-extenion och därmed
erbjuda längre rullbana för startande flygplan utan negativ inverkan på dagens bullerkurvor,
eftersom inflygningsprocedurerna ej kommer att påverkas. Vidare finns mark reserverad för
att anlägga fler uppställningsplatser för parkering av flygplan.
Nästa fas i utvecklingen av flygplatsen är om- och tillbyggnad av flygplatsens terminal.
Arbetet startades under våren 2012 och syftar till att skapa bättre förutsättningar för att
kunna hantera aktuell passagerarvolym inklusive framtida passagerarökningar. Ett annat
högt prioriterat område är vidareutveckling av landside-sidan och där kunna tillskapa en
väl fungerande trafiklösning för fordonsangöringen vid flygplatsen.

Prognos för Umeå flygplats
Under de senaste 30 åren uppvisar flygplatsen en passagerarutveckling som få flygplatser
kan visa upp. Mycket av denna utveckling är betingad av Umeå snabba befolkningsutveckling
och universitets tillväxt från 1970-talet fram till idag. Kring dessa faktorer har andra sektorer
utvecklats och bidragit till Umeås position som Norrlands metropol.
Trafikverket bedömer att under de närmaste 20 åren kommer passagerarutvecklingen vid
Umeå flygplats att öka med 40 procent. Detta innebär 1,3 miljoner passagerare per år. Antalet landningar i linjefart inrikes och utrikes uppskattas att fram till 2030 att ligga på 16 900
rörelser. Prognosen berör endast linje- och chartertrafik.
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Figur 9: Prognos för Umeå flygplats 2030. Källa: Transportstyrelsen. Prognos bedömning av Trafikverket.

Stockholmstrafiken bedöms även 2030 vara den dominerande destinationen för flygplatsen.
Det är främst tre faktorer som bidrar till detta. För det första, utgör flygtrafiken till och från
Stockholm en förutsättning för arbetsmarknadsförstorning för Umeå och Västerbotten.
Genom en effektiv och tillgänglig flygtrafik möjliggör för personer med spetskompetens att
bo kvar i Umeåregionen och arbetspendla till olika arbetsmarknadsdestinationer i Sverige.
För det andra, är Stockholm och Mälarregionen en viktig rekryteringsbas av studenter till
Umeå Universitet. Studenter genererar flygtrafik dels under studietiden, dels för de som blir
kvar i Umeåregionen efter studietiden.
För det tredje, som ett resultat av konkurrens på linjen till Stockholm, med många avgångar
och god tillgång till lågprisbiljetter, kommer Stockholmslinjerna (ARN och BMA) att även
i framtiden vara den dominerande destinationen för flygplatsen. Med många avgångar till
Stockholm ges ett stort utbud av destinationer från Arlanda och Bromma för Umeåpassagerare. En stor del av Stockholmsresenärerna inleder sina utrikesresor från Umeå. Vid sidan av
Stockholmstrafiken kommer det även finnas inrikes destinationer som Östersund, Luleå och
Göteborg.
Utrikestrafiken på Umeå flygplats kommer sannolikt att domineras av chartertrafik. Det kan
även finnas underlag för en matartrafik till någon ”hubflygplats” i Skandinavien eller till
Europa.

Faktorer som påverkar flygets utveckling i Umeå
Det finns flera faktorer som påverkar flygets utveckling. Vissa av faktorerna vet vi kommer att
resultera i en fortsatt utveckling mot 1,3 miljoner passagerare fram till 2030. Här nedan följer de
viktigaste faktorerna:
• Expansiv befolkningstillväxt och en ung befolkning. Umeå kommun har i sin framtidsvision
angivit att kommunens infrastruktur ska byggas för en befolkning på 200 000 invånare fram
till 2050. Umeås befolkningsutveckling under de senaste 20 åren är den största norr om Uppsala.
• Fler resor per invånare än genomsnittet. Antal flygresor räknat per invånare har sedan 1992
varierat mellan 6 och 7,5. Under 2011 har nivån legat närmare 8 per invånare. Umeås resefrekvens ligger betydligt högre än genomsnittet för riket som är 3-4 resor per invånare.
• Det geografiska läget. Umeå geografiska läge med stora avstånd gör att konkurrensen med
andra transportslag inte är lika påfallande som i mellersta och södra Sverige. Botniabanan
kan utgöra ett alternativ till flyg även för interregionala resor. Men den kan också möjliggöra
en ökning av regional pendling i Norrland och därmed öka flygplatsens upptagningsområde.
• Universitet, IT, kultur, service, spetskompetens. Umeås arbetsmarknad är mångfacetterad
och en stor del av den har sin bas och närhet till universitets och forskningsmiljöer. Runt
dessa miljöer skapas företagskonstellationer och behovet av möten med andra nationella som
internationella arenor.
I prognostisering av flygtrafiken finns det oförutsedda faktorer som kan förändra flygets utveckling
generellt men också för Umeå flygplats. Ekonomiska konjunkturer, terrorhändelser, bränslepriset,
styrning av luftfarten genom skatter, regelverket, etc. Här nedan finns faktorer som kan påverka
reseströmmen vid flygplatsens på sikt.
• Umeås befolkning. Eventuell risk för en avtagande befolkningsökningen de kommande 20
åren jämfört med de senaste 20-25 åren.
• Studentrekryteringen. Rekrytering av studenter kan minska med anledning förändringar
inom universitetsvärlden, t.ex. allt fler studenter söker utlandsstudier samt ökade distansstudier.
• Konkurrens från kommunala flygplatser. Runt Umeåregionen finns flera konkurrerande
(kommunala) flygplatser.
• Botniabanan och konkurrens bland tågoperatörer. Dessa faktorer kan resultera i en regional
matartrafik till Umeå för att sedan använda flyget. Avregleringen och konkurrensen inom
tågtrafiken kan leda till lägre priser.
• Fortsatt ökad miljömedvetenhet.
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Intermodalitet och tillgänglighet
Värdebeskrivning

Omvärldsfaktorer

Flygplatsens
utveckling

Intermodalitet,
tillgänglighet

Kommunikationer
E4:an är den stora pulsådern som knyter samman norrlandskusten och är den mest trafikerade vägen i hela länet. I öst-västlig riktning löper E12 från Mo i Rana i Norge till Ryssland i
öster via hamnen i Holmsund över Kvarken och Finland. Utöver dessa ansluter ett par större
vägar som knyter an till orter i inlandet. Järnvägsnätet i regionen består av Botniabanan och
stambanan med tvärförbindelser med Inlandsbanan och hamnen i Holmsund. Sedan invigningen hösten 2010 har Botniabanan möjliggjort smidigare och snabbare arbetspendling
mellan Umeå och Örnsköldsvik. Förutsättningarna för arbetspendling i framförallt öst-västlig
riktning har även förbättrats genom den ökade samordningen mellan regionaltågtrafik och
busstrafik i och med det så kallade Norrtågsförsöket.
Med en framtida Norrbotniabana binds kuststäderna och mindre samhällen i kustkommunerna samman. Möjligheten att i framtiden resa med tåg längs hela Norrlandskusten kommer
sannolikt att förändra rörelsemönster och färdmedelsval mellan Robertsfors, Skellefteå och
Umeå men även till städer och orter i Norrbottens län såsom Piteå och Luleå. En ny spårförbindelse som ansluter till Umeå med större möjlighet till snabba och enkla persontransporter med tåg skulle således också kunna gynna flygtrafiken vid Umeå flygplats.
I närområdet är Umeå flygplats den enda flygplatsen med reguljär trafik. Närmaste flygplats
är Örnsköldsviks flygplats som ligger cirka 9 mil söderut hade 2012 85 591 passagerare. Inom
det större upptagningsområdet vad gäller främst charterturism finns även Skellefteå Flygplats drygt 12 mil norrut och Lycksele flygplats drygt 13 mil nordväst. I tabell 4 presenteras
passagerare statistik för Västerbottens flygplatser och fördelningen mellan dessa.
Flygplats

Fördelning, procent av passagerarvolymen i Västerbotten

Umeå flygplats

955 132

74,2

Skellefteå flygplats

292 081

22,1

Lycksele flygplats

21 695

1,6

Vilhelmina

15 056

1,1

Hemavan

12 231

0,9

1 323 208

100

Västerbottens Län
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Antalet passagerare

Tabell 4. Passagerarantal vid Västerbottens flygplatser 2012. Källa: Transportstyrelsen.
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Figur 10: Passagerarutvecklingen på flygplatserna i Västerbotten 2000-2012. Källa: Transportstyrelsen.
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6 Markanspråk för riksintresset
Umeå flygplats
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.
Inom riksintresseområdet kan det förekomma kommersiell verksamhet, exempelvis
shoppingcenter. Den verksamhetens funktion ingår inte i funktionen riksintresse för luftfart.
Mark som endast används för civil icke kommersiell flygverksamhet ingår inte heller i riksintresset.
Vid sidan om riksintressets markanspråk omfattas riksintreseanspråket även av tre typer av
influensområden runt en flygplats. Dessa beskrivs närmare i kapitel 7
• Influensområde med hänsyn till flyghinder
• Influensområde med hänsyn till flygbuller
• Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning

Riksintresseområdet för Umeå flygplats
Riksintresseområdet utgörs av det schablonmässiga området med 500 meters utbredning i
sidled räknat från rullbanans centrumlinje ut till ett avstånd längs banans förlängning om
1500 meter från bantröskeln med därtill tillhörande planerade banförlängningar. Det definierade området kring rullbanan inkluderar ytor för parallella taxibanor och inflygningsljus.
Riksintresseområdet (1500x500 meter) syftar till säkerställa verksamheten vid flygplatsen
relaterat till:
•
Tredjemansproblematiken
•
Elektromagnetiska störningar
•
Garantera visuell sikt av inflygningsljusen.
•
Eventuell förlängning av banan.
Med detta område skyddas merparten av den luftfartsanknutna utrustning som krävs för att
flygplatsen funktion såväl idag som i framtiden. Det gäller förutom navigations- och kommunikationsanläggningar till exempel mätutrustning för vind, siktvärden och molnhöjd, sikt för
inflygningsljus och signalsystem. Vidare uppställningsplatser för flygplan, befintliga taxibanor, möjlighet att anlägga en med rullbanan parallell taxibana, bil- och bussangöring,
parkeringsplatser, lokaler och uppställningsplatser för fälthållningsfordon samt en brandövningsplats.
Riksintresseområdet utgör en kritisk zon vid start och landning, området utgör därmed även
en säkerhetszon för tredje man där ej luftfartsanknutna etableringar ska behandlas ytterst
restriktivt.
Någon förlängning av rullbanan är i dag inte planerad. Eventuellt kan en form av banförlängning kallad ”Start Extension” bli aktuell men den typen av banförlängning ryms inom riksintresseområdet då bantrösklar och inflygningsljus inte behöver flyttas ut.
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Figur 11: Karta Umeå flygplats med riksintresseområde.
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Inom de yttre delarna av riksintresseområdet finns de inflygningsljuskorridorer som enligt
Transportstyrelsens föreskrift, TSFS 2010:133, måste hållas fria från skymmande hinder. För
Umeå flygplats gäller att inflygningsljusen till bana 14 (landning åt sydost) ska skyddas inom
en 120 meter bred korridor ut till ett avstånd av 1350 meter från rullbanans tröskel. För bana
32 (landning åt nordväst) gäller 120 meters korridorbredd ut till 630 meters avstånd.
Hinderfrihet för de vägar som korsar riksintresseområdet och där trafiken inte kontrolleras
av flygplatsen är beräknade utifrån en maximal fordonshöjd på 4,8 meter i enlighet med
TSFS 2012:93.

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. Se figur 12 och 14.
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 ej acceptabla 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 Umeå flygplats ligger flertalet navigationshjälpmedel samt inflygningsljus inom det ovan
redovisade riksintresseanspråket. Mellanmarkeringsfyr för bana 32 (MM) som ligger inom
riksintresseområdet ca 1100 meter utanför bantröskel kommer troligen på sikt ersättas av
modernare system. Mellanmarkeringsfyr för bana 14 är redan ersatt. Basstationen för VHF
(kommunikationsradio) har för att uppnå god täckning placerats på Vännäs FM/TV-station.
Möjligheten till alternativ placering är begränsad och masten får därmed anses ingå i riksintresset.
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Figur 12: LOC: (Localizer) Kurssändare, sänder riktningsinformation till flygplanen vid landning i dåligt väder.
Används tillsammans med GP.
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Figur 13: Karta över riksintresseområdet och navigationshjälpmedel utanför riksintresseområdet.

Figur 14: GP: (Glide path) Glidbana, sänder höjdinformation till flygplanen vid landning i dåligt väder. Används tillsammans med LOC.
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En flygtrafikövervakningsradar av typen MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar)
finns på Hössjöberget väster om Umeå. Anläggningen får anses vara svår att flytta och ingår
därför också i riksintresset.
Navigationshjälpmedel, i form av oriktade radiofyrar (NDB) och yttre markeringsfyrar (OM),
ligger ca 7 km nordväst respektive 9 km sydost om rullbanan utanför riksintresseområdet. Då
de inte är avgörande för flygplatsens funktion och kan ersättas av andra system anses de inte
ingå i riksintresseanspråket.

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 att etablera den luftfartsanknutna
utrustningen som kan komma att krävas 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. I denna prövning krävs en framtagen riskanalys.

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 2011-11-23 är E4, E12 och den planerade ringleden kring Umeå
utpekade som riksintressen. I flygplatsens närhet finns en järnväg av riksintresse, Botniabanan, med stationer vid Umeå Östra och Umeå C. Detta ger möjlighet till bra förbindelser
med flygplatsen.
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Figur 15: Inflygningsljus
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Figur 16: Anslutande infratruktur av riksintresse

29

7 Influensområden
Flygplatsens så kallade influensområden utgörs av markområden innanför och utanför riksintresseområdet inom vilka tillkomsten av höga anläggningar och störningskänslig bebyggelse kan leda till restriktioner på flygverksamheten. Det i sin tur kan påtagligt försvåra
eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. För att säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen
inte 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

Influensområde med hänsyn till flyghinder
Med influensområde för flyghinder menas det område inom vilket höga anläggningar såsom
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. Enligt TSFS 2012:93 ska föremål som
avses uppföras inom och under den horisontella projektionen av en flygplats hinderbegränsande ytor analyseras och värderas av flygplatsen mot bakgrund av den flygsäkerhetspåverkan de kan ha.

Hinderfrihetsytor
Influensområden för flyghinder kan delas upp i två kategorier. Det är endast den ena typen,
hinderfrihetsytor som ingår i riksintressebegreppet. Hinderfrihetsytor består av ytor definierade i ICAO Annex 14, Aerodromes, svensk tillämpning finns i TSFS 2012:93. Dessa ytor
är statiska så till vida att de inte förändras i utbredning eller höjd beroende av terräng eller
hindersituation. Med utgångspunkt i bantrösklarnas position och markhöjd anges ytor med
bestämd utbredning. Ytorna kan vara horisontella eller sluttande plan. Principen innebär i
korthet att man med utgångspunkt i rådande markhöjd vid respektive bantröskel lägger till
X antal meter och på så sätt skapas ett imaginärt tak genom vilket inga objekt får genomtränga.
Vid anläggandet av en flygplats kan det finnas både terräng och byggnader som genomtränger, men avsikten är att ingen hindersituation ska försämras. Om ett objekt, oavsett
om det är permanent eller temporärt, överstiger definierade höjdrestriktioner och därmed
genomtränger det imaginära taket kan detta medföra begränsningar för flygtrafiken.
TSFS 2012:93 reglerar även den hinderfria zonen som utgörs av den inre inflygningsytan, den
inre övergångsytan och ytan för avbruten landning tillsammans med berörd stråkyta. Den
hinderfria zonen ska hållas fri från andra fasta föremål än de som behövs för ett luftfartygs
navigering.
Tänkbara konsekvenser av genomträngning:
• 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.
• Att landning inte kan ske vid dålig sikt och/eller låga moln.
• Att flygplatsen får en sämre regularitet, vilket innebär att flygbolagen får svårt att hålla
tidtabellerna.
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Figur 17: Hinderytor enligt. TSFS 2012:93

Influensområde för flyghinder vid Umeå flygplats
Rullbanans trösklar ligger på en höjd av ca 7,3 respektive 5,5 meter över havet och utifrån dessa
höjder har hinderytorna beräknats.

Procedurområden och MSA-ytor
Den andra kategorin influensområden ingår inte i riksintresset för flygplatsen men bevakas av
flygplatsägaren för att säkerhet och tillgänglighet inte ska äventyras. Influensområdena utformas
enligt ICAO dokument Pans-Ops Doc 868 och består av ytor som i höjd och utbredning ska garantera hinderfrihet när piloten använder ett landningshjälpmedel.. När en pilot ska landa eller starta
ett flygplan med hjälp av instrument måste han eller hon följa på förhand fastställda procedurer.
Procedurområdets utbredning står i relation till navigationsinstrumentets noggrannhet, ju bättre
noggrannhet desto mindre influensområde. Avsikten är att piloten ska kunna sjunka till en viss höjd
utan att riskera kollision med ett flyghinder. Ytans höjd, det imaginära taket, består av ett horisontellt eller lutande plan och beror av högsta objekt, terräng eller byggnad inom utbredningen. Byggs
ett nytt objekt som inklusive tillagda säkerhetsmarginaler genomtränger det imaginära taket inom
en befintlig proceduryta måste ny höjd för det imaginära taket räknas ut.
Influensområdena som definieras i ICAO-dokument Pans-Ops Doc 8168 är ofta större än de ytor
som definieras i ICAO Annex 14 och innebär att även byggnadsverk långt från flygplatsen kan
komma att påverka procedurerna.
Det sker en föryngring av den teknik som används vid instrumentnavigering och mer precis satellitbaserad GNSS-utrustning 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.

Figur 18: Influensområde för flyghinder vid Umeå Flygplats. Grundkarta Lantmäteriet.

Figur 19: Influensområde för flyghinder vid Umeå flygplats redovisat som sektioner.

Figur 20: Karta visande MSA-yta för Umeå Flygplats.. Grundkarta Lantmäteriet.
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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 då olämpligt lokaliserade vindkraftverk och särskilt vindkraftverksparker kan blockera en flygplats in- och utflygningsvägar. Ett exempel på en oönskad effekt av flera tätt lokaliserade vindkraftsparker är
att en ambulanshelikopter kan tvingas till långa omvägar vid flygningar där den av väderskäl
eller av hänsyn till tryckförändringar för patienten inte kan stiga och flyga över vindkraftverken. Även linjetrafiken kan tvingas till långa omvägar istället 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.
En sådan översyn har nyligen genomförts av försvarsmakten för att säkerställa den militära
luftfartens behov. Ett liknande projekt initierades våren 2011, där representanter för den
civila luftfarten samverkar för att identifiera vilka ytor som fortsättningsvis kan behöva bevakas kring civila flygplatser. I avvaktan på en redovisning av projektet är det rimligt att i til�lägg till ovan nämnda hinder- och procedurytor, som i huvudsak har sin utbredning i rullbanans förlängning, även beakta en hinderbegränsning i form av ett sluttande plan med
utbredning i sidled från rullbanan där lutningen är sådan att införandet av framtida kurvade
och gröna inflygningar inte äventyras.
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Influensområde med hänsyn till flygbuller
Umeå flygplats är en stadsnära flygplats i en expansiv stad. Detta gör avvägningen mellan
miljö och hälsa och förtätningsintresset särskilt viktigt.
Flygplatshållares miljötillstånd innehåller ofta begränsningar i användandet av anläggningen.
Riksintresseutpekandet syftar skydda mot nya begränsningar.
Trafikverket betonar dock vikten av att kommunen noggrant överväger varje enskilt ärende
och även beaktar den kumulativa effekten då det finns en risk för att ett ökat antal boende i
bullerutsatta miljlöer kan leda till ändrade krav i miljötillståndet. Exempelvis kan detta ställa
krav på begränsade öppethållningstider eller färre flygningar kväll och natt. Detta är att betrakta som ett påtagligt försvårande av flygplatsens utnyttjande vilket riksintresseutpekandet
är avsett att skydda mot.
I detta avsnitt beskrivs ett utdrag ur hur influensområdet med hänsyn till buller är beräknat.
Den fullständiga rapporten återfinns i bilaga 5. Bullerberäkningar utgår från prognos för år
2030 omfattande 16 900 rörelser inom klasserna linjefart och charter.

Riktvärden för buller
Influensområdet för flygbuller dimensioneras av såväl flygbullernivåer, FBN som maximalnivåer.
Den 9 april 2015 antog regeringen förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för bland annat
flygplatser vid bostadsbyggnader.
Utdrag ur förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
Buller från flygplatser
6 § Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.
För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges om
maximal ljudnivå flygtrafik i första stycket mellan kl. 06.00 och 22.00.
7 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i 6 § första stycket
ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än
1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och
2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.
För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges i
första stycket 1.
Beräkning av bullervärden
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik
som har betydelse för bullersituationen.
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Metod
Bullerberäkningarna genomfördes med beräkningsprogrammet INM 7.0 d vilket överensstämmer med beräkningsmetoden ECAC1 dokument 29 version 3 och ICAO2 Doc. 9911.
Metoden är utgångspunkten för de principer för kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar i
Sverige, vilken Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Naturvårdsverket enats om ska gälla.

Flygplanstyper för bullerberäkning av civil flygtrafik
100-talet olika flygplanstyper trafikerar årligen flygplatsen och vid beräkning utfall är det
möjligt att göra bullerberäkningen detaljerad då all information finns tillgänglig i efterhand.
För prognoser finns dock alltid en osäkerhet i den framtida flygplansflottans sammansättning. Det krävs därför antaganden om bulleremission av de flygplan som i framtiden kommer
att trafikera flygplatsen. Utgångspunkten för bullerberäkningarna har varit en grupperad
beräkning där några få flygplanstyper utgör underlaget för beräkning.
De civila flygplanstyperna har delats in i tre grupper, en för turbopropellerflygplan och två
för jetflygplan. Representanterna för grupperna utgår från i nuläget befintliga flygplanstyper.
Jetflygplan med särskilt goda bullerprestanda har dock valts för beräkning av prognos i syfte
att spegla den framtida teknikutvecklingen.

Turbopropellerflygplan
Turbopropellerflygplanen utgör ungefär en tredjedel av rörelserna i prognosen. I dagsläget
finns bland annat Bombarider DASH 8 och ATR-72 i produktion vilka kan vara aktuella flygplanstyper under prognosen. I beräkningarna representeras dessa av flygplanstypen Dornier
D328, tvåmotorigt turbopropellerflygplan. Turbopropellerflygplan utgör rörelser med passagerare så väl som frakt. Turbopropellerflygplanen är generellt mindre bullriga jämfört med
de större jetflygplanen men bidrar till bullerutbredningen, särskilt med hänsyn till fraktflyg
vilka förekommer nattetid.

Jetflygplan
Jetflygplan utgör ungefär två tredjedelar av rörelserna i prognosen och är, med hänsyn
till nuvarande tillämpning av riktvärdet 70 dB(A) på uteplats, direkt dimensionerande för
maxbullerkurvans utbredning. Inom prognosens tidshorisont förväntas nya flygplanstyper
att fasas in. De största operatörerna vid flygplatsen har annonserat köp av nästa generations
flygplan vilka förväntas ha en bättre bullerprestanda jämfört med de flygplanstyper som
tillämpas i dagsläget. Definitiva bulleruppgifter för bullerberäkning finns dock inte tillgängliga förrän efter de att flygplanen certifierats och tagits i drift. Bullerberäkningen utgår från
befintliga flygplanstyper med särskilt goda bullerprestanda i syfte att spegla den framtida
teknikutvecklingen.
Jetflygplanen representeras i beräkningen av två typer. Boeing 717-200 samt Airbus A320-232
(V2527-A5). Boeing 717-200 har en maximal startvikt omkring 55 ton och är med dess passagerarkapacitet, 106/117 beroende på konfiguration, likvärdig med mindre jetflygplan så som
Avro RJ100. Airbus A320 med maximal startvikt omkring 77 ton och passagerarkapacitet upp
till 180 är direkt konkurrent till bland annat Boeing 737-800.
Valda representanter för bullerberäkning är mindre bullriga jämfört de vid flygplatsen i dagläget vanligast förekommande flygplanstyperna.
1
2
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European Civil Aviation Conference
International Civil Aviation Organization (specialorgan inom FN)

Prognos
Bullerberäkningen av den sökta trafiken baseras på en trafikprognos avseende år 2030.
Prognos redovisande totalt antal flygrörelser inom klasserna linjefart och charter erhölls
från Trafikverket. Prognosen fördelades på flygplanstyper i samarbete med Trafikverket. För
närmare information om prognosens antal rörelser fördelat per flygplanstyp, operation och
tidsintervall. se tabell i bilaga 5.

Rullbana
Bullerberäkningarna utgår ifrån befintlig bana 14/32 med längd om 2 300 m samt 60 m
inflyttad tröskel för landningar bana 32.

Flygvägar för bullerberäkning
Flygvägar för bullerberäkning av prognos år 2040 skapades med hjälp av flygvägsuppföljningssystemet. Historiska radardata avseende flygningar tillämpande RNAV med destination
Stockholm användes som underlag vid skapande av flygvägar för bullerberäkning. Bullerberäkning av prognos 2040 bygger därmed på befintliga flygvägar. Inflygningsvägar för bullerberäkning skapades för raka inflygningar vilket ska spegla instrumentinflygning. Figurer över
faktiska flygvägar återfinns i bilaga 5, liksom flygvägar använda för bullerberäkning.
Flygvägarna för bullerberäkning av den avgående trafiken tar endast hänsyn till trafik med
destination Stockholm. Flera flygvägar förekommer i praktiken men bedöms vara oviktiga för
beräkning med hänsyn till den ringa rafikmängden och beräknade bullerkurvor.

Ban- och flygvägsfördelning
Ban- och flygvägsfördelning för bullerberäkning av Prognos 2040 bestämdes med hjälp av
uppgifter från flygvägsuppföljningssystemet.
Operation

Bana

Dag

Kväll

Natt

Land.

14

37%

42%

18%

32

63%

58%

82%

100%

100%

100%

Land. Summa

Tabell 5. Banfördelning för ankommande trafik indelat per dag kväll och natt

Operation

Bana

Dag

Kväll

Natt

Start

14

68%

71%

86%

32
Start. Summa

32%

29%

14%

100%

100%

100%

Tabell 6. Banfördelning för avgående indelat per dag kväll och natt
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Resultat
I Figur 21 redovisas resultatet av beräkning av prognos år 2040. Maximal ljudnivå 70 dB(A)
16 ggr/dag och kväll redovisas som blå kontur och FBN 55 dB(A) redovisas som röd kontur.
Resultatet redovisas även i bilaga som A3-format. Resulterande bullerkontur av prognos för
villkoret maximal ljudnivå om 70 dB(A) 3 ggr/natt täcker ett begränsat område runt rullbanan vilket täcks både av villkoret för maximal ljudnivå 16 ggr/dag och FBN 55 dB(A),
därför redovisas den inte i figuren.

Maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 ggr dag/kväll

FBN 55 dB(A)

Riksintresse Umeå flygplats
Influensområde flygbuller
16 900 rörelser (linjefart/charter)
A3 skala 1:50 000
Swedavia Konsult 2015-09-10

Figur 21: Influensområde med hänsyn till buller.
Resultat av beräkning prognos år 2040. Blå kontur maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 ggr/dag och kväll och röd kontur FBN 55 dB(A).
Karta i A3-format återfinns i bilaga.
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Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning
De funktioner som berörs av influensområdet med hänsyn till elektromagnetiskt störning
ryms inom riksintresseområdet (1500x500 meter) förutom en luftfartsradioanläggning placerad på FM/TV-masten i Vännäs, se nedan.

Förutsättningar
Eventuella störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel, 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 ej acceptabla förhållanden och till och med leda till haverier. Störningar hos
radiokommunikationsanläggningar och radiolänkar kan ha samma effekt.
Riktvärden för skyddsavstånd finns beskrivna i svensk standard (SS 447 10 12) avseende
Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar från anläggningar
för elektrisk kraftöverföring och tågdrift som fastställdes 1991-03-13.
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).

Luftfartsradioanläggning (VHF) och riktad radiofyr (VOR/DME)
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.
Vid Umeå flygplats finns en luftfartsradioanläggning placerad på FM/TV-masten i Vännäs.
Influensområdets storlek runt masten uttryckt i meter kan beräknas enligt en formel i ”Luftfartens riksintressen” LFS 2008:12. (Radien = 500+hx50) där ”h” står för hindrets höjd.

Figur 22: VOR/DME: Riktad radiofyr med utrustning för avståndsmätning.
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Luftledningar för starkström
Enligt Starkstömsförordning (SFS 2009:22) 13 § andra stycket, får luftledningar för starkström inte anläggas närmare än 4 km från en flygplats referenspunkt ARP (Aerodrome Reference Point) eftersom högspänningsledningar, ställverk, transformatorstationer, dragfordon
etc. kan störa funktionen hos luftfartsradioanläggningar. Med stöd av SFS 2009:22 20 § har
Transportstyrelsen i TSFS 2011:73 föreskrivit bestämmelser som ska tillämpas när en luftledning för starkström ska förläggas i närheten av en flygplats. Enligt föreskriften får en luftledning för starkström dock placeras närmare än 4 000 meter från en flygplats referenspunkt
under förutsättning att luftledningen inte genomtränger flygplatsens hinderbegränsande ytor
eller orsakar störningar på anläggningar och utrustning som används för kommunikation,
navigering eller övervakning.

Radaranläggning
En flygtrafikövervakningsradar av typen MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar)
finns på Hössjöberget väster om Umeå. Anläggningen skyddas av ett influensområde vars
storlek kan beräknas enligt en formel i ”Luftfartens riksintressen” LFS 2008:12. (Radien =
1000+hx50) där ”h” står för hindrets höjd.

40

8 Riksintresset i planering
och tillståndsprövning
Riksintressets behandling i planprocessen
Såväl kommunen, Trafikverket och länsstyrelsen har en uppgift enligt plan- och bygglagen
och miljöbalken att bevaka riksintresset i planprocessen.
Trafikverket ska efter samråd med länsstyrelser, Boverket och andra berörda myndigheter
lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för kommunikationer. Trafikverkets precisering av ett riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som
visar de värden som riksintresset avser att skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Här beskrivs riksintressets funktion på ett mer utförligt sätt än vad som görs i ett
riksintresseutpekande.
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen redovisa i översiktsplanen hur riksintressen ska
tillgodoses samt hur hänsyn tas till relevanta regionala och nationella mål. Under detaljplanearbetet ska samråd ske med sakägare och myndigheter som berörs av planförslaget.
Detta ger Trafikverket och Swedavia möjligheter att aktivt verka för att luftfartens intressen
uppmärksammas och tillgodoses.
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.
Länsstyrelsen 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. Enligt länsstyrelsen finns det dock en praxis som i praktiken
innebär att kommunen påtagligt ska missbruka sin myndighetsutövning i planläggningen av
mark och vatten innan ett förordnande aktualiseras.
När det ska prövas om en planerad åtgärd kan påverka ett riksintresse negativt, har det ingen
betydelse om åtgärden avses 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. Frågan måste dock, av Länsstyrelsen, behandlas och beslutas i varje enskilt fall då 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 har påverkan på luftfarten.
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Länsstyrelsen deltar i kommunernas planprocesser genom att kommunen vid framtagande
av bland annat förslag till detaljplan enligt 5 kap 11 § PBL ska samråda med länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och 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,
• 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.

Tillstånd för flygplatsens verksamhet
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 hänsynsregler, och att alla motiverade skyddsåtgärder
vidtas.
Tillståndsbeslut anger tillåten verksamhet samt villkor för verksamheten. Besluten innehåller direkt eller indirekt 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 ifråga om intill vilket
avstånd från flygplatsen flygvägarna har ingått i prövningen. Idag 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 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 framförallt tidsperspektivet som är 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.
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Med utgångspunkt från ovanstående är det därför Trafikverkets uppfattning att influensområdet för flygbuller helt och hållet skall dimensioneras av det i denna preciseringsutredning presenterade underlag.

Kommunalt planarbete kan ha inverkan på flygplatsen
Umeå kommun samt Vännäs kommun berörs av det utpekade riksintresseanspråket tillsammans med dess influensområden.
Det är av största vikt att flygplatsens intressen tillgodoses i den kommunala planeringen, då
det annars finns en risk att olämpliga planer kan medföra restriktioner för flygverksamheten,
vilket i sin tur kan leda till att utnyttjandet av riksintresset påtagligt försvåras.
Gällande översiktsplan för Umeå kommun antogs i maj 1998. En fördjupad översiktsplan
”Umeås framtida tillväxtområde” som berör området där flygplatsen ligger antogs i augusti
2011.
Riksintresserapporten Umeå flygplats bör användas på ett så tidigt stadium som möjligt i
planarbetet och i kommande planer bör kommunens syn på flygplatsen redovisas. Kartorna i
rapporten som utvisar anspråk på riksintresseområde och influensområden bör också redovisas i planerna.
Umeå kommun har reserverat mark för ett eventuellt nytt flygplatsläge vid Stöcke, söder om
staden, men Trafikverket har inte för avsikt att inkludera reservatet i preciseringen av riksintresset Umeå flygplats. Frågan kommer dock lyftas till det forum inom Trafikverket som
ansvarar för översyn och utpekande av riksintressen, och vid en kommande översyn kan ett
utpekande bli aktuellt, särskilt om plansituationen vid Umeå flygplats börjar äventyra flygplatsens funktion. Inför ett eventuellt riksintresseutpekande behöver en utredning av
reservatets tekniska användbarhet genomföras. Under tiden fram till ett eventuellt utpekande ansvarar Umeå kommun för att bevaka reservatet.

Höjdbegräsningar
Möjligheten att starta och landa i dåligt väder regleras av fastställda minimavärden för sikt
och molnbas. Tillkommande höga byggnadsverk inom influensområdet för flyghinder medför
höjda minimavärden och är att betrakta som påtagligt försvårande av flygplatsens utnyttjande.
Framtida kurvade och/eller 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 och andra höga byggnadsverk.
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9 Motivet för utpekande av
Umeå flygplats
Trafikverket motiverar utpekandet av Umeå flygplats som riksintresse utifrån Umeås strategiska läge i Norra Sverige. Umeå har sedan slutet av 1960-talet utvecklats till en nationell
kunskaps- och administrativ stad. I takt med utvecklingen inom främst universitet, sjukhus,
forskning m.m. har befolkningsutvecklingen varit stadigt positiv de senaste 20 åren.
Flygplatsen är av avgörande betydelse för stadens utveckling och därtill universitet, universitetssjukhuset, forsknings centra, SLU etc. Flera av dessa institutioner är av nationell betydelse och dagsförrättningar till Stockholm och övriga landet är av stor vikt för verksamheten,
något som idag endast kan ske med flyg.
Trafikverket anser att flygplatsens centrala läge, ”city-flygplats” med närhet till stadens bebyggelse och exploatering kräver en tydlig precisering av flygplatsen, för att därmed säkerställa flygplatsens funktion i ett längre perspektiv.
Flygplatsens ”city-nära” läge skapar även goda förutsättningar för intermodalitetslösningar
med andra transportslag.
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ACI

Airport Council International. Medlemsorganisation för ett stort antal
flygplatser.

Aerial work

Fotoflygningar, helikopterarbeten, flygmätningar med mera

ANP

Aircraft Noise and Performance database, en internationellt vedertagen
databas för buller.

(Ban-)tröskel

Rullbanans början, referenspunkt för vissa typer av influensområden för
flyghinder.

CAEP

ICAO:s kommitté för miljöskydd inom civil luftfart.

CNS-utrustning

Utrustning för kommunikation (communication), navigation (navigation)
och övervakning (surveillance).

ECAC

European Civil Aviation Congress. Mellanstatlig organisation grundad av
ICAO för att främja säker, effektiv och hållbar luftfart i Europa.

FBN

FlygBullerNivå, svensk beteckningsmodell för flygbuller.

GNSS

Global Navigation Satellite System, Ett satellitbaserat navigationssystem.

GP

Glide Path, ett hjälpmedel på marken som i flygplanets instrument visar
flygplanets läge i förhållande till ett sluttande plan vilket leder ner till en
punkt på landningsbanan.

ICAO

International Civil Aviation Organization. FN-organ där Sverige är medlem.

ILS (GP och LOC)

Instrument Landning System, är ett hjälpmedel vid inflygning och landning.

Influensområde

Den yta utanför riksintresseområdet inom vilken bebyggelse eller anläggning påtagligt kan skada riksintresset

INM 7.0d

Integrated Noise Model. Beräkningsmodell för flygbuller.

LCC

Är en förkortning av Low Cost Airlines, dvs lågkostnadsflygbolag typ
Ryanir, Norwegian, EasyJet 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.

MB

Miljöbalken

Minimavärde

Lägsta höjd en pilot kan sjunka till med bibehållen flygsäkerhet.

MSA

Minimum Sector Altitude, En cirkulär yta som inklusive buffert har en
radie på 55 km kring en flygplats. Anger vilken höjd piloten kan sjunka
till inför slutgiltig inflygning.

MSSR

Monopulse Secondary Surveillance Radar, flygtrafikövervakningsradar.

MM

Middle Marker (Beacon), mellanliggande markeringsfyr för navigering.

NDB

Non-directional radio beacon Rundstrålande radiofyr (standardiserad av
ICAO).

NPD

Noise Power Distance, samband mellan avstånd, gaspådrag och buller.

OM

Outer Marker (Beacon), yttre markeringsfyr för navigering.

Pans-Ops

Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations. ICAOdokument för beräkning av instrumentlandningsprocedurer.

PBL

Plan- och bygglagen

Procedurområden

Områden som används för in-/ utflygning till en flygplats.

Riksintresseanspråk

Den utredning med redovisning av influensområden och värdebeskrivning för riksintressen som Luftfartsstyrelsen överlämnar till berörda
länsstyrelser som underlag för fysisk planering kring flyg-platserna.

Riksintresseområde för luftfart

Nuvarande och framtida flygplatsområden som pekats ut som riksintressen av Luftfartsstyrelsen

RNAV

Area Navigation, en metod för navigering med instrument.

(Rull-)bana

Start- eller landningsbana på en flygplats. En asfaltsträckning består av
två banor, en i varje riktning. Dessa benämns på Umeå Airport bana 14
respektive 32. Siffrorna anger landningsriktningen i dekagrader (kompassriktning).

Rörelse

Start eller landning på en flygplats.

TEN

TEN-T är en del av Transeuropeiska nät (Trans-European Networks,
TEN).

TRV

Trafikverket

TS

Transportstyrelsen

TSFS

Transportstyrelsens författningssamling

VHF

Very High Frequency, kommunikationsradio.

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 en utrustning för avståndsmätning
(DME). Både VOR och DME kan fungera som ensamt hjälpmedel.

Bilaga 2: Beräkning av iInfluensområde med hänsyn till flygbuller
Inledning
Umeå flygplats har utpekats till riksintresse vilket nu utreds och preciseras av Trafikverket.
Det underlag som har legat till grund för bebyggelseplanering under senare tid togs fram i
samband med arbete med ansökan om nytt miljötillstånd år 2001. Influensområdet redovisades i miljökonsekvensbeskrivningens Plansch 12B vilken baserardes på sökt trafikvolym
omfattande 32 000 flygrörelser varav 21 000 rörelser med tunga flygplan. I denna rapport
sammanfattas flygbullerberäkningar av en framtida prognos år 2040 omfattande 16 900
rörelser inom klasserna linjefart och charter. Resultatet är tänkt att användas som underlag
för precisering av influensområde avseende flygbuller.

Metod
Bullerberäkningsverktyg
Bullerberäkningarna genomfördes med beräkningsprogrammet INM 7.0 d vilket överensstämmer med beräkningsmetoden ECAC1 dokument 29 version 3 och ICAO2 Doc. 9911.
Metoden är utgångspunkten för de principer för kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar i
Sverige, vilken Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Naturvårdsverket enats om ska gälla.
Bullerberäkningsprogrammet tillämpar så kallade NPD-data vilket anger ljudnivå för olika
gaspådrag och avstånd mellan källa och mottagare. Bullerberäknings-programmet hämtar
sådana uppgifter från databasen, ANP där buller- och prestandadata finns angivna för en
mängd olika flygplanstyper. Så kallad standardprofil 1 tillämpades för beräkning vilket motsvarar korta inrikesflygningar.
Bullerberäkningarna är utförda med antagande om platt mark i höjd med rullbanan, standardatmosfär och en standardtemperatur på 15 °C samt 8 knops motvind. Dessa meteorologiska data används i beräkningsprogrammet för att beräkna den atmosfäriska absorptionen
och flygplanens prestanda. I beräkningarna används standardprofiler för start- och landningsprocedurer för respektive flygplanstyp. Endast buller från operationer i luften och på
start- och landningsbanan ingår i beräkningarna. Buller från taxning, motorprovkörning och
liknande ingår inte. Beräkning av FBN 55 dB(A) samt maximal ljudnivå 70 dB(A) genomfördes med rekursivt rutnät med förfining 9 och tolerans högst 0.05 inom intervall +/-15 dB från
ritade kurvor3.

Indata
Flygplanstyper för bullerberäkning av civil flygtrafik
100-talet olika flygplanstyper trafikerar årligen flygplatsen och vid beräkning utfall är det
möjligt att göra bullerberäkningen detaljerad då all information finns tillgänglig i efterhand.
För prognoser finns dock alltid en osäkerhet i den framtida flygplansflottans sammansättning. Det krävs därför antaganden om bulleremission av de flygplan som i framtiden kommer
att trafikera flygplatsen. Utgångspunkten för bullerberäkningarna har varit en grupperad
beräkning där några få flygplanstyper utgör underlaget för beräkning.
De civila flygplanstyperna har delats in i tre grupper, en för turbopropellerflygplan och två
för jetflygplan. Representanterna för grupperna utgår från i nuläget befintliga flygplanstyper.
Jetflygplan med särskilt goda bullerprestanda har dock valts för beräkning av prognos i syfte
att spegla den framtida teknikutvecklingen.
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European Civil Aviation Conference
International Civil Aviation Organization (specialorgan inom FN)
Beräkningsinställningar finns beskrivna i användarhandboken för beräkningsverktyget INM.

Turbopropellerflygplan
Turbopropellerflygplanen utgör ungefär en tredjedel av rörelserna i prognosen. I dagsläget
finns bland annat Bombarider DASH 8 och ATR-72 i produktion vilka kan vara aktuella flygplanstyper under prognosen. I beräkningarna representeras dessa av flygplanstypen Dornier
D328, tvåmotorigt turbopropellerflygplan inom turbulenskategori M med hänsyn till att
FAA4 genom INM 7.0c/d föreslagit Dornier 328 som ersättare för ATR-72. Turbopropellerflygplan utgör rörelser med passagerare så väl som frakt. Turbopropellerflygplanen är generellt mindre bullriga jämfört med de större jetflygplanen men bidrar till bullerutbredningen,
särskilt med hänsyn till fraktflyg vilka förekommer nattetid.

Jetflygplan
Jetflygplan utgör ungefär två tredjedelar av rörelserna i prognosen och är, med hänsyn
till nuvarande tillämpning av riktvärdet 70 dB(A) på uteplats, direkt dimensionerande för
maxbullerkurvans utbredning. Inom prognosens tidshorisont förväntas nya flygplanstyper
att fasas in. De största operatörerna vid flygplatsen har annonserat köp av nästa generations
flygplan vilka förväntas ha en bättre bullerprestanda jämfört med de flygplanstyper som
tillämpas i dagsläget. Definitiva bulleruppgifter för bullerberäkning finns dock inte tillgängliga förrän efter de att flygplanen certifierats och tagits i drift. Bullerberäkningen utgår från
befintliga flygplanstyper med särskilt goda bullerprestanda i syfte att spegla den framtida
teknikutvecklingen.
ICAO:s kommitté för miljöskydd inom civil luftfart (CAEP) utvecklar standarder och riktlinjer för bland annat flygbuller. Sedan år 2006 måste civila jetflygplan i samband med
certifiering uppfylla gränsvärden angivna i ICAO annex 16 kapitel 4. I februari 2013 skedde
en överenskommelse inom CAEP om en ny standard för bullercertifiering av flygplan. Den
överenskomna bullerstandarden blir 7 EPNdB under kapitel 4 och kommer att gälla nydesignade flygplan som tas i bruk från år 2017 och från 2020 beroende på flygplansvikt.
Jetflygplanen representeras i beräkningen av två typer. Boeing 717-200 samt Airbus A320-232
(V2527-A5). Boeing 717-200 har en maximal startvikt omkring 55 ton och är med dess passagerarkapacitet, 106/117 beroende på konfiguration, likvärdig med mindre jetflygplan så som
Avro RJ100. Airbus A320 med maximal startvikt omkring 77 ton och passagerarkapacitet upp
till 180 är direkt konkurrent till bland annat Boeing 737-800.
Valda representanter för bullerberäkning är mindre bullriga jämfört de vid flygplatsen i
dagläget vanligast förekommande flygplanstyperna. Vidare uppfyller flygplanstyperna så väl
nuvarande bullergränser för certifiering enligt ICAO annex 16 kapitel 4 så väl som det annonserade framtida kapitlet med skärpning om 7 EPNdB.

Prognos
Bullerberäkningen av den sökta trafiken baseras på en trafikprognos avseende år 2040.
Prognos redovisande totalt antal flygrörelser inom klasserna linjefart och charter erhölls från
Trafikverket. Prognosen fördelades på flygplanstyper i samarbete med Trafikverket, se Tabell
1.
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Grupp

Operation

Dag

Kväll

Natt

Totalsumma

A320

Landning

1987

1207

355

3549

Start

2626

852

71

3549

4614

2058

426

7098

A320 Summa
B712

Landning

1514

757

95

2366

Start

1845

521

0

2366

3360

1278

95

4732

Landning

811

1014

710

2535

Start

913

507

1115

2535

B712 Summa
ATR72(D328)
ATR72(D328) Sum.

1724

1521

1825

5070

Totalsumma

9697

4857

2346

16900

Tabell 1. Antal rörelser prognos år 2040 fördelat per flygplanstyp, operation och tidsintervall. Prognos inkluderar endast flygtrafik
inom klasserna linjefart och charter.

Rullbana
Bullerberäkningarna utgår ifrån befintlig bana 14/32 med längd om 2 300 m samt 60 m inflyttad tröskel för landningar bana 32.

Flygvägar för bullerberäkning
Flygvägar för bullerberäkning av prognos år 2040 skapades med hjälp av flygvägsuppföljningssystemet. Historiska radardata avseende flygningar tillämpande RNAV med destination
Stockholm användes som underlag vid skapande av flygvägar för bullerberäkning. Bullerberäkning av prognos 2040 bygger därmed på befintliga flygvägar.
Inflygningsvägar för bullerberäkning skapades för raka inflygningar vilket ska spegla instrumentinflygning.
För avgående flygtrafik som följer instrumentflygregler finns konventionella samt så kallade
RNAV-flygvägar definierade. De publicerade RNAV-flygvägarna tillämpar satellitbaserad
navigering i stället för fysiska flygfyrar placerade på marken. Tillämpandet av RNAV-flygvägarna ställer särskilda krav på flygplanens navigeringsutrustning vilket finns tillgängligt
i moderna flygplan. RNAV-flygvägarna har publicerats vid flygplatsen omkring år 2009 och
blivit mer frekvent använda i och med utfasning av äldre flygplanstyper. I figur 1 illustreras
skillnaden mellan flygningar tillämpade konventionella flygvägar jämfört RNAV-flygvägar.

Figur 1. Starter bana 32 mot Stockholm. Konventionell instrumentflygväg till vänster, RNAV-flygväg till höger
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I figur 2 redovisas flygvägar använda för bullerberäkning. Ankommande trafik redovisas som
röda spår vilka ligger i banans förlängning båda för 14 och 32. Avgående trafik redovisas som
blåa spår vilka för bana 14 följer banans förlängning. Flygvägarna för bullerberäkning av den
avgående trafiken tar endast hänsyn till trafik med destination Stockholm. Flera flygvägar
förekommer i praktiken men bedöms vara oviktiga för beräkning med hänsyn till den ringa
trafikmängden och beräknade bullerkurvor.

Figur 2. Flygvägar använda för beräkning. Röda spår landning, blåa spår start. Starter bana 14 följer banans förlängning bortom Holmsund/Obbola.

Ban- och flygvägsfördelning
Ban- och flygvägsfördelning för bullerberäkning av Prognos 2040 bestämdes med hjälp av
uppgifter från flygvägsuppföljningssystemet.

Operation

Bana

Dag

Kväll

Natt

Land.

14

37%

42%

18%

32

63%

58%

82%

100%

100%

100%

Land. Summa

Tabell 2. Banfördelning för ankommande trafik indelat per dag kväll och natt

Operation

Bana

Dag

Kväll

Natt

Start

14

68%

71%

86%

32

32%

29%

14%

100%

100%

100%

Start. Summa

Tabell 3. Banfördelning för avgående indelat per dag kväll och natt
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Resultat
I Figur 3 redovisas resultatet av beräkning av prognos år 2040. Maximal ljudnivå 70 dB(A)
16 ggr/dag och kväll redovisas som blå kontur och FBN 55 dB(A) redovisas som röd kontur.
Resultatet redovisas även i bilaga i A3-format.
Resulterande bullerkontur av prognos för villkoret maximal ljudnivå om 70 dB(A) 3 ggr/natt
täcker ett begränsat område runt rullbanan vilket täcks både av villkoret för maximal ljudnivå 16 ggr/dag och FBN 55 dB(A), därför redovisas den inte i figuren.
Riksintresse Umeå flygplats

Influensområde flygbuller

16 900 rörelser (linjefart/charter)
A3 skala 1:50 000
Swedavia Konsult 2015-09-10

Maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 ggr dag/kväll

FBN 55 dB(A)
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Figur 3. Resultat av beräkning prognos år 2040. Blå kontur maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 ggr/dag och kväll och röd kontur FBN 55 dB(A).

Bilaga 3: Karta Umeå flygplats med riksintresseområde
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Bilaga 4: Karta Influensområde för flyghinder vid Umeå flygplats
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Bilaga 5
		

Influensområde med hänsyn till buller
Bilaga 5 återfinns i separat bilaga i A3-format

Bilaga 6

Remissammanställning

Bakgrund
Umeå Airport är utpekat som riksintresseanspråk enligt beslut av Trafikverket den 20 februari 2013, Riksintressen för trafikslagens anläggningar (TRV 2013/10869). Riksintressepreciseringen är en del i Trafikverkets uppdrag att arbeta med samhällsplanering i ett brett perspektiv, för att samordna infrastruktur och bebyggelse utifrån miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet
samt att verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Trafikverkets precisering av ett riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de
funktioner som riksintresset avser att skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen.
Här definieras riksintressets anspråk på ett mer utförligt sätt än vad som görs i riksintresseutpekandet.

Remiss
Samråd har hållits under perioden 18 september till 18 november 2013. Remissen har skickats
till följande: Länsstyrelsen i Västerbottens län, Region Västerbotten, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket,
Transportsstyrelsen, Swedavia Umeå Airport, Umeå kommun, Vindelns kommun, Vännäs
kommun, Robertsfors kommun, Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Örnsköldsviks
kommun.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Västerbotten, Swedavia Umeå Airport, Umeå
kommun, Energimyndigheten, Boverket, Transportstyrelsen, Tillväxtverket, Försvarsmakten
och Vännäs kommun. Försvarsmakten och Vännäs kommun har i sina yttrandet meddelat att
de inte har något att erinra. Tillväxtverket avstår från att lämna yttrande. Övriga inkomna
svar sammanfattas och kommenteras nedan.

Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen påtalar att bullerberäkningarna har utgått från Naturvårdsverkets principer
med tre flygrörelser som tillåts överstiga maxbullernivån under dag- och kvällstid och inte
Boverkets allmänna råd som medger 30 gånger. Ändringar gällande detta föreslås i Bullersamordningsutredningens slutbetänkande, Länsstyrelsen anser att Trafikverket bör genomföra en ny bullerberäkning om Bullersamordningsutredningens förslag beslutas.
Länsstyrelsen önskar ett förtydligande gällande elektromagnetiskt strålning, gärna med
kartor och illustrationer. Länsstyrelsen efterfrågar även underlag till kommunens översiktsplanering gällande elektromagnetisk strålning.
Vidare framförs ett antal synpunkter av mer redaktionell art såsom vilka begrepp som används, att facktermer bör förklaras och vid behov illustreras, att strukturen på kapitel 9 bör
ses över samt en felskrivning gällande riksintressets skyddande i sammanfattningen.
Länsstyrelsen efterfrågar underlag i GIS-format.
Det bör framgå att även Vännäs kommun berörs av utpekat riksintresse. Flera andra kommuner berörs av MSA-ytan som dock inte utpekas som riksintresse.
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Trafikverkets kommentarer
Trafikverket avser att tillämpa gällande riktvärden och lagstiftning till dess att annat är beslutat och vunnit laga kraft. Bullersamordningsutredningens slutbetänkande medför därför inga
ändringar av rapporten.
Rapporten har kompletterats med vissa förtydligande gällande elektromagnetisk störning
och influensområden. Synpunkter av redaktionell art beaktas och kompletteras.
Underlag i GIS-format kommer att tillhandahållas via Trafikverkets hemsida då preciseringen är slutförd och beslutad.
Förtydligande görs gällande Vännäs kommun.

Swedavia Umeå Airport
Swedavia Umeå Airport ställer sig bakom förslaget till riksintressepreciseringen för Umeå
flygplats och framför en rad synpunkter på sakinnehållet i rapporten:
1.		 Vissa synpunkter av redaktionell art såsom placering av sammanfattning och läsanvisning, figurnumrering, faktafel, komplettering av begreppsförklaring.
2.		 Umeå Aiport är ett egennamn och rapporten bör hänvisa till Umeå flygplats.
3.		 Sammanfattningen föreslås förkortas gällande grunderna för riksintressen.
4.		 Sammanfattningen föreslås omfatta en beskrivning om ansvar för bevakandet av riksintresset.
5.		 Swedavia anser att riksintresseområdet bör förtydligas samt att beskrivningen om
prövning av bebyggelsen bör strykas i sammanfattningen.
6.		 Sammanfattningen bör kompletteras med en metodbeskrivning samt resultatbeskrivning.
7.		 Swedavia anser att bakgrunden bör kompletteras gällande tidigare arbete med riksintresse och influensområden
8.		 Oklarheter i värdebeskrivningen gällande relationen mellan ökad flygtrafik och
minskad energiförbrukning och önskar ett klargörande kring detta.
9.		 Vissa faktauppgifter bör kompletteras med källa.
10.		 Swedavia framför en rad synpunkter gällande beskrivningarna av trafikprognoserna
för Umeå flygplats gällande passagerarutveckling, prognosår samt antal landningar.
11.		 Information om att mellanmarkeringsfyren inom riksintresseområdet är ersatt.
12.		 Kapitlet saknar beskrivning av bedömningsgrunder och riktvärden för buller och bör
kompletteras med detta.
13.		 Trafikverkets ställningstagande gällande Bullersamordningsutredningen efterfrågas.
14.		 Förtydligande efterfrågas av sista stycket på sid 42 gällande framtida tolkning av riktvärdet 70 dB (A) på uteplats.
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Trafikverkets kommentarer
1. Trafikverket ser över och korrigerar med anledning av korrektursynpunkter.
2. Trafikverket ser över och ändrar detta.
3. Föranleder ingen ändring
4. Beskrivning av rollfördelning gällande bevakning av riksintressen finns beskrivet i
kapitel 8.
5. Skrivningen justeras.
6. Föranleder ingen ändring.
7. Komplettering sker med en beskrivning av det förändrade ansvaret för flygets riksintresseanspråk.
8. Skrivningen tas bort.
9. Trafikverket ser över och ändrar detta.
10. Trafikverket ser över och ändrar detta.
11. Trafikverket ser över och ändrar detta.
12. Kapitlet kompletteras med riktvärden för buller.
13. Gällande hanteringen av Bullersamordningsutredningen, se kommentarer gällande
Länsstyrelsens yttrande.
14. Texten justeras.

Umeå kommun
Umeå kommun anser att schablonytan som utgör riksintresseområdet ej tar hänsyn till lokala
förhållanden.
Kommunen påtalar att riksintressepreciseringen inte tar hänsyn till Bullersamordningsutredningen. Kommunen anser att preciseringen bör baseras på fem överskridanden av 70 dB
(A) om utredningens förslag inte genomförs.
Kommunen påtalar att bullerberäkningarna har gjorts baserat på en ”gammal” flygplansflotta
och att när bullerkurvorna justeras bör det ske utifrån en modern flotta. Kommunen noterar
även att bullerkurvan i preciseringen är smalare än den nu gällande bullerkurvan t.ex. vid
Bergsboda.

Trafikverkets kommentarer
Trafikverket vidhåller preciseringen av riksintresseområdet 1500x500 meter kring rullbanan
då det är det generella sättet att peka ut ett riksintresseanspråk och det finns i dagsläget inget
standardiserat sätt göra undantag från detta. Istället görs en prövning från fall till fall där
påtaglig skada på riksintresset bedöms. På detta sätt tas hänsyn till lokala förhållanden.
Bullersamordningsutredningens förslag presenterades efter remissen hade skickats ut varför
hänsyn till denna inte var möjlig. Med hänvisning till den utdragna processen med preciseringsarbetet valde Trafikverket att gå vidare trots väntande betänkande för att inte dra ut på
preciseringsarbetet ytterligare. Se vidare Trafikverkets kommentarer gällande länsstyrelsens
yttrande. Trafikverket kommer att tillämpa nu gällande riktvärden till dess att annat finns
beslutat.
Trafikverket avser att revidera bullerberäkningarna då nya riktvärden finns beslutade och
bullerdata för framtida flygplansflotta finns tillgängliga.
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Energimyndigheten
Energimyndigheten önskar göra Trafikverket uppmärksamma på att det i nära anslutning till
flygplatsen finns ett utpekat riksintresseområde för vindbruk (AC074). Energimyndigheten
arbetar just nu med att uppdatera riksintresseanspråket vilket kan leda till att nya områden
tillkommer och att vissa riksintresseområden från 2008 kvarstår respektive utgår. Enligt
det senaste remissförslaget ser det ut som att område AC 074 utgår och att inga nya förslag
tillkommer i flygplatsens direkta närhet. Beslut om uppdaterade riksintresseområden väntas
tas i december 2013.

Trafikverkets kommentarer
Trafikverket anser att preciseringen av riksintresset för Umeå flygplats inte förändras med
anledning av närliggande område för vindbruk. Avvägning mellan motstående riksintressen
görs av länsstyrelsen i förekommande fall.

Boverket
Boverket avstår från detaljkommentarer men föreslår att Trafikverket avvaktar beslut
gällande Bullersamordningsutredningens förslag innan riksintresseanspråket överlämnas
till Länsstyrelsen.

Trafikverkets kommentarer
Gällande hanteringen av Bullersamordningsutredningen, se kommentarer gällande Länsstyrelsens yttrande.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen påtalar oklarheter i värdebeskrivningen gällande relationen mellan ökad
flygtrafik och minskad energiförbrukning och önskar ett klargörande kring detta. Transportstyrelsen påtalar en hänvisning till Transportstyrelsen som källa för prognoser trots att
informationen hämtas från Trafikverkets prognoser. Vidare informerar Transportstyrelsen
om att resultatet av Bullersamordningsutredningen S 2013:03 kan komma att påverka influensområde för buller.

Trafikverkets kommentarer
Trafikverket ser över skrivningarna gällande energieffektivisering och framtagande part
för prognoser. Gällande hanteringen av Bullersamordningsutredningen, se kommentarer
gällande Länsstyrelsens yttrande.
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