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Förord 

Prognoser utgör en förenkling av verkligheten och är av naturen förknippade med 

osäkerheter. Detta eftersom de förutsättningar och antaganden som ligger som grund för en 

prognos kan förändras från dess framtagandetidpunkt till dess att måltidpunkten för 

prognosen inträffar.  När det gäller prognoser inom transportområdet så är de starkt kopplade 

till utvecklingen av samhället i stort, t ex till ekonomisk utveckling och befolkningstillväxt. 

Detta medför att tillförlitligheten i en trafikprognos är beroende av tillförlitligheten i andra 

prognosunderlag. 

Arbetet med denna flygprognos med prognosår 2040 påbörjades under 2019 och 

utgångspunkten för prognosen har varit de förutsättningar som fanns och som gällde fram till 

och med årsskiftet 2019/20. Under våren 2020 drabbades världen av en pandemi orsakat av 

Covid-19-viruset. Konsekvenser av det är att gränser har stängts, att resande inom Sverige 

avråds, att social distansering ska tillämpas, att Sverige har en mycket stor varselvåg etc. Allt 

detta medför ännu större osäkerheter ur ett prognosperspektiv. Att pandemin har haft en 

omfattande påverkan på flygresandet på kort sikt är klart. Huruvida pandemin kommer leda 

till bestående beteendeförändringar och därmed på ett betydande sätt påverka flygresandet 

vid prognosåret, på lång sikt och då i Trafikverkets fall 20 år framåt i tiden, är det i nuläget 

mycket svårt att sia om mitt under brinnande kris.  

Trafikverket väljer ändå att publicera den här flygprognosen utifrån de förutsättningar som 

fanns tillgängliga fram till och med 31 december 2019, dvs. det som rådde innan Covid-19-

pandemin. Men givetvis måste man ta osäkerheterna i dessa förutsättningar i beaktande när 

man studerar prognosen och använder dess resultat. Trafikverket kommer fortsätta bevaka 

flygmarknaden för att bedöma om och när det är lämpligt att revidera prognosen. 
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1. Inledning och syfte 

Flygtrafiken i Sverige har ökat sedan 1960-talet och under 2019 hade de svenska flygplatserna 

knappt 38 miljoner passagerare.1 Ökningen beror främst på utrikestrafiken, som idag står för 

ungefär 80 procent av det totala flygresandet. Under senare år har utrikestrafiken dessutom 

expanderat till fler flygplatser än de tre historiskt sett största: Arlanda, Landvetter och Sturup. 

Flygtrafiken för passagerare i Sverige bedrivs genom både kommersiell och upphandlad 

trafik. Den kommersiella trafiken sker på rent affärsmässiga grunder och sker både inom 

Sverige såväl som till utlandet. Den upphandlade trafiken avser linjer där det finns ett beslut 

om allmän trafikplikt. Om det saknas någon aktör som vill bedriva flygtrafik på kommersiella 

grunder mellan orter med allmän trafikplikt, har Trafikverket till uppgift att upphandla denna 

linje2. Trafikverket utgår i denna rapport från att upphandling av flygtrafik kommer att 

fortsätta så länge den bedöms nödvändig enligt nuvarande utvärderingsmetod eller annan 

framtida metod, vilket medför att trafik inte tillåts upphöra på någon av de flygplatser där den 

upphandlas i nuläget. 

En annan av Trafikverkets uppgifter är att göra bedömningar kring exempelvis områden, 

platser eller enstaka objekt som är skyddade och som anses vara viktiga ur en nationell 

synvinkel. Benämningen för detta är riksintresse3 och finns inom en rad områden där 

Trafikverkets uppgift innefattar kommunikationer, vilket täcker alla fyra trafikslagen och 

därigenom även flyget. Preciseringar av riksintressen ska ske i samråd med andra berörda 

myndigheter och länsstyrelser. (SFS 1998:896) 

Denna rapport syftar till att prognostisera hur många passagerare och landningar som antas 

vara inom flyget år 2040. Trafikverkets främsta syfte är att prognostisera både utvecklingen 

för inrikesflyget såväl som till utlandet. I rapporten presenteras även prognoser för antalet 

starter och landningar samt för det totala antalet personkilometer (inrikes). Prognoser för 

starter och landningar syftar till att ligga som grund för bland annat framtida 

bullerberäkningar.  Samtliga resultat redovisas på riksnivå, men även på en mer 

disaggregerad nivå där flygplatserna i Sverige har delats in i fem olika grupper, baserat på hur 

många passagerare flygplatserna hade under 2018.  

Rapporten inleds med ett kapitel med relevant bakgrundsfakta och statistik inom området. I 

kapitel 3 beskrivs den prognosmetodik som använts. Varje prognos är förknippad med olika 

förutsättningar, och dessa redogörs det för i kapitel 4. I kapitlet som följer presenteras 

resultaten från prognoserna på nationell nivå. Kapitel 6 redovisar de gruppvisa bedömningar 

som gjorts. Rapporten avslutas med ett sammanfattande avsnitt där även vissa slutsatser 

dras. 

                                                             
1 Det totala antalet passagerare på nationell nivå beräknas som summan av avresande och ankommande utrikes 
passagerare och avresande inrikes passagerare. Att bara avresande inrikes passagerare räknas på nationell nivå 
beror på att det annars blir dubbelräkning. Källa: Transportstyrelsen (2020). 
2 Under perioden oktober 2019 till oktober 2023 upphandlar Trafikverket flygtrafik på följande linjer:  
till och från Arlanda: Arvidsjaur, Gällivare, Hagfors, Hemavan, Kramfors, Lycksele, Sveg, Torsby, Vilhelmina;  
andra linjer: Pajala – Luleå, Östersund – Umeå. 
3 I dagsläget är det 30 st. En lista över alla flygplatser finns i Bilaga A, där det även är markerat vilka utav 
flygplatserna som är riksintressen. 
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2. Bakgrund 

I Sverige bedrivs det linjefart och/eller chartertrafik på 39 flygplatser. Av dessa ägs 10, 

däribland Stockholm-Arlanda, Göteborg-Landvetter och Malmö-Sturup, av statliga 

Swedavia, medan övriga är i antingen privat eller kommunal regi. 

 Flygtrafikens utveckling 

Den svenska flygtrafiken, såväl inrikes som utrikes, ökade markant från mitten av 1960-talet 

fram till början av 1990-talet – en tiodubbling av det totala antalet passagerare (se figur 1). 

Sedan dess har utvecklingen gått isär. Inrikestrafiken nådde sin högsta passagerarsiffra 1990 

med ca 8,7 miljoner avresande passagerare, en nivå som därefter aldrig har uppnåtts igen. 

Motsvarande siffra under 2019 var ca 7 miljoner avresande passagerare, en minskning med 

drygt 20 procent jämfört med 1990. Antal utrikes passagerare, uttryckt som summan av 

avresande och ankommande, ökade från ca 9 miljoner till ungefär 31 miljoner under samma 

tidsperiod. 

Figur 1  Flygtrafikens utveckling, passagerare, inrikes och utrikes, 1960-2019. 

Källa: Trafikanalys (2019) kompletterat med data från Transportstyrelsen (löpande publikation fram till och med 

januari 2020)  

Energimyndigheten (2017) anger tre faktorer som de anser främst har bidragit till 

utrikestrafikens expansion:  

 Sveriges medlemskap i EU  

 den svenska luftfarten blev i och med detta medlemskap en del av avregleringen av 

luftfarten inom EU, något som möjliggjort företag som Ryanairs och Norwegians 

kraftiga expansioner  

 en ökad globalisering. 
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På sistone har det dock märkts en tydlig avmattning, även inom utrikes passagerartrafik. 

Under 2019 minskade utrikes passagerartrafik med ungefär 2,2 procent, jämfört med 2018. 

Motsvarande utveckling för inrikes passagerartrafik var en minskning med knappt 8,9 

procent och totalt minskade passagerartrafiken med ungefär 3,5 procent 2019. Enligt 

Transportstyrelsen (2020) beror denna minskning bland annat på en avmattning i den 

svenska ekonomin, en ökad klimatmedvetenhet samt tillgång till alternativa färdsätt4. 

Vid sidan om antal passagerare och antal landningar omfattar Trafikverkets prognos för 

inrikes flygtrafik även antal personkilometer (transportarbete). Passagerarantalet ger ett mått 

på flygplatsinfrastrukturens utnyttjande medan transportarbetet indikerar flygets andel av 

inrikestransporterna. Antalet kilometer per passagerare5 har stabiliserats under det senaste 

decenniet (se figur 2) och ligger nu, enligt Trafikverkets beräkningar, på ca 487 km. Detta 

gäller dock per flygning och en stor del av inrikesresorna innefattar mer än en flygning, nästan 

alltid via Bromma eller Arlanda.  

Mätt i personkilometer (pkm) nådde inrikesflyget sin högsta nivå 1990 med 3,92 miljarder 

pkm. Denna siffra minskade till 3,75 miljarder pkm 2018, det vill säga med ungefär 4,5 

procent. Att denna minskning är svagare än motsvarande minskning för antalet passagerare 

beror på att genomsnittsflygresan har blivit längre, se figur 2.  

Figur 2  Personkilometer och km per passagerare för inrikesflyget. 1990-2018  

 
Källa: Trafikverket (2016) kompletterat med data från Trafikanalys (2019)  

För utrikesflyg är transportarbetet mindre intressant för Trafikverkets verksamhet. Dessutom 

saknas statistik över resans slutmål - däremot finns data till första destination som ofta är en 

stor navflygplats där passagerarna byter flyg. 

 

 

                                                             
4 https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/flygresandet-minskade-under-2019/ 
5 Inrikes personkilometer dividerat med antal avresande inrikes passagerare 

https://transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/flygresandet-minskade-under-2019/
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 Prognoser 

I Sverige är det framförallt två forum, vid sidan om Trafikverket, som gör prognoser för 

flygtrafiken: Swedavia och Transportstyrelsen. Swedavia gör en långsiktig prognos, där den 

senaste från 2019 sträcker sig till 2050 (Swedavia 2019). Transportstyrelsen har ett kortsiktigt 

perspektiv som sträcker sig ungefär fem till sex år framåt i tiden.  Transportstyrelsen gör 

prognoser två gånger per år, där den prognos som publicerades under hösten 2019 sträckte 

sig till 2025.6 (Transportstyrelsen, 2019)  

Det traditionella sättet att göra en passagerarprognos är att använda kopplingen mellan 

trafikutveckling och utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Detta samband 

används av Swedavia och Transportstyrelsen7 och är starkt för utrikestrafiken, men inte 

korrelerat på samma sätt för inrikestrafiken (Trafikanalys, 2016). Som en del av 

bakgrundsmaterial till regeringens flygstrategi utvärderade Trafikanalys (2016) Swedavias, 

och indirekt Trafikverkets8, långsiktiga trafikprognoser. Man kom fram till att prognoserna 

dels bygger på rimliga bedömningar av historiska samband mellan BNP-utveckling och 

flygresandets utveckling, dels ligger i linje med andra internationella prognoser, exempelvis 

från det brittiska transportministeriet eller diverse flygplanstillverkare. Trafikanalys invände 

dock mot att Swedavia inte hanterar klimatfrågor på ett trovärdigt sätt. (Trafikanalys, 2016)  

Metoden för att göra en prognos för inrikestrafiken skiljer sig delvis från den som används för 

utrikestrafiken. Swedavia (2019) betonar i sin prognos från hösten 2019 att inrikestrafiken i 

högre utsträckning påverkas av andra faktorer än BNP-utvecklingen, exempelvis 

befolkningsutveckling och alternativa transportmedel, medan Transportstyrelsen (2019) 

beräknar utveckling för den totala trafiken och därefter fördelar denna på inrikes respektive 

utrikes trafik, baserat på den historiska andelen. 

I den senaste prognosen från Transportstyrelsen (2019) visar resultaten att det totala antalet 

avresande passagerare på svenska flygplatser kommer att uppgå till ungefär 22,5 miljoner 

2019, en minskning med ca 4 procent jämfört med året innan. Av dessa kommer ungefär 7 

miljoner vara inrikes avresande, ca 8,2 procent färre än året innan, och 15,5 miljoner vara 

utrikes avresande, ca 1,9 procent färre än året innan. Från 2020 till 2025 prognostiserar 

Transportstyrelsen att passagerarantalet kommer att öka med mellan 2 och 3 procent årligen, 

och uppgå till drygt 26,1 miljoner avresande passagerare 2025. Av dessa kommer ca 7,4 

miljoner vara inrikes avresande och ungefär 18,8 miljoner utrikes avresande. 

Antalet landningar9 kopplat till passagerarflyg beräknas också minska mellan 2018 och 2019, 

med ca 3,7 procent till drygt 231 100. Av dessa rör ungefär 104 600 inrikes passagerartrafik 

                                                             
6 Transportstyrelsen har gett ut ytterligare en prognos med hänsyn till följderna av Covid-19, som sträcker sig 
fram till och med 2021. Denna har vi inte tagit hänsyn till i detta läge då den stäcker sig mycket kort fram i tiden. 
Vid en eventuell uppdatering av denna prognos kommer vi givetvis att ta hänsyn till den. 
7 I prognoserna från våren och hösten 2019, frångick Transportstyrelsen delvis metoden med att utnyttja 
sambandet mellan passagerartrafik och BNP, och använde istället en ren tidsseriemodell på kort sikt (7-8 
månader). Enligt egen utsago beror detta avsteg på att den traditionella modellen för tillfället, d.v.s. i en period 
när passagerartrafiken minskar betydligt, ger orimliga prognoser. För ytterligare information runt 
Transportstyrelsens val av modell, se Transportstyrelsen (2019). 
8 Trafikverkets prognos och metodik var snarlik Swedavias vid det tillfället.  
9 För att beräkna antalet landningar kopplat till passagerarflyg utgår Transportstyrelsen från 
passagerarprognosen och relaterar denna till det totala antalet passagerare per avgång. Transportstyrelsen 
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och 126 500 utrikes passagerartrafik. 2025 beräknas antalet landningar att uppgå till ca 

241 100, varav ungefär 97 000 är inrikes och 144 100 är utrikes. 

I sin prognos från hösten 2019, prognostiserar Swedavia att efterfrågan på flygresor kommer 

att öka framöver, om än i långsammare takt än tidigare. I sitt huvudscenario beräknar 

Swedavia att det totala antalet passagerare, såväl avresande som ankommande, kommer att 

öka med ca 1,6 procent årligen mellan 2018 och 2050, och uppgå till ca 71 miljoner 

passagerare 205010. Av dessa antas ca 57 miljoner vara utrikes passagerare, en årlig ökning 

med ca 2,2 procent, och ca 7 miljoner inrikes avresande passagerare, en ökning med ca 0,1 

procent årligen. 

Swedavia beräknar i sin huvudprognos att antalet flygrörelser kopplat till utrikes 

passagerartrafik (starter och landningar) förväntas uppgå till 387 000 år 2050, en ökning 

med ca 1,6 procent årligen från 2018. För inrikestrafiken antas passagerarrörelserna (inrikes 

starter) uppgå till drygt 68 000 år 2050, en årlig minskning med 0,8 procent sedan 2018. 

Swedavia prognostiserar även ett låg- respektive ett högscenario för flygtrafiken. I 

lågscenariot beräknas det totala antalet passagerare uppgå till ca 51 miljoner 2050, en årlig 

ökning på 0,6 procent sedan 2018. Av dessa antas ungefär 40 miljoner vara utrikes 

passagerare, en årlig ökning med 0,5 procent och ca 5,8 miljoner vara inrikes avresande 

passagerare, en årlig minskning med 0,5 procent. I högscenariot beräknas det totala antalet 

passagerare uppgå till ca 98 miljoner 2050, en årlig ökning på 2,7 procent sedan 2018. Av 

dessa antas i ungefär 81 miljoner vara utrikes passagerare, en årlig ökning med 2,8 procent 

och ca 8,3 miljoner vara inrikes avresande passagerare, en årlig ökning med 0,6 procent. 

 

  

                                                             
uppskattar att antalet passagerare per avgång beräknas att öka från ca 122 år 2018 till närmare 137 år 2025. 
(Transportstyrelsen 2019). För Transportstyrelsens prognoser för antalet landningar kopplat till frakt och 
postflyg, se Transportstyrelsen (2019). 
10 Notera att dessa siffror gäller för Swedavias egna flygplatser. Dessa står för ca 90 procent av det totala resandet 
med flyg i Sverige. 
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3. Prognosmetodik 

Metodiken för att prognostisera flygtrafik skiljer sig åt från de metoder som finns för väg- och 

järnvägstrafik.  Traditionellt sett finns ett starkt samband mellan antal passagerare och BNP, 

vilket är en metod som används internationellt för att prognostisera flygtrafiken. (Swedavia, 

2019) Sambandet är starkt när det gäller utrikestrafiken men inte lika starkt när det gäller 

inrikestrafiken. Detta gör att prognosen för inrikestrafiken är mer beroende av bedömningar.  

Vi redogör för dessa bedömningar i nästkommande kapitel.  

Metoden för Trafikverkets flygresandeprognoser är en bedömning av den framtida 

utvecklingen som grundas på historik och observationer av relevanta omvärldsfaktorer. 

Resultatet är prognoser över utvecklingen av inrikes och utrikes flygpassagerare på nationell 

nivå.  

I likhet med övriga basprognoser som produceras av Trafikverket sträcker sig denna 

prognosrapport för flyg till 2040, avsevärt längre än tidshorisonten i de prognoser som 

Transportstyrelsens normalt gör höst och vår, och som då senast motsvarade år 2025.11 Under 

arbetet med inrikes- och flygplatsprognoserna 2012-2013 gjordes en bedömning att 

Trafikverket inte bör ha en uppfattning som avviker från Transportstyrelsens prognos vid 

prognostillfället. Det har inte funnits någon anledning för Trafikverket att ändra uppfattning 

vid det här prognostillfället.12  

För längre tidshorisonter, 2026-2040 i innevarande prognos, utgår Trafikverket från 

Swedavias senaste prognos. Precis som vid föregående prognostillfälle (Trafikverket, 2016) 

beräknas en inrikes och en utrikes huvudprognos för passagerartrafiken, kompletterat med 

ett högre respektive ett lägre scenario. Till skillnaden från tidigare prognostillfällen görs dock 

även prognoser för starter och landningar i detta dokument. Trafikverket har valt att lägga till 

starter och landningar då uppgifter kring dessa behövs för andra typer av beräkningar, 

exempelvis riksintressepreciseringar. 

I den här prognosrapporten har Trafikverket valt att dela upp flygplatserna i fem grupper 

baserat på storleken på passagerartrafiken för 2018. För huvuddelen av svenska flygplatser 

med flygtrafik mindre än 200 000 årspassagerare är utbudet över tid relativt likartat, eller 

annorlunda uttryckt: i ett normalscenario ser utvecklingstendensen över tid nästan likadan 

ut för flygplatser i denna grupp, med i huvudsak 2-3 dagliga dubbelturer inrikestrafik och 

kanske någon enstaka charterflygning. Även flygplatser med passagerare upp till 1 miljon 

årspassagerare redovisar en relativ utbudsstabilitet över åren. De större flygplatserna med 

fler än en miljon årspassagerare har ett utbud som över åren kan fluktuera mera beroende på 

konkurrenssituationen eller om någon försöker etablera en utrikes linje eller charterlinje. Mer 

om detta i kapitel 6. 

                                                             
11 Med anledning av Covid-19 har Transportstyrelsen har gjort en kortsiktig prognos under våren 2020 som 
sträcker sig till 2021. Denna tar vi inte hänsyn till här.  
12 Det finns inget behov av att modifiera Trafikverkets prognoser varje gång Transportstyrelsen publicerar en ny, 
dvs. två gånger per år. Denna typ av variationer har ingen betydelse för syftet med Trafikverkets prognoser, som 
huvudsakligen är att utgöra underlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Däremot bör en generell 
översyn göras med några års mellanrum. 
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4. Förutsättningar  

I Trafikverkets instruktion (SFS 2010:185) framgår det att myndigheten ska ta fram aktuella 

trafikprognoser. I Proposition (2012/13:25) finns beskrivet att prognoser ska utgå ifrån 

gällande förutsättningar, styrmedel och planer för transportinfrastrukturen. Tolkningen i 

detta arbete är att vi ska följa beslutad politik och att de trafikpolitiska målen kommer att vara 

vägledande för flygplatspolitiken. Det innebär bl.a. att det är gällande nationella och regionala 

infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida infrastruktur som ska finnas 

med i prognoserna, samtidigt som enbart beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter m.fl. 

ska ingå i prognosförutsättningarna. Beslutad politik innebär vidare att samtliga 39 

flygplatser som har trafik vid tidpunkten för framtagandet av 2040-prognosen, bedöms vara 

trafikerade under hela perioden. Sälen som ny flygplats räknas med i antal flygplatser men 

finns inte med i prognosen. Motivet till det återkommer senare i rapporten. 

Det finns även ett antal andra faktorer som spelar in i bedömningarna, och utgångspunkten 

för denna prognos är Swedavias bedömningar. Swedavia listar ett antal faktorer som de anser 

påverka bedömningarna. I det stora hela håller Trafikverket med Swedavia, men har 

avvikande uppfattning om ett par av deras bedömningar. Trots detta bedömer Trafikverket 

att de avvikande uppfattningarna inte är tillräckliga för att frångå Swedavias prognos. 

I detta kapitel redogör vi för Swedavias bedömningar, samt kortare redogörelser av 

Trafikverkets avvikande åsikter.  

 Swedavias bedömningar13 

Trafikverket utgår som sagt från Swedavias senaste prognos från augusti 2019 för längre 

tidshorisonter.14 Swedavia gör tre scenarier för passagerartrafiken (och start/landningar): låg, 

huvudscenario och hög. Swedavias viktigaste antaganden som ligger till grund för dessa 

prognoser har sammanfattats nedan. Huvuddelen av Swedavias antaganden är 

okontroversiella. Trafikverket har emellertid en avvikande åsikt när det gäller två av 

punkterna: Brommas nedläggning och biobränsle. Dessa diskuteras i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. 

Övriga punkter lämnas okommenterade. 

Generella antaganden (påverkar alla scenarier) 

 Bromma läggs ner till utgången av 2038. (Trafikverket anser emellertid att detta inte 

kan tas med i beräkningen, då det ännu inte är formellt beslutat. Mer om detta i 

avsnitt 4.1.1.)  

 Inga kapacitetsproblem i luftrummet 

 Befolkningen ökar till 11,9 miljoner till 2050 

 Realt oljepris ökar till 100 USD till 2050 

 Biobränsle (Trafikverket tar en mer försiktig ansats i denna fråga, motiveringarna 

lämnas i avsnitt 4.1.2.) 

 5 procent till 2025 

 15 procent till 2030 

 100 procent till 2045 

                                                             
13 Punkterna i detta delavsnitt är hämtade ifrån Swedavia (2019), med vissa justeringar. 
14 Både Swedavias och Trafikverkets prognos utgår ifrån händelser innan Covid-19-pandemin. 
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Huvudscenario 

 BNP-utveckling 2,1 procent per år 

 BNP-elasticitet går från ca 1,7 till strax över 1,1 

 Oljeprisökning, miljöstyrmedel mm ökar biljettpriser 

 Nya internationella direktförbindelser 

 Flygbolagen fortsätter kapacitetsutbyggnad 

 Fortsatt hög konkurrens på flygmarknaden (oklart 2019) 

 Sverige fortsatt attraktivt som turistland 

 Begränsad konkurrens från alternativa transportmedel 

 

Högscenario 

 Flygbolagen effektiviserar, låga bränslepriser 

 Omfattande liberalisering av global luftfart 

 Sveriges attraktivitet som turistland ökar väsentligt 

 Snabb och effektiv miljöanpassning gör flyget klimatsmart 

 Fortsatt låga räntenivåer ger låga finansiella kostnader 

 Tågtrafik hämmas av kapacitets- och infrastrukturproblem 

 

Lågscenario 

 Fortsatt höga kostnader hos flygbolagen 

 Sverige hamnar delvis utanför framväxten av nya linjer 

 Sverige misslyckas i satsningar på inkommande turism 

 Globaliseringen begränsas på grund av politisk osäkerhet mm 

 Tåg (2019 + alternativa transportformer) gynnas av stora satsningar 

 Alternativa mötesformer påverkar företagens resebeteende. 

 

 Trafikverket utgår från att Bromma flygplats inte läggs ner 

Bromma flygplats har ett arrendeavtal med Stockholm stad som sträcker sig till 2038. Vad 

som händer med flygplatsen därefter är oklart. Regeringen tillsatte i december 2014 en 

särskild utredare, Anders Sundström, för Bromma flygplats m.m.15, men beslutade i december 

2015 att någon avveckling av flygplatsen i förtid inte längre skulle ingå i uppdraget. 

(Sundström 2016). Slutsatserna från Sundström (2016) blev bland annat att Bromma inte har 

någon framtid efter 2038, under förutsättning att Arlanda byggs ut med en fjärde 

landningsbana. Regeringen har dock ännu inte tagit något beslut om Brommas framtid. 

Trafikverket har därmed beslutat att göra en prognos där Bromma är inkluderad till 2040 då 

                                                             
15 S2014/8973/PBB, 2014-12-18. 
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det i dagsläget inte går att uttala sig om flygplatsens framtid. I och med att flygplatsen 

trafikeras idag gör Trafikverket bedömningen att beslutad politik får anses innebära att den 

finns kvar även år 2040. Det bör poängteras att detta inte innebär något ställningstagande i 

sakfrågan om Brommas framtid.16 

 Biobränsle 

I mars 2019 lämnades biojetutredningen (SOU 2019:11) till regeringen. Utredningens syften 

var bl.a. att analysera hur användandet av biobränslen inom flyget kan främjas, om styrmedel 

bör användas för detta ändamål och hur stor andel biobränsle som bör användas. 

Utredningen utmynnande i ett flertal förslag, däribland en så kallad reduktionsplikt för 

flygbränsle (flygfotogen/Jet-A1). En reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer skall 

minska växthusgasutsläppen från flygfotogen genom att blanda in biodrivmedel. Denna 

reduktionsnivå införs 2021 och kommer då att uppgå till ca 1 volymprocent av det totala 

bränslet. Därefter sker en succesiv ökning och 2030 motsvarar andelen biobränsle ca 30 

volymprocent. Efter 2030 föreslås inga reduktionsnivåer, men det övergripande målet är att 

100 procent av bränslet skall vara förnybart 2045. (SOU 2019:11) 

Swedavia antar att en fullständig övergång till fossilfritt drivmedel (BioJet-A1) sker senast 

2045. Övergången antas ske succesivt och 2030 står fossilfria drivmedel för 15 procent av det 

totala användandet, vilket motsvarar all inrikestrafik. Swedavia (2019) 

Trafikverket antar att det kommer att ske en övergång till fossilfria alternativ, om än i en mer 

försiktig takt. Orsaken är att det råder mycket stora osäkerheter hur snabbt omställningen 

kan ske. En stor utmaning är tillgängligheten av biodrivmedel.  

 

  

                                                             
16 Swedavia (2019) antar att Bromma flygplats läggs ner när arrendeavtalet med Stockholms stad upphör 2038. 
Detta medför att i deras antaganden så kommer all utrikestrafik och 70 procent av inrikestrafiken flytta till 
Arlanda istället. De resterande 30 procenten väljer, enligt Swedavia, alternativa färdsätt eller minskar sitt 
resande. 
 



 
 
 
 
 
  Sida 15 (48) 

5. Nationell Flygprognos 2040 

I Trafikverkets föregående prognos, Trafikverket (2016), beaktades passagerarutvecklingen 

till och med 2040. Även denna prognos sträcker sig till 2040, vilket är i linje med 

Trafikverkets övriga basprognoser. Det finns följaktligen möjlighet att nu jämföra 

prognoserna med trafikutfallet under de år som gått sedan de togs fram, men generellt sett är 

en sådan jämförelse av mindre betydelse för att göra en kvalitetsbedömning av en långsiktig 

prognos. Prognoserna siktar mot att bedöma troliga nivåer under slutåret, inte variationerna 

fram till dess. Avvikelser under 3-4 år utgör normalt inte skäl att revidera prognosen, lika lite 

som frånvaron av sådana avvikelser indikerar ökad träffsäkerhet avseende slutåret. 

I det här kapitlet presenteras prognoserna för den nationella passagerartrafiken, både inrikes 

såväl som utrikes. Kapitlet redovisar även en nationell prognos för starter och landningar. 

Kapitlet avslutas med en summering i form av en tabell, som visar antalet passagerare och 

starter/landningar (både inrikes och utrikes) för 2019, prognos för 2040 samt de tillväxttakter 

som använts i beräkningarna.  

 Inrikes passagerartrafik 

Inrikes passagerartrafik17 har varierat avsevärt de senaste dryga 10 åren: först en minskning 

med 11 procent i samband med 2008-2009 års finanskris, sedan en ökning med över 32 

procent mellan 2009 och 2017 och därefter en minskning med drygt 11 procent från 2017 till 

och med 2019. I Trafikverkets huvudprognos stabiliseras utvecklingen och passagerartrafiken 

ökar svagt mellan 2020 och 2040, för att då uppgå till drygt 8 miljoner avresande passagerare, 

en genomsnittlig årlig ökning på ungefär 0,68 procent från 2019 års nivå (ca 7 miljoner). 

Trafikverket gör även ett hög- respektive lågscenario för passagerartrafiken, där drygt 7,6 

(8,4) miljoner passagerare prognostiseras avresa i lågscenariot (högscenariot) år 2040. 

  

                                                             
17 Notera att inrikes passagerartrafik enbart omfattar avresande passagerare. Detta eftersom en passagerare 
som avreser från en svensk flygplats och ankommer till en annan svensk flygplats annars räknas dubbelt i 
passagerarstatistiken. 
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Figur 3  Inrikes passagerartrafik, utfall och prognos. 

 

 

 Inrikes personkilometer 

Vid sidan om inrikes passagerartrafik gör Trafikverket även en prognos för inrikes 

personkilometer18. Precis som för inrikes passagerartrafik har antalet personkilometer 

varierat avsevärt de senaste dryga 10 åren. Trafikverket prognostiserar att denna utveckling 

kommer att stabiliseras framöver och att antalet personkilometer ökar svagt till 2040. År 

2040 uppgår dessa till drygt 3,9 miljarder, en årlig ökning på ungefär 0,2 procent från 2018 

års nivå (ca 3,75 miljarder). 

 

                                                             
18 Personkilometer beräknas som inrikes passagerare multiplicerat med genomsnittlig längd på en inrikes 
flygresa. I denna prognos antas den genomsnittliga längden på en inrikes flygresa vara konstant på 486,9 under 
hela prognosperioden.  
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Figur 4  Inrikes personkilometer. Utfall 2008-2018. Prognos till 2040. 

 

 Inrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Starter och landningar sedan 2016 varit i en negativ trend, med en tillväxtfaktor mindre än 

noll. Det är en utveckling som Trafikverket prognostiserar fortsätter under de närmaste åren. 

Från 2026 tror Trafikverket dock att utvecklingen vänder och antalet starter och landningar 

ökar därefter svagt. I huvudprognosen uppgår dessa till drygt 214 000 år 2040 (± ca 11 000 

för hög/låg scenario). Minskningen av inrikesflyg beror framför allt på faktorerna som 

förändrad utbudet vid införandet av nya flygplanstyper, på en stor del av inrikeslinjer, och 

samtidigt en operativ omstrukturering av antal avgångar på olika linjer, som ger en förändrad 

utlastning av flygplanet (kabinfaktor19). På detta sätt kan lika många resenärer transporteras 

med ett mindre antal av avgångar vid samma kabinfaktor.  

 

                                                             
19 Kabinfaktor = Antal sålda platser på flygplanet delad med antal tillgängliga platser i flygplanet. 
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Figur 5  Starter och landningar. Riket. Utfall 2008-2019. Prognos 2020-2040. 

 

 

 Utrikes passagerartrafik 

Statistiken över passagerartrafik som går till och från utlandet inkluderar både avresande 

såväl som ankommande passagerare. Utrikes passagerartrafik har, med några få undantag, 

ökat under en lång tidsperiod: bara mellan 2008 och 2019 ökade trafiken med mer än 10 

miljoner passagerare, från drygt 20 miljoner passagerare 2008 till ca 31 miljoner 2019. Notera 

dock att antalet passagerare minskade med ca 700 000 under 2019, jämfört med året innan. 

I Trafikverkets huvudprognos bedöms trots det den utrikes passagerartrafiken att långsiktigt 

öka. Prognosens huvudalternativ innebär drygt 53 miljoner avresande och ankommande 

utrikes passagerare år 2040, en årlig ökning på ungefär 2,63 procent från 2019 års nivå. Precis 

som för inrikestrafiken görs även ett låg- respektive högscenario för utrikes passagerartrafik: 

2040 prognostiseras utrikes passagerartrafik uppgå till över 43 (ca 65) miljoner passagerare 

i lågscenariot (högscenariot). 
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Figur 6  Trafikverkets utrikesprognos för 2040. Antal passagerare (avresande och 

ankommande) 

 
 

 Utrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Starter och landningar kopplat till utrikes passagerartrafik20 har, med några få undantag, ökat 

under en längre tid. Trafikverket prognostiserar att denna trend, i likhet med utrikes 

passagerartrafik, fortsätter framöver: antalet starter och landningar förväntas öka från drygt 

269 000 år 2019 till drygt 403 000 år 2040, en årlig ökning med strax under 2 procent. I låg-

(hög) scenariot prognostiseras antalet starter och landningar att uppgå till ca 329 000 (ca 

490 000) år 2040. 

 

                                                             
20 Till gruppen utrikes starter och landningar (passagerartrafik) räknas utrikes passagerartrafik och utrikes 
taxiflyg. 
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Figur 7  Starter och landningar till och från utlandet. Riket. Utfall 2008-2019. 
Prognos till 2040. 

 

 

Jämfört med inrikesflyg bygger utrikesflyg på andra faktorer. Framför allt är det långväga 

semesterresor med flyg som antas fortsätta att vara stabilt för svenska hushåll. Däremot kan 

vissa resor med inrikesflyg relativt lätt bytas ut mot andra trafikslag, såsom tåg och bil. En 

annan faktor är den internationella ekonomin, som medför resor utanför landsgränser och en 

ökande eller stabil turistnäring. 
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 Summering av nationell prognos 

 

Tabell 1  Summering. Nationell nivå. 2019, 2040, samt tillväxttakter. 

        Procentuell förändring 

    2019 2040 
Total              

2019 - 2040 
Årlig, 

genomsnitt 

Passagerartrafik * 
  

Inrikes 6 970 000 8 040 000 15 % 0,7 % 

Utrikes 30 950 000 53 390 000 73 % 2,6 % 

Total 37 920 000 61 430 000 62 % 2,3 % 

Starter och 
landningar ** 
  

Inrikes 221 000 214 000 -3 % -0,2 % 

Utrikes 269 000 403 000 50 % 1,9 % 

Övriga 167 000 160 000 -4,4 % -0,2 % 

Total 657 000 777 000 19 % 0,8 % 

Not: * Avser ankommande och avresande passagerare utrikes, dock bara avresande 
inrikes. Passagerarsiffrorna är avrundade till närmaste 10 000-tal,starter och 
landningar till närmaste 1000-tal, total procentuell förändring till närmaste heltal 
och årligt genomsnitt till första decimal. 
** Med inrikes avses linje- och charterflyg mellan svenska flygplatser. I utrikes ingår 
linje- och charterflyg med start eller landning inom Sverige. Inom övriga hittar vi 
arbets- skol- och privat/sportflyg samt försvarets flygningar inom Sverige. Starter 
och landningar är avrundade till närmaste 1 000-tal, total procentuell förändring till 
närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 
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6. Gruppvisa bedömningar 

Vid sida om prognoser på nationell nivå gör Trafikverket, i denna basprognos, även prognoser 

för flygplatser på gruppnivå. Att Trafikverket väljer att göra prognoser för flygplatser på 

gruppnivå, snarare än per enskild flygplats som vid tidigare prognostillfällen, beror på att 

resandet till och från en specifik flygplats är kopplat till hur marknadssituationen ser ut och 

förändras på den flygplatsen. Likaså finns en koppling till hur de specifika flygbolagen som 

trafikerar flygplatserna, agerar och bedriver den trafik som sker på den specifika flygplatsen. 

Att prognostisera utifrån dessa aspekter är förenat med mycket stora osäkerheter, varför 

Trafikverket därmed har valt att genomföra prognoser för grupper av flygplatser i Sverige, där 

gruppindelningen är baserad på storleken på antalet passagerare hos de ingående 

flygplatserna. Trafikverket har inte tagit någon hänsyn till att vissa flygplatser är 

förknippande med upphandlad trafik, om det är ett riksintresse eller dylikt. I detta avsnitt 

visas även antalet starter och landningar per grupp, där resultaten presenteras för 

motsvarande gruppindelningar. Varje delkapitel avslutas med en sammanfattande tabell, där 

antalet passagerare och starter/landningar (både inrikes och utrikes trafik) för år 2019, 

prognos för år 2040 redovisas inklusive de tillväxttakter som används i beräkningarna.  

 Gruppindelning 

Trafikverkets gruppindelning är baserad på hur många människor som rör sig på varje enskild 

flygplats. I praktiken innebär det att hänsyn tas till både passagerare som ankommer och 

passagerare som avreser. När passagerarprognoser beräknas, är utgångspunkten lite olika på 

nationell- respektive gruppnivå.  För utrikestrafiken görs ingen skillnad mellan nationell nivå 

och gruppnivå: i båda fallen räknas såväl ankommande som avresande passagerare. För att 

undvika dubbelräkning räknas bara avresande inrikes passagerare på nationell nivå, medan 

både ankommande och avresande inrikes passagerare räknas på gruppnivå. Trafikverket 

bedömer att sannolikheten är relativt liten att en passagerare som lyfter från en flygplats 

landar på en annan flygplats inom samma grupp, varför problemet med dubbelräkning är av 

mindre betydelse på gruppnivå.  

Flygplatserna delas in i fem grupper, med utgångspunkt i 2018 års totala passagerarnivå. I de 

första två grupperna har Trafikverket valt att lägga Sveriges två största flygplatser i var sin 

grupp, Arlanda och Landvetter. I den tredje gruppen, som benämns ”mellanstora flygplatser”, 

ingår flygplatser som vardera hade mellan 1 och 3 miljoner passagerare 2018. Den fjärde 

gruppen, även kallad ”mindre flygplatser”, ingår flygplatser som hade mellan 200 000 och 1 

miljon passagerare 2018. Slutligen har vi en femte grupp, benämnd ”små flygplatser”, där 

resterande svenska flygplatser med passagerartrafik ingår.  

 Hur görs prognoserna på gruppnivå 

Prognoserna under perioden 2020-2025 följer, som tidigare nämnt, Transportstyrelsens 

senaste prognoser21. Eftersom Transportstyrelsen bara gör prognoser på nationell nivå, så 

kommer varje enskild flygplats, såväl som varje grupp, att få samma procentuella tillväxttakt 

mellan 2020 och 2025. Från 2026 följer Trafikverkets prognoser istället Swedavias dito. För 

grupp 1 (Arlanda) och grupp 2 (Landvetter) är metoden rättfram: Trafikverket använder 

Swedavias prognostiserade tillväxttakter för dessa, av Swedavia ägda, flygplatser. I grupp 3 

och 4 återfinns både flygplatser som ägs av Swedavia och flygplatser som inte ägs av Swedavia. 

                                                             
21 Två prognoser för passagerare (inrikes respektive utrikes) och två prognos för starter och landningar kopplat 
till passagerartrafik (inrikes respektive utrikes). För övriga starter och landningar använder Trafikverket 
Swedavias tillväxttakt (en årlig ökning om 0,2 %) under hela prognosperioden (2020-2040). 
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Trafikverket använder då Swedavias tillväxttakter för deras flygplatser, medan tillväxttakten 

för övriga flygplatser i en specifik grupp beräknas som medelvärdet av tillväxttakterna för 

Swedavias flygplatser i samma grupp. Slutligen beräknas tillväxttakterna i grupp 5, där det 

inte finns några av Swedavia ägda flygplatser, som medelvärdet av tillväxttakterna i grupp 3 

och grupp 422. Alla flygplatser i grupp 5 får således samma tillväxttakt, medan den kan variera 

inom grupp 3 och 4. 

 Resultat 

I detta avsnitt redovisas prognosresultaten för respektive grupp, där vi presenterar inrikes 

och utrikes passagerartrafik, samt starter och landningar.  

 Arlanda 

De allra flesta flygplatser i Sverige har Arlanda som inrikes destination och i många fall kan 

Arlanda utgöra en bytespunkt med anslutande flyg till en annan slutdestination. I prognosen 

för Arlanda ingår alla passagerare som utgår eller landar på flygplatsen, oavsett om 

flygplatsen utgör slutdestination eller inte.  

6.3.1.1. Inrikes passagerartrafik 

Mellan 2008 och 2009 föll inrikes passagerartrafik till och från Arlanda med ungefär 

900 000, vilket var nästan var femte passagerare. Åren därpå ökade antalet passagerare och 

2011 var passagerartrafiken i praktiken tillbaka på 2008 års nivå. Därefter ökade trafiken 

relativt stabilt fram till 2017, för att återigen börja minska under 2018 och 2019. 

Trafikverket bedömer i huvudscenariot att antalet inrikes passagerare till och från Arlanda 

kommer att vara drygt 5,6 miljoner under 2040, och låg- respektive högscenarior visar 

ungefär ± 280 ooo passagerare, se figur 8. 

                                                             
22 Att ett medelvärde mellan tillväxttakterna i grupp 3 och grupp 4 används som tillväxttakt i grupp 5 beror på 
att Bromma flygplats, med många förbindelser till flygplatser i grupp 5, återfinns i grupp 3 och grupp 4 har 
liknande flygplatser som grupp 5. 
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Figur 8  Inrikes passagerartrafik för Arlanda. Utfall 2008-2019 och  
 prognosresultat 2040. 

 

6.3.1.2. Inrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Precis som var fallet på nationell nivå, har inrikes starter och landningar varierat en del på 

Arlanda sedan 2008. Trenden har dock varit stabilt nedåtgående de senaste åren. Trafikverket 

bedömer dock i huvudscenariot att antalet starter och landningar uppgår till drygt 55 000 år 

2040 (± ca 3 000 för hög/låg scenario), en minskning från 2019 års nivå (drygt 58 000). 

Den ändrade trenden 2026 beror dels på att prognosen är precisare i närtid, dels på att den 

långsiktiga prognosen tar mer hänsyn till flygmarknaden i framtiden än trendframskrivningar 

av dåtiden. Det vill säga att prognosmetoden ändrar sig från närtidsprognosen till långsiktig 

prognos och bygger inte längre på trendframskrivningen. 
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Figur 9  Inrikes starter och landningar. Arlanda. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 

 

6.3.1.3. Utrikes passagerartrafik 

Med undantag för en nedgång år 2009, ökade utrikes passagerartrafik på Arlanda avsevärt 

mellan 2008 och 2018. Under 2019 minskade trafiken något, jämfört med samma period året 

innan, men från och med 2020 prognostiserar Trafikverket i sitt huvudscenario att den 

utrikes passagerartrafiken återigen kommer att börja öka. I huvudscenariot beräknas antalet 

utrikes passagerare på Arlanda uppgå till drygt 36 miljoner år 2040, och låg- respektive 

högscenariot visar på drygt 29 miljoner passagerare respektive ca 44 miljoner passagerare. 

Figur 10  Utrikes passagerartrafik, Arlanda. Utfall 2018-2019. Prognos 2040. 
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6.3.1.4. Utrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Starter och landningar kopplade till utrikes passagerartrafik minskade relativt kraftigt på 

Arlanda i samband med finanskrisen (2008-2009), men hade därefter en stabil positiv trend 

fram till år 2018. Därefter minskade antalet starter och landningar något. Trafikverket 

prognostiserar att antalet starter och landningar ökar från ca 172 000 år 2019 till ca 260 000 

år 2040, en genomsnittlig årlig ökning på under 2 procent. I låg-(hög) scenariot 

prognostiseras antalet starter och landningar att uppgå till drygt 212 000 (316 000). 

Figur 11  Utrikes starter och landningar. Arlanda. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 
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6.3.1.5. Summering Arlanda 

 

Tabell 2  Summering. Arlanda. 2019, 2040, samt tillväxttakter. 

        Procentuell förändring 

    2019 2040 
Total 
2019 - 2040 

Årlig, 
genomsnitt  

Passagerartrafik* 

Inrikes 4 860 000 5 620 000 15 % 0,7 % 

Utrikes 20 780 000 36 060 000 74 % 2,7 % 

Total 25 640 000 41 680 000 63 % 2,3 % 

Starter och 
landningar** 

Inrikes 58 500 55 300 -5 % -0,3% 

Utrikes 172 700 260 200 51 % 2 % 

Övriga 2 900 2 800 -4 % -0,2 % 

Total 233 100 318 300 37 % 1,5 % 

Not: * Avser ankommande och avresande passagerare. Passagerarsiffrorna är avrundade 
till närmaste 10 000-tal, starter och landningar till närmaste 100-tal, total 
procentuell förändring till närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 
** Med inrikes avses linje- och charterflyg mellan svenska flygplatser. I utrikes ingår 
linje- och charterflyg med start eller landning inom Sverige. Inom övriga hittar vi 
arbets- skol- och privat/sportflyg samt försvarets flygningar inom Sverige. Starter 
och landningar är avrundade till närmaste 1 000-tal, total procentuell förändring till 
närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 

 

 Landvetter 

6.3.2.1. Inrikes passagerartrafik 

Precis som var fallet för Arlanda, gick inrikes passagerartrafik ned kraftigt på Landvetter 

mellan 2008 och 2009, då Sveriges näst största flygplats tappade runt 170 000 passagerare, 

från knappt 1,2 miljoner passagerare. Två år senare ökade passagerartrafiken betydligt, en 

ökning som fortsatte fram till 2016 års toppnotering, då antalet passagerare nästan nådde 

1,5 miljoner. Därefter har inrikes passagerartrafik till och från Landvetter minskat och 

uppgick 2019 till drygt 1,2 miljoner. Trafikverket bedömer i sitt huvudscenario att antalet 

inrikes passagerare kommer uppgå till ca 1,4 miljoner 2040 (± knappt 70 000 för hög/låg 

scenario), se figur 12. 
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Figur 12  Inrikes passagerartrafik. Landvetter. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 

 

6.3.2.2. Inrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Precis som var fallet för Arlanda gick inrikes starter och landningar på Landvetter ned rejält i 

samband med finanskrisen 2008-2009. Trafiken återhämtade sig dock snabbt och översteg 

redan år 2011 2008 års nivå med mer än 10 procent. Därefter var utvecklingen varierad under 

ett antal år, men från och med 2016 har antalet starter och landningar minskat, en minskning 

som accelererade under 2019. Trafikverket prognostiserar i sitt huvudscenario att trafiken 

uppgår till ca 15 400 starter och landningar år 2040 (± 800 för hög/låg – scenario). 

Figur 13  Inrikes starter och landningar. Landvetter. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 
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6.3.2.3. Utrikes passagerartrafik 

Utrikes passagerartrafik på Landvetter hade en relativt stabil uppgång mellan 2008 och 2019, 

en ökning med ungefär 2,3 miljoner passagerare. Trafikverket prognostiserar att denna 

utveckling fortsätter och i huvudscenariot beräknas antalet utrikes passagerare på Landvetter 

att uppgå till ca 9,5 miljoner 2040, en ökning med ungefär 4 miljoner passagerare sedan 2019. 

Låg- respektive högscenario visar ungefär – 1,75 miljoner/+2 miljoner passagerare. 

  

Figur 14  Utrikes passagerartrafik. Landvetter. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 
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6.3.2.4. Utrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Starter och landningar kopplat till utrikes passagerartrafik har varierat en del på Landvetter, 

men på senare år har utvecklingen, med undantag för 2019, varit stabilt positiv. Trafikverket 

prognostiserar i sitt huvudscenario att antalet starter och landningar förväntas uppgå till ca 

74 000 år 2040, en ökning från drygt 50 000 2019. I låg/hög – scenariot är motsvarande 

siffror ca 60 000/drygt 90 000. 

Figur 15  Utrikes starter och landningar. Landvetter. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 
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6.3.2.5. Summering Landvetter 

 

Tabell 3  Summering. Landvetter. 2019, 2040, samt tillväxttakter. 

        Procentuell förändring 

    2019 2040 
Total 
2019 - 2040 

Årlig, 
genomsnitt  

Passagerartrafik* 

Inrikes 1 210 000 1 400 000 16 % 0,7 % 

Utrikes 5 460 000 9 480 000 74 % 2,7 % 

Total 6 670 000 10 880 000 63 % 2,4 % 

Starter och 
landningar** 

Inrikes 16 300 15 400 -5 % -0,3 % 

Utrikes 50 300 74 000 47 % 2 % 

Övriga 2 700  2 600  -4 % -0,2 % 

Total 69 300 92 000 36 % 1,4 % 

Not: * Avser ankommande och avresande passagerare. Passagerarsiffrorna är avrundade 
till närmaste 10 000-tal, starter och landningar till närmaste 100-tal, total 
procentuell förändring till närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal.  
**Med inrikes avses linje- och charterflyg mellan svenska flygplatser. I utrikes ingår 
linje- och charterflyg med start eller landning inom Sverige. Inom övriga hittar vi 
arbets- skol- och privat/sportflyg samt försvarets flygningar inom Sverige. Starter 
och landningar är avrundade till närmaste 1 000-tal, total procentuell förändring till 
närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 

 

 Mellanstora flygplatser 

I gruppen mellanstora flygplatser ingår Stockholm/Bromma, Luleå, Malmö/Sturup, Umeå 

och Stockholm/Skavsta. I denna prognos tar Trafikverket inte hänsyn till att avtalet mellan 

Bromma och Stockholms stad går ut 2038, och den osäkerhet som finns rörande flygplatsens 

framtid efter det året. Denna prognos är baserad på beslutad eller aviserad politik, och så 

länge det inte finns ett politiskt beslut eller en avisering om nedläggning bedömer 

Trafikverket att flygplatsen finns kvar. Detta gör att vår prognos avviker från Swedavias, vilka 

antar att alla passagerare på Bromma antingen flyttar till Arlanda eller väljer alternativa 

färdmedel från och med 2039 (Swedavia 2019). 

 

Ryanair har aviserat att det kommer att ske förändringar på Skavsta i närtid, vilket innebär 

att ungefär hälften av det dryga 30-talet flyglinjer bolaget har på Skavsta kommer att 

försvinna23. Trafikverket bedömer det vara väldigt svårt att i nuläget sia kring huruvida denna 

neddragning kommer att vara bestående över tid. Och då myndighetens prognos har som 

huvudsyfte att prognostisera trafiken på längre sikt, väljer Trafikverket därför i nuläget att 

inte ta hänsyn till Ryanairs neddragningar på Skavsta i sina prognosscenarier. 

 

Sammantaget medför oklarheter runt framtiden på Bromma och Skavsta att prognosen för 

gruppen mellanstora flygplatser är extra osäker. 

                                                             
23 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/har-ar-ryanairlinjerna-pa-skavsta-flygplats-som-blir-kvar 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/har-ar-ryanairlinjerna-pa-skavsta-flygplats-som-blir-kvar
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6.3.3.1. Inrikes passagerartrafik 

I princip ökade inrikes passagerartrafik i gruppen mellanstora flygplatser konstant mellan 

2008 och 2017, från drygt 4,5 miljoner till ca 5,6 miljoner passagerare. Därefter gick 

passagerartrafiken ned och uppgick 2019 till ca 5 miljoner passagerare. I Trafikverkets 

huvudscenario prognosticeras att inrikes passagerartrafik uppgår till drygt 5,7 miljoner 

passagerare (± knappt 280 000 för hög/låg scenario) år 2040. 

 

Figur 16  Inrikes passagerartrafik. Mellanstora flygplatser. Utfall 2008-2019. 

 Prognos 2040. 

 

 

 

6.3.3.2. Inrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

I gruppen mellanstora flygplatser ökade antalet inrikes starter och landningar kraftigt mellan 

2010 och 2011, för att därefter ligga kvar på en relativt hög nivå (80 000 – 85 000) fram till 

2018. Därefter minskade antalet starter och landningar avsevärt under 2019 och uppgick då 

till drygt 76 000. Trafikverket prognostiserar i sitt huvudscenario att antalet starter och 

landningar uppgår till ca 74 000 år 2040 (± ca 3 500 för hög/låg – scenario). 
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Figur 17  Inrikes starter och landningar. Mellanstora flygplatser. Utfall 2008-2019. 
Prognos 2040. 

 

 

6.3.3.3. Utrikes passagerartrafik 

Utrikes passagerartrafik på mellanstora flygplatser har haft en varierad utveckling de senaste 

10 åren. Trafiken gick exempelvis ned kraftigt 2014, mycket beroende på att Skavsta då 

tappade nästan 500 000 passagerare jämfört med året innan. Totalt uppgick utrikes 

passagerartrafik till ca 3,75 miljoner passagerare 2019, en ökning med ca 375 000 passagerare 

jämfört med 2008. I Trafikverkets huvudscenario prognostiseras passagerartrafiken att 

uppgå till drygt 6,3 miljoner passagerare år 2040. I låg- respektive högscenariot är 

motsvarande siffror ca 5,2 miljoner passagerare respektive ca 7,7 miljoner passagerare. 
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Figur 18 Utrikes passagerartrafik. Mellanstora flygplatser. Utfall 2008-2019. 
 Prognos 2040. 

 

6.3.3.4. Utrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Starter och landningar kopplat till utrikes passagerartrafik har varierat en del från år till år, 

men har haft en svag negativ trend mellan 2008, då de uppgick till drygt 37 000, och 2019, 

då de uppgick till drygt 34 000. I Trafikverkets huvudscenario bryts denna trend och antalet 

starter och landningar prognostiseras att öka till år 2040, då de beräknas till ca 51 000. I 

låg/högscenariot är motsvarande siffror år 2040 ca 42 000/62 000. 

Figur 19 Utrikes starter och landningar. Mellanstora flygplatser. Utfall 2008-2019. 
Prognos 2040. 
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6.3.3.5. Summering mellanstora flygplatser 

 

Tabell 4  Summering. Mellanstora flygplatser. 2019, 2040, samt tillväxttakter. 

        Procentuell förändring 

    2019 2040 
Total 
2019 - 2040 

Årlig, 
genomsnitt  

Passagerartrafik* 

Inrikes 5 000 000 5 750 000 15 % 0,7 % 

Utrikes 3 750 000 6 340 000 69 % 2,5 % 

Total 8 750 000 12 090 000 38 % 1,6 % 

Start och 
landningar** 

Inrikes 76 200 74 800 -2 % -0,1 % 

Utrikes 34 200 51 100 49 % 1,9 % 

Övriga 47 100 45 000 -5 % -0,2 % 

Total 157 500 170 900 8 % 0,4 % 

Not: * Avser ankommande och avresande passagerare. Passagerarsiffrorna är avrundade 
till närmaste 10 000-tal, starter och landningar till närmaste 100-tal, total 
procentuell förändring till närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 
**Med inrikes avses linje- och charterflyg mellan svenska flygplatser. I utrikes ingår 
linje- och charterflyg med start eller landning inom Sverige. Inom övriga hittar vi 
arbets- skol- och privat/sportflyg samt försvarets flygningar inom Sverige. Starter 
och landningar är avrundade till närmaste 1 000-tal, starter och landningar till 
närmaste 100-tal, total procentuell förändring till närmaste heltal och årligt 
genomsnitt till första decimal. 

 

 

 Mindre flygplatser 

De flygplatser som vi kategoriserat som ”mindre flygplatser” är nio till antalet, där varje 

flygplats hade mellan 200 000 och 1 miljon passagerare år 2018. Sammantaget hade dessa 

flygplatser lite drygt 3 miljoner passagerare 2018, varav nästan 90 procent var inrikes 

passagerare. 

6.3.4.1. Inrikes passagerartrafik 

Vad gäller inrikes passagerartrafik, har de mindre flygplatserna haft en positiv utveckling. 

Under 2017 nådde dessa flygplatser en pik, med drygt 2,8 miljoner passagerare. I likhet med 

övriga grupper gick trafiken dock ned avsevärt mellan 2017 och 2019. I Trafikverkets 

huvudscenario är antalet inrikes passagerare på mindre flygplatser drygt 2,8 miljoner år 2040 

(± knappt 140 000 för hög/låg scenario). 
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Figur 20  Utrikes passagerartrafik. Mindre flygplatser. Utfall 2008-2019. 
 Prognos 2040. 

 

 

6.3.4.2. Inrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Antalet starter och landningar kopplat till inrikestrafiken varierade en del mellan 2008 och 

2017, med en kraftig uppgång mellan 2016 och 2017. Därefter minskade antalet starter och 

landningar avsevärt under 2018 och 2019, och uppgick 2019 till ca 43 000. Trafikverket 

prognostiserar i sitt huvudscenario att antalet starter och landningar kommer att uppgå till 

drygt 42 000 år 2040 (± ca 2 000 för hög/låg – scenario). 

Figur 21   Inrikes starter och landningar. Mindre flygplatser. Utfall 2008-2019. 
 Prognos 2040. 

 

6.3.4.3. Utrikes passagerartrafik 
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Med några få undantag ökade utrikes passagerartrafik avsevärt på mindre flygplatser mellan 

2008 och 2019: mer än en fördubbling från ca 170 000 passagerare 2008 till drygt 360 000 

passagerare 2019. I Trafikverkets huvudscenario prognostiseras antalet utrikes passagerare 

därefter öka stabilt, om än i långsammare takt än tidigare, fram till år 2040, då trafiken 

förväntas uppgå till knappt 560 000 passagerare. I låg-(hög-) scenariot förväntas trafiken 

uppgå tilldrygt 456000 (knappt 680 000) passagerare. 

Figur 22  Utrikes passagerartrafik. Mindre flygplatser. Utfall 2008-2019. 

 Prognos 2040.  
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6.3.4.4. Utrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Antalet starter och landningar kopplat till utrikes trafik är relativt få i gruppen mindre 

flygplatser, men har haft en positiv, om än skakig, trend. I Trafikverkets huvudscenario 

fortsätter denna trend fram till 2040, då antalet starter och landningar uppgår till knappt 

5600 (± ca 1200 för hög/låg – scenario). 

Figur 23  Utrikes starter och landningar. Mindre flygplatser. Utfall 2008-2019. 
 Prognos 2040. 
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6.3.4.5. Summering mindre flygplatser 

 

Tabell 5  Summering. Mindre flygplatser. 2019, 2040, samt tillväxttakter. 

        Procentuell förändring 

    2019 2040 
Total 
2019 - 2040 

Årlig, 
genomsnitt  

Passagerartrafik* 

Inrikes 2 450 000 2 830 000 16 % 0,7 % 

Utrikes 360 000 560 000 54 % 2 % 

Total 2 810 000 3 390 000 20 % 0,9 % 

Starter och 
landningar** 

Inrikes 42 900 42 300 - 1 % - 0,1% 

Utrikes 4 100 5 600 35 % 1,4 % 

Övriga 34 100 32 600 - 4 % - 0,15% 

Total 80 100 80 500 - 1 % - 0,04% 

Not: * Avser ankommande och avresande passagerare.  Passagerarsiffrorna är avrundade 
till närmaste 10 000-tal, starter och landningar till närmaste 100-tal, total 
procentuell förändring till närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 
**Med inrikes avses linje- och charterflyg mellan svenska flygplatser. I utrikes ingår 
linje- och charterflyg med start eller landning inom Sverige. Inom övriga hittar vi 
arbets- skol- och privat/sportflyg samt försvarets flygningar inom Sverige. Starter 
och landningar är avrundade till närmaste 1 000-tal, total procentuell förändring till 
närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 
 

 Små flygplatser 

De minsta flygplatserna i Trafikverkets gruppindelning är 22 till antalet24 och utgör fler än 

hälften av det totala antalet flygplatser i Sverige. Varje flygplats hade mellan 3 000 och 145 

000 passagerare 2018 och totalt hade dessa flygplatser 1,11 miljoner passagerare 2018, där 

Linköping hade flest med 144 984 och Torsby hade minst med 2 968 passagerare. 

Utrikestrafiken dominerar, även om det finns stora variationer inom gruppen. Som exempel 

kan nämnas att Linköping och Norrköping mer eller mindre enbart har utlandstrafik (för 

passagerare) och Torsby och Gällivare enbart har flygningar inom landet. 60 procent av 

passagerarna som befunnits sig på dessa flygplatser flög till eller från utlandet, och ungefär 

40 procent var inrikespassagerare.  

Notera att Trafikverket inte gör någon prognos för den nya flygplatsen Sälen/Trysil, som 

öppnades den 22 december 2019. Detta eftersom det, när denna prognos gjordes, bara fanns 

ungefär 1 veckas flygstatistik för Sälen/Trysil, vilket Trafikverket bedömer inte är ett 

tillräckligt stort underlag för att göra en prognos med den metod som används i detta 

dokument. 

                                                             
24 Arvidsjaur, Gällivare, Hagfors, Hemavan-Tärnaby, Lycksele, Mora, Pajala, Sveg, Torsby, Vilhelmina, Linköping, 
Norrköping-Kungsängen, Stockholm-Västerås, Borlänge, Halmstad, Jönköping, Kramfors-Sollefteå, Kristianstad, 
Trollhättan-Vänersborg, Örebro, Örnsköldsvik och Karlstad. Notera att det, efter prognosens färdigställande, har 
Västerås kommun tagit beslut om att Stockholm-Västerås flygplats skall läggas ned. Trafikverket tar inte hänsyn 
till detta i denna prognos. 
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6.3.5.1. Inrikes passagerartrafik 

Inrikes passagerartrafik på små flygplatser har, med något enskilt undantag, sedan 

åtminstone år 2008 haft en nedåtgående trend: från knappt 700 000 passagerare 2008 till ca 

430 000 2019. I Trafikverkets huvudscenario prognostiseras passagerartrafiken vara 

oförändrad under 2020, för att därefter öka svagt fram till 2040, då inrikes passagerare 

bedöms vara knappt 495 000 (± knappt 26 000 för hög/låg scenario). 

Figur 24  Inrikes passagerartrafik. Små flygplatser. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 

 

 

6.3.5.2. Inrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Inrikes starter och landningar på de minsta flygplatserna har sedan åtminstone år 2008 haft 

en kraftigt nedåtgående trend, en minskning från ca 47 000 landningar 2008 till drygt 27 000 

landningar 2019. I Trafikverkets huvudscenario förutspås denna minskning fortsätta fram till 

2025, dock i betydligt långsammare takt än tidigare. Därefter prognostiseras antalet starter 

och landningar att börja öka svagt för att år 2040 uppgå till ungefär 26 000 (± knappt 1 300 

för hög/låg scenario). 
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Figur 25  Inrikes starter och landningar. Små flygplatser. Utfall 2008-2019. 
 Prognos 2040. 

 

 

6.3.5.3. Utrikes passagerartrafik 

Utrikes passagerartrafik hade, i kontrast till inrikes passagerartrafik, en relativt stabil 

utveckling fram till år 2013. Därefter har passagerartrafiken minskat, från ungefär 672 000 

passagerare 2013 till ca 590 000 passagerare 2019. I Trafikverkets huvudscenario 

prognostiseras denna utveckling vända 2020 och passagerartrafiken ökar till drygt 950 000 

passagerare 2040. Motsvarande siffra i låg (hög) - scenariot är ca 780 000 (1 160 000). 
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Figur 26  Utrikes passagerartrafik. Små flygplatser. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 

 

6.3.5.4. Utrikes starter och landningar (passagerartrafik) 

Antalet utrikes starter och landningar i gruppen små flygplatser är relativt få. Med undantag 

för en kraftig nedgång i samband med finanskrisen låg dessa på en relativt stabil nivå mellan 

år 2008 och år 2018. Under 2019 bröts denna utveckling och antalet starter och landningar 

minskade med nästan 30 procent, till drygt 8 700. I Trafikverkets huvudscenario beräknas 

antalet starter och landningar öka från år 2020 till år 2040, då de förutspås uppgå till drygt 

12 000. I låg (hög) – scenariot är motsvarande siffror år 2040 ca 10 000 (15 000). 

Figur 27  Utrikes starter och landningar. Utfall 2008-2019. Prognos 2040. 
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6.3.5.5. Summering små flygplatser 

 

Tabell 6  Summering. Små flygplatser. 2019, 2040, samt tillväxttakter. 

        Procentuell förändring 

    2019 2040 
Total 
2019 - 2040 

Årlig, 
genomsnitt  

Passagerartrafik* 

Inrikes 430 000 500 000 15 % 0,7 % 

Utrikes 590 000 950 000 62 % 2,3 % 

Total 1 020 000 1 450 000 42 % 1,7 % 

Starter och 
landningar** 

Inrikes 27 200 26 500 - 3 % - 0,1 % 

Utrikes 8 700 12 500 43 % 2 % 

Övriga 80 100 76 600 - 4 % - 0,2 % 

Total 116 000 115 600 0,4 % - 0,02 % 

Not: * Avser ankommande och avresande passagerare. Passagerarsiffrorna är avrundade 
till närmaste 10 000-tal, starter och landningar till närmaste 100-tal, total 
procentuell förändring till närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 
**Med inrikes avses linje- och charterflyg mellan svenska flygplatser. I utrikes ingår 
linje- och charterflyg med start eller landning inom Sverige. Inom övriga hittar vi 
arbets- skol- och privat/sportflyg samt försvarets flygningar inom Sverige. Starter 
och landningar är avrundade till närmaste 1 000-tal, total procentuell förändring till 
närmaste heltal och årligt genomsnitt till första decimal. 
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7. Slutord 

Att prognostisera flygandet i Sverige är en uppgift som är fylld av stora osäkerheter. 

Klimatdebatten, den tekniska utvecklingen, tillgång till alternativa bränslen och människors 

preferenser är några aspekter att försöka ta hänsyn till. Ingen av oss kan sia in i framtiden, 

men vi har gjort ett försök, utifrån de fakta som vi hade tillgång till vid årsskiftet 2019/20. Vi 

har dock inte tagit hänsyn till de exceptionella händelser som skett efter årsskiftet 2019/20, 

såsom Covid-19-viruset och dess följdeffekter, utan avvaktar och bevakar hur marknaden 

reagerar på längre sikt. Om denna prognos visar sig avvika i allt för stor grad, kommer 

prognosen att revideras tidigare än vad som normalt planeras.  

Till den här rapporten har de största inspirationskällorna varit Swedavia och 

Transportstyrelsen, som båda har stor kompetens inom området. Transportstyrelsen gör en 

kortsiktig prognos och Swedavia en längre, båda med olika syften. I Swedavias långsiktiga 

prognos motiverar de sina antaganden relativt detaljerat där Trafikverket i det stora hela 

håller med. Inom två av deras punkter har dock Trafikverket en avvikande uppfattning, men 

vi gör samtidigt bedömningen att detta inte påverkar den slutliga bedömningen hur 

utvecklingen kommer att ske.  
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Bilaga A Riksintressepreciseringar mm 2019 

  
Riks-

intresse 
Swedavia- 

ägd 

Inrikes 
passagerar-

trafik 

Utrikes 
passagerar-

trafik 
Grupp 

Arvidsjaur   Ja Ja 5 

Borlänge Ja  -* Ja 5 

Gällivare Ja  Ja  5 

Göteborg-Landvetter Ja Ja Ja Ja 2 

Hagfors   Ja  5 

Halmstad Ja  Ja Ja 5 

Hemavan-Tärnaby   Ja  5 

Jönköping Ja  Ja Ja 5 

Kalmar  Ja  Ja Ja 4 

Karlstad Ja  Ja Ja 5 

Kiruna Ja Ja Ja Ja 4 

Kramfors-Sollefteå Ja  Ja  5 

Kristianstad Ja  Ja Ja 5 

Linköping Ja  -* Ja 5 

Luleå (Kallax) Ja Ja Ja Ja 3 

Lycksele   Ja -* 5 

Malmö Ja Ja Ja Ja 3 

Mora-Siljan   Ja -* 5 

Norrköping-Kungsängen Ja  Ja Ja 5 

Pajala   Ja Ja 5 

Ronneby Ja Ja Ja -* 4 

Skellefteå Ja  Ja Ja 4 

Stockholm-Arlanda Ja Ja Ja Ja 1 

Stockholm-Bromma Ja Ja Ja Ja 3 

Stockholm-Västerås Ja  -* Ja 5 

Stockholm-Skavsta Ja  -* Ja 3 

Sundsvall Timrå Ja  Ja Ja 4 

Sveg   Ja -* 5 

Torsby   Ja  5 

Trollhättan-Vänersborgs Ja  Ja Ja 5 

Umeå flygplats Ja Ja Ja Ja 3 

Vilhelmina   Ja  5 

Visby Ja Ja Ja Ja 4 

Växjö-Kronoberg Ja  Ja Ja 4 

Åre-Östersund Ja Ja Ja Ja 4 

Ängelholm 
 flygplats 

Ja  Ja Ja 4 

Örebro Ja  -* Ja 5 

Örnsköldsvik Airport Ja  Ja Ja 5 

Sälen Trysil Airport**   Ja Ja - 

Not:  * Viss trafik har förekommit, men inget reguljärt.  

** Ingår inte i prognosen. 
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