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SAMMANFATTNING 

 
Transportstyrelsen har, i samarbete med en projektgrupp bestående av representanter 
från LFV, LFV Flygakustik, Vägverket, Banverket, Göteborgsregionens 
kommunalförbund och berörda kommuner, utarbetat ett riksintresseanspråk med 
tillhörande influensområden för Göteborg/Landvetter flygplats. 
 
Göteborg/Landvetter är huvudflygplats i Göteborgsregionen som utgör en del av Västra 
Götalandsregionen och omfattar 49 kommuner med totalt cirka 1,6 miljoner människor, 
vilket är ca 17 procent av Sveriges befolkning. Flygplatsens omland genererar ca 15 
procent av trafikunderlaget vid svenska flygplatser. 
 
Under 2009 uppgick antalet passagerare på Göteborg Landvetter till 3 683 567 och 55 
890 rörelser i linjetrafiken. Detta motsvarar 66 passagerare per rörelse. 
Transportstyrelsen har gjort en skattning av utvecklingen av antalet rörelser fram till 
2040 enligt den beräkningsmodell som myndigheten tillämpar i sina prognoser. 
Beräkningsmetoden baseras på antaganden om BNP-utveckling och passagerare per 
landning. Antalet rörelser kan på så sätt beräknas öka med 67 procent under perioden 
2008-2040 och skulle därmed uppgå till ca 110 000 rörelser 2040. 
 
I ett längre tidsperspektiv, bortom 2040, bedöms antalet utrikesresenärer öka och resa 
med större flygplan samtidigt som antalet inrikesresenärer minskar till följd av ökad 
konkurrens från höghastighetståg. Transportstyrelsen bedömer att Göteborg/Landvetter 
flygplats står väl rustad med två parallella banor (dagens befintliga bana och en ny 
parallellbana) för att möte en långsiktig efterfrågan på rullbanekapacitet.  
 
Ett av motiven till att Transportstyrelsen pekar ut Göteborg/Landvetter flygplats som 
riksintresse för luftfarten är att den ingår i det nationella basutbudet av flygplatser som 
regeringen har pekat ut.  
 
Ytterligare motiv till att Göteborg/Landvetter flygplats pekas ut som riksintresse är att 
flygplatsen har en omfattande internationell reguljär trafik. 
 
I utpekandet har Transportstyrelsen beaktat  

• befolkningsunderlag och resvanor 
• möjligheter att ansluta flygplatsen till spårtrafik 
• potentialen i befintlig rullbana 
• potentialen i att markanvändningen kring flygplatsen har anpassats till 

flygverksamheten. 
 
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av det område som på lång sikt krävs för att 
nödvändiga luftfartsanläggningarnas 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. 
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Riksintresseområdet för Göteborg/Landvetter flygplats utgörs av ett område som i 
sidled sträcker sig 500 meter åt nordväst räknat från befintlig rullbanas centrumlinje och 
500 meter åt sydost räknat från den framtida parallellbanans centrumlinje. I längsled 
sträcker sig riksintresseområdet 1500 meter från båda rullbanornas trösklar både mot 
nordost och sydväst. Inom området anses all luftfartsanknuten utrustning som krävs för 
att flygplatsen ska fungera idag och i framtiden rymmas.  
 
Till riksintresseområdet finns influensområden för hinder, buller och elektromagnetisk 
störning. Flygplatsens influensområden utgörs av markområden 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 påtagligt kommer att försvåras ska utöver riksintresseområdet även 
dess influensområden skyddas. Det är Länsstyrelsen som har i uppgift att bevaka att 
riksintresset tillgodoses i den kommunala planeringen. 
 
Influensområdet för hinder har tagits fram för så väl befintlig som framtida rullbana. 
Den befintliga rullbanan ligger på en höjd av +154,4 m och utifrån den höjden har en 
hinderstege konstruerats. För att kunna åskådliggöra de hinderbegränsande ytorna för 
den framtida parallellbanan har man förskjutit samma hinderstege 1600 meter åt sydost 
och på så sätt använt sig av samma höjder.   
 
Influensområdet för buller har konstruerats genom att LFV Flygakustik gjort 
bullerberäkningar på befintlig och framtida rullbana. För att kunna göra beräkningar på 
den framtida banan har Transportstyrelsen, Göteborg/Landvetter flygplats och 
flygtrafikledningen på flygplatsen tagit fram nya, möjliga flygvägar till och från den nya 
banan. Dessa ska inte ses som fasta utan ligger endast till grund för de schablonmässiga 
bullerberäkningar som gjorts för rullbanan. De simulerade flygvägarna är inte 
miljöprövade. 
 
Bullerberäkningarna bygger på antaganden vilka är formulerade med utgångspunkt i att 
trafiken på Göteborg/Landvetter flygplats kommer att öka så pass mycket inom en 30-
årsperiod att flygplatsen behöver ytterligare en rullbana för att kunna bedriva sin trafik. 
Underlaget för beräkningarna har till största möjliga utsträckning varit samma som i de 
prövotidsutredningar som legat till grund för Miljödomstolens beslut för flygplatsen 
2008-10-08 i mål M118-01.  
Vid beräkning av FBN 55 dB(A) har EU:s dygnsfördelning tillämpats (dag 12 timmar, 
kväll 4 timmar och natt åtta timmar) och beräkning av maxnivåerna (70dB(A)) är gjord 
för tre händelser per årsmedeldygn vilket är i enlighet Naturvårdsverkets allmänna råd. 
Vid alla beräkningar har man tagit hänsyn till en antagen spridning runt det så kallade 
nominella spåret.  
 
Influensområdet för elektromagnetisk störning ryms i sin helhet inom de 
hinderbegränsande ytorna för flygplatsen då all nödvändig navigationsutrustning ligger 
inom flygplatsområdet.  
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

I detta dokument preciseras Transportstyrelsens anspråk på riksintresset 
Göteborg/Landvetter flygplats tillsammans med flygplatsens influensområden. 
Ett riksintresseområde kring en flygplats ska enligt bestämmelserna i 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. Ett riksintresse för 
totalförsvaret går dock alltid före andra riksintressen. 
 
 
 
2 BAKGRUND  

Göteborg/Landvetter flygplats är utpekat som kommunikationsanläggning av 
riksintresse.  
 
År 1999 beslutade Boverket vilka gemensamma och övergripande förutsättningar som 
ska gälla vid utpekandet av transportsektorns riksintressen. Resultatet av arbetet blev att 
funktionsbegreppet bör ligga till grund vid utpekandet.  
 
Luftfartsstyrelsen slog den 19 december 2008 fast att grunden för utpekande av en 
flygplats som riksintresse är att flygplatsen har en internationell, nationell eller särskild 
regional betydelse. Detta innebär att 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 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  
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De mark- och vattenområden, som utpekats som riksintresse för luftfarten skyddas med 
stöd av bestämmelserna i 3 kap. 8§ miljöbalken (MB). Områdena ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen.  Enligt 
Transportstyrelsen innebär det att flygplatsens funktioner ska skyddas för att säkerställa 
att flygplatsen bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.  
 
I Luftfartsstyrelsens åtgärdsprogram enligt 12 § förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller, 2008-07-14 har Luftfartsstyrelsen redovisat följande om 
riksintresseprecisering för Göteborg-Landvetter flygplats: 
”Ifråga om Göteborg-Landvetter flygplats anser Luftfartsstyrelsen att det är motiverat 
med en precisering av förutsättningarna för fysisk planering i flygplatsens omgivningar.  
Detta bör dock enligt Luftfartsstyrelsens uppfattning göras genom att Luftfartsstyrelsen 
preciserar vad som är flygplatsens riksintresse- och influensområde.” 
 
 
 
2.1  Hur arbetet har bedrivits 

 
Transportstyrelsen har bildat en projektgrupp för att bedriva arbetet kring 
riksintressepreciseringen. Tillsammans med projektgruppen har Transportstyrelsen tagit 
fram ett underlag som myndigheten använt sig av för att precisera riksintresseanspråket 
för Göteborg/Landvetter flygplats. Projektgruppen har regelbundet träffats under 2009 
för att diskutera och lösa frågor. Transportstyrelsen, Göteborg/Landvetter flygplats och 
LFV Flygakustik har producerat material som löpande har redovisats i projektgruppen 
för att på så vis få in relevanta synpunkter på materialet. 
 
Under september- oktober 2009 har bullerberäkningar med tillhörande flygvägar för 
befintlig bana samt framtida parallellbana varit ute på underhandsremisser i 
projektgruppen. Transportstyrelsen har sammanställt svaren och tagit hänsyn till dessa i 
preciseringsarbetet. 
 
I projektgruppen har representanter från följande myndigheter, statliga verk, flygplatser, 
kommuner och andra organisationer deltagit: 
 
Transportstyrelsen 
Göteborg/Landvetter flygplats 
LFV Flygakustik 
Vägverket 
Banverket 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Västra Götalandsregionen 
Lerums kommun 
Härryda kommun 
Mölndals stad 
Marks kommun 
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I inbjudan att delta i referensgruppens arbete påpekade Transportstyrelsen att 
projektgruppen är teknisk till sin karaktär, medan referensgruppen i högre utsträckning 
kommer att behöva behandla frågor med politisk karaktär.  
Referensgruppen har haft ett inledande möte 2 mars 2009 och ett avstämningsmöte 
innan preciseringsrapporten skickats ut på remiss den 23 mars 2010. 
 
Representanter för följande myndigheter, statliga verk, flygplatser och kommuner har 
ingått inför referensgruppen:  
 
Transportstyrelsen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Marks kommun 
Partille kommun 
Lerum kommun 
Mölndals stad 
Härryda kommun 
Vägverket Region Väst 
Luftfartsverket/LFV 
 
 
 
3 VÄRDEBESKRIVNING – GÖTEBORG/LANDVETTER 

FLYGPLATS BETYDELSE I SAMHÄLLET 

3.1 Omvärldsfaktorer  

3.1.1 Det nationella flygplatssystemet 

Riksdagen beslutade den 19 december 2008 (prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 
2008/09:145) om en ny nationell politik för det svenska flygplatssystemet. Staten ska 
tillhandahålla ett nationellt basutbud av flygplatser för att säkerställa en god 
interregional och internationell tillgänglighet. Utpekandet av det nationella basutbudet 
innebär en långsiktigt tryggad drift i statlig regi. Syftet med att fastställa flygplatser i ett 
basutbud är att säkerställa ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som 
garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Staten har ett 
ansvar för att det ska finnas en bra flygtäckning över hela vårt land. I det nationella 
basutbudet ingår Göteborg/Landvetter flygplats. 
 
Riksdagen understryker i sitt beslut om framtidens resor och transporter (prop. 
2008/09:35) flygets betydelse för att dels tillgodose människors behov av långväga 
resande, dels uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.  
Riksdagen lyfter vidare fram betydelsen av goda flygförbindelser i hela landet. I en 
global ekonomi finns såväl marknaden som underleverantörer i andra delar av landet 
och i världen. Utan ett livskraftigt inrikesflyg med en väl utbyggd infrastruktur skulle 
Sverige ha långt sämre möjligheter att möta framtidens utmaningar i fråga om arbete 
och välfärd i hela landet. 
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3.1.2 Flygets utveckling 

3.1.2.1 Inrikestrafik 

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. Lägsta noteringen från 1990 fram till idag inträffade 
2009 då antalet uppgick till 6,0 miljoner. Den senaste toppnoteringen på 7,9 miljoner 
inföll 2000. Sedan dess har antalet inrikes passagerare minskat med i genomsnitt knappt 
2 procent per år. Mellan 1990 och 2009 har inrikesflyget tappat 2,7 miljoner 
passagerare. 

Under 1980-talet och en bit in på 1990-talet var andelen inrikespassagerarna mellan 60 
och 70 procent av den totala passagerarvolymen. År 1998 översteg andelen 
utrikespassagerare andelen för inrikespassagerare. Under 2008-2009 har andelen 
utrikespassagerare legat på ungefär 60 procent. 
 
Under perioden 2006 till och med 2009 har passagerarantalet i inrikestrafiken minskat 
med i genomsnitt drygt 4 procent per år. Den största minskningen skedde under med 11 
procent under 2009. Redan under försommaren 2008 kunde man notera en avtagande 
tillväxttakt (jämfört med 2007) som från och med augusti övergick i minskningar.  
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3.1.2.2 Utrikestrafik  

Under efterkrigstiden har det internationella passagerarflyget visat en kraftig uppgång 
med en genomsnittlig tillväxttakt på 12 procent årligen. Knappast någon annan global 
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ekonomisk aktivitet har haft en motsvarande utveckling. Fraktflyget ligger inte långt 
efter, från 1960 till millennieskiftet var den genomsnittliga tillväxten för flyg med 
inriktning mot godstransporter 11 procent om året. 
 
Utrikestrafiken minskar nu mer än inrikes i absoluta tal, bland annat beroende på de 
förhållandevis stora kapacitetsneddragningar som gjorts i utrikestrafiken. Under 2009 
minskade utrikestrafiken med 1,9 miljoner passagerare (9 procent). 
 
Trafiken mellan Europa och Nordamerika är den i särklass största enskilda marknaden i 
det internationella trafikflyget. Världens näst största flygmarknad är trafiken mellan 
Europa och Asien, men Europa-Afrika och Nordamerika-Asien ligger inte långt efter. 
Räknat i tillväxttakt är dock trafiken Asien-Mellanöstern störst tätt följd av Europa-
Mellanöstern. På grund av sin växande betydelse i världsekonomin spelar Mellanöstern 
i själva verket en starkt växande roll som hubb för såväl passagerare som frakt mellan 
Asien, Europa och Nordamerika. 
 
 
3.1.3 Flygplatsens marknadsförutsättningar 

Göteborg/Landvetter flygplats ligger i Härryda kommun, som utgör en del av 
Göteborgsregionen, och gränsar till Göteborg Stad i väster. Göteborg Stad är Sveriges 
andra största stad. Göteborgsregionen har drygt 900 000 invånare. I regionen är 
Göteborg den klart mest tongivande kommunen med hälften av invånarna och mer än 
hälften av arbetsplatserna.  Göteborgsregionen är en del av Västra Götalandsregionen 
som omfattar 49 kommuner och totalt cirka 1,6 miljoner människor, vilket är ca 17 
procent av Sveriges befolkning. Landvetter flygplats är huvudflygplatsen i regionen. 

 
   
 Källa: Fakta om Västra Götaland 2009 och Fakta om Västra Götalands län, Länsstyrelsen Västra 
Götaland 
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Västra Götaland har ett strategiskt läge. Regionen har en central placering i en av 
Nordeuropas starkaste regioner som utgörs av storstadsområdena Oslo, Göteborg, 
Malmö och Köpenhamn. Denna position förstärks av det logistiskt fördelaktiga läge 
som finns vid Östersjöns in- och utlopp med Sveriges port mot väster via Göteborgs 
hamn.  
 
Under perioden 2000-2008 har befolkningen både i Västra Götaland och riket ökat med 
i snitt 0,5 procent per år. Under 2008 var ökningen i Västra Götaland 0,7 procent och i 
riket 0,8 procent. 
 
Folkmängden i Västra Götaland beräknas av regionen uppgå till 1 657 000 invånare 
2020. Det är en ökning med 99 000 personer eller 0,5 procent per år för perioden 2008-
2020. 

 
 

3.1.4 Näringsliv 

Näringslivsstrukturen i Västra Götalandsregionen överensstämmer ganska väl med 
rikets, men tillverkningsindustrin är något större i Västra Götaland, speciellt i Skaraborg 
och Fyrbodal. Göteborgsregionen har de senaste 15 åren genomgått en stor omställning 
från dominerande industrisektor till tjänstebaserade verksamheter. I nedanstående 
diagram illustreras effekterna av den pågående strukturella förändringen i termer av 
arbetstillfällen. 
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Sysselsättning per branch-sektor i Göteborgsregionen, 
index 100=1990. 
 

 
 
Källa: ”Facts & Figures”, Business Region Göteborg, 2006. 
 
Denna strukturella förändring – från en tillverkningsorienterad ekonomi till ett tjänste- 
och kunskapsintensivt samhälle – ställer nya krav på både inomregional, utomregional 
och internationell tillgänglighet. Individer och företag lever och verkar i nätverk som är 
allt mer beroende av goda förbindelser med omvärlden.  
 
Under det senaste årtiondet har Göteborgsregionen varit inne i en exceptionell 
tillväxtperiod. Enligt en internationell benchmark tillhör Göteborgsregionen de regioner 
i Europa som växt snabbast under 2000-talet. Bland de tio regioner som studerats har 
Göteborgsregionen haft den högsta tillväxten. 
 
Den höga tillväxten har lett till att antalet sysselsatta ökat med cirka 70 000 under den 
senaste tioårsperioden. De branscher som växt snabbast är så kallade storstadsbranscher, 
det vill säga kontorsbaserade tjänsteföretag. Men även andra branscher, som 
byggverksamhet, har växt snabbt.  
 
Göteborgsregionen har idag ett brett och diversifierat näringsliv med många ledande 
teknikföretag. Här finns cirka 90 procent av alla branscher i landet representerade. Nya 
framtidsbranscher växer fram kontinuerligt. 
 
Det internationella inslaget i näringslivet ökar ständigt i Göteborgsregionen. År 1998 
hade regionen 889 utländskt ägda företag. För närvarande finns 2 055 företag med 
utländskt ägande registrerade i regionen. Tillväxten har varit mycket snabb under 2000-
talet. Över 50 procent av de utländskt ägda företagen har regionala, nationella eller 
europeiska huvudkontorsfunktioner förlagda i Göteborgsregionen. 
 
Ett ytterligare mått på regionens tillväxt är lönesumman. Tillväxten i regionens 
lönesumma har i snitt varit 0,7 procentenheter högre än för övriga Sverige. Tillväxten 
har främst skett inom avancerade tjänstenäringar. Under 2008 avtog tillväxten till följd 
av den globala finanskrisen och pågående lågkonjunktur. Nedgången slog under 2008 
hårdast mot tillverkningsindustrin. 
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I Västra Götalandsregionen finns fem universitet/högskolor där 46 000 helårsstudenter i 
grundutbildningen studerar. Det finns även cirka 3 000 aktiva forskarstuderande, vilket 
är 17 procent av alla aktiva forskarstuderande i landet. Nästan hälften av 
forskarexamina avläggs inom teknikvetenskap och en tredjedel inom medicin. Ca 16 
procent av hela landets FoU-årsverken utförs i Västra Götaland.  
 
Attraktionskraften från kunskapsföretag ställer specifika krav på markanvändningen i 
såväl regionkärnorna, i korridorerna mot flygplatserna och i regionala kärnor utefter 
dessa. Betydelsen av särskilda s.k. airport-cities som växer upp i direkt symbios med 
flygplatserna ökar för de funktioner som är mest beroende av god tillgänglighet 
internationellt. 
 
 
3.1.5 Turist- och besöksnäring 

Turismen är en av de snabbast växande näringarna. I VästraGötalandsregionen har 
turismomsättningen vuxit med nästan 60 procent under 2000-talet och antalet sysselsatt 
med nästan 50 procent. Göteborg har en stark position som evenemangs- och 
konferensstad.  
 
 
3.1.6 Vision för Göteborgsregionen 

För att möta framtidens utmaningar har Göteborgsregionen nyligen antagit en långsiktig 
strategi för hållbar tillväxt med visionen ”Göteborgsregionen ska vara en stark och 
tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att bo, leva och verka i, samt 
besöka”. Nu pågår en aktiv planering för att förverkliga strategin. 
 
 
3.1.7 Mål och strategier för att nå visionen 

• En fortsatt befolkningsökning med minst 8 000 invånare per år.  
• Geografisk utvidgning av regionens lokala arbetsmarknad -pendlingsregion - 

till totalt 1,5 miljon invånare. 
• Omfattande utbyggnad av regionens kollektivtrafikkapacitet för att nå minst 40 

procents marknadsandel för kollektivtrafik. 
• Förtätning och utbyggnad av regionkärnan med 30 000 boende och 40 000 

arbetsplatser med tillhörande faciliteter för kvalificerad service, kultur, 
evenemang, kongresser och mässor. 

• Övriga delar av regionen ska stärkas med 40 000 arbetsplatser och plats för 
90 000 boende. 
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• En utbredd delaktighet med invånare, företag och organisationer i regionens 
processer och planering för hållbar tillväxt. 

 
 
3.1.8 STRAIR – Connecting airport regions 

Luftfartsverket har i samarbete med Härryda kommun inom ramen för INTERREG-
projektet STRAIR - connecting airport  regions utvecklat en framtidsvision för Motet 
Landvetter flygplats. Framtidsvisionen är ett led i Luftfartsverkets och kommunens 
strategiska planering för flygplatsens utveckling. Visionen utgör underlag för 
Luftfartsverkets Masterplan  Göteborg Landvetter Airport. Härryda kommun 
medverkar i det internationella samarbetsprojektet (STRAIR) med syfte att bl.a. lära av 
andra flygplatsregioner om strategier för att stimulera näringslivsutvecklingen vid 
flygplatser.  
 
 
3.1.9 Masterplan för Göteborg Landvetter Airport 

Göteborg Landvetter Airport har fastställt en Masterplan som beskriver hur flygplatsen 
ska utvecklas i etapper från dagens nivå på knappt fyra miljoner passagerare till en 
framtida nivå på sju miljoner passagerare. Regionens tillväxtstrategi bildar 
utgångspunkt för Masterplanens inriktning. Planen är indelad i tre utbyggnadsetapper. 

• Etapp 1, fem miljoner passagerare 
• Etapp 2, sex miljoner passagerare 
• Etapp 3, sju miljoner passagerare 

 
Utbyggnadsplanerna innebär en vidareutveckling av bansystemet med tillhörande 
uppställningsplatta och passagerarterminal. Ett Airport City för företagsetableringar 
planeras vid infarten till flygplatsen. Tillfartsvägen kommer att kapacitetsförstärkas. 
Med en järnvägsanslutning skapas ett resecentrum.   
 
Inom området marktrafik och kommunikation planeras följande åtgärder: 
 
Etapp1 Anläggande av resecentrum för busstrafik 
 Ny infart för tung trafik till fraktområdet 
 Nytt körfält fram till befintlig cirkulationsplats 
 Vägutbyggnad för kommersiellt centrum 
 
Etapp 2  Anpassning av passagerarterminal för att uppnå intermodal lösning till 
 tågtrafiken 
 
Etapp 3 Kapacitetsförstärkning av infartsvägen till flygplatsen 
 Anläggande av resecentrum för flyg/buss/järnväg 
 
Flygplatsens vision är: Tillsammans skapar vi den nära flygplatsen med framtidens 
utbud. 
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Visionen utgår från att flygplatsens upptagningsområde i första hand är Västsverige och 
att passagerare och samarbetspartner uppfattar flygplatsen som nära, både i atmosfär 
och i avstånd räknat. 
 
Affärsidén är: 
Med ett attraktivt utbud och ett hållbart synsätt driver och utvecklar vi västra Sveriges 
internationella flygplats. Vi knyter samman människor, gods och affärer med världen 
och bidrar därmed till ökad tillväxt och konkurrenskraft för våra partner, näringslivet 
och regionen. 
 
 
3.2 Flygplatsens utveckling 

3.2.1 Trafikutveckling 

Västra Götalands flygtrafik går till övervägande delen via Göteborg/Landvetter 
flygplats, som är landets näst största efter Arlanda mätt i totala antalet landningar och 
passagerare. Landvetter är inrikesflygplats åt främst Göteborgs- och Boråsregionerna 
samtidigt som upptagningsområdet för utrikestrafiken täcker hela Västsverige med cirka 
två miljoner invånare. För charter och lågprisflyg tillkommer passagerare från Småland, 
Värmland och södra Norge samt från trakterna öster om Vänern upp mot Örebro. 
Göteborg Landvetter är med ungefär fyra miljoner passagerare Sveriges näst största 
flygplats. Trafiken till Stockholm är dominerande, men antalet internationella linjer har 
ökat de senaste åren. Landvetter har även fått nya inrikeslinjer såsom Luleå-Göteborg. 
Landvetter bedöms ha goda förutsättningar för ytterligare utrikeslinjer. Linjeutbudet på 
Landvetter omfattar för närvarande ca 40 destinationer varav sex inrikes. Utrikes 
linjetrafiken fördelar sig på ett 30-tal destinationer. Därutöver omfattar trafikutbudet ett 
50-tal charterdestinationer.  
 
Den flygbefordrade frakten till och från de svenska flygplatserna uppgick under 2008 
till 185 300 ton. Stockholm Arlanda flygplats, Göteborg/Landvetter flygplats och 
Malmö Sturup flygplats svarade tillsammans för drygt 93 procent av den totala 
fraktvolymen. Flygfrakten i södra Sverige förväntas på sikt öka, med 
Göteborg/Landvetter flygplats och Malmö Sturup flygplats som fraktnav. 
 
I nedanstående diagram redovisas trafikutvecklingen på Göteborg/Landvetter flygplats 
och Göteborg Säve Flygplats. Under 2009 uppgick antalet passagerare för de båda 
flygplatserna till totalt 4 412 457. Göteborg Säve flygplats har under senare år tagit en 
allt större marknadsandel av passagerarunderlaget i Göteborgsregionen. 
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Upptagningsområdet för inrikesresor består främst av Göteborgsregionen och 
Boråstrakten. Av den totala andelen resenärer på ca fyra miljoner på årsbasis, reser 70 
procent utrikes. Av dem är andelen affärsresenärer 65 procent och andelen 
affärsresenärer av inrikesresenärerna uppgår till 80 procent. Göteborg/Landvetter 
flygplats kan därför på goda grunder betecknas som en internationell flygplats. 
 
 
3.2.2 Prognos 

3.2.2.1 Inrikestrafik 

Nedan redovisas några av de mest framträdande utvecklingstendenserna som bedöms 
känneteckna inrikesflygets utveckling mot 2020. 
 

• Krympande marknad 
På framför allt transportavstånd under 500 km bedöms inrikesflyget successivt tappa 
marknadsandelar till bil, buss och tåg, främst beroende på fortsatt utbyggnad av 
motorvägsnät och snabbtåg. 
 

• Mer snabbföränderligt utbud 
Flygmarknaden kommer i framtiden inte lika tydligt att domineras av en, eller några, 
stabila och väletablerade flygbolag. Fler (nya) aktörer kommer att testa marknaden med 
nya utbud av linjer, avgångstider och biljettpriser. 
 

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

• Ökad fokusering på destination snarare än flygplatsen 
Flygbolagen kommer med ett mer snabbföränderligt utbud att i större utsträckning 
attraheras av att starta flyglinjer från och till flygplatser som inte enbart erbjuder bra 
infrastruktur, utan också en komplett destination med bra intermodalitet, engagerade 
regionala och kommunala aktörer, bra kringaktiviteter m.m. 
 
Transportstyrelsen har utarbetat en prognos på nationell nivå för antalet inrikes 
flygpassagerare fram till 2020. Denna bygger på erfarenheterna av de senaste 
decenniernas utveckling och effekterna av kriserna runt 1991 och 2001.  
 
Baserat på erfarenheter från de båda tidigare kriserna bör man med någorlunda god 
säkerhet kunna anta att det kommer att ta åtskilliga år innan man ånyo går in i en mer 
stabil tillväxtfas. Lärdomar från kriserna 1991 och 2001 tyder på att det tar mellan tre 
och sex år innan denna fas nås.  
 
Transportstyrelsens prognosmodeller för inrikestrafiken åren 2013 och vidare utdraget 
till 2020 ger en utveckling av passagerarvolymen enligt nedanstående diagram. Till 
2013 uppskattas volymen till omkring 5,6 miljoner (±0,5 miljon) och till 2020 upp emot 
6,1 miljoner (±0,5 miljon). 
 
Minskningen under 2010 uppskattas bli ca 10 procent för att därefter vända försiktigt 
uppåt. Den genomsnittliga förändringen fram till 2013 beräknas vara en minskning på 
tre procent per år medan den genomsnittiga nedgången fram till 2020 prognostiseras till 
nästan två procent. Prognosen för 2020 blir därmed ca sex miljoner passagerare. 
 
Sammantaget innebär utvecklingstendenserna för inrikesflyget på Göteborg-Landvetter 
flygplats att trafiken långsamt kommer att minska. 
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3.2.2.2 Utrikestrafik 

Transportstyrelsen har även utarbetat en prognos för utrikestrafiken på nationell nivå 
fram till 2020. Hittills i år har utrikestrafiken minskat med ca nio procent. Erfarenheter 
från kriserna 1991 och 2001 visar att det tar minst tre år innan 2008 års nivå på 10,7 
miljoner resenärer i utrikestrafik kan uppnås. 
 
Minskningen för 2010 beräknas bli ca 2 procent för att därefter vända försiktigt uppåt. 
Den genomsnittliga ökningen per år under perioden 2008-2020 bedöms bli 2,2 procent. 
Prognosen för 2020 blir därmed ca 14 miljoner passagerare i utrikestrafiken. 
 
Luftfartsverkets planering för utvecklingen avGöteborg/Landvetter flygplats baseras på 
Masterplanen. Prognosen innebär en successiv utbyggnad av trafiken från dagens nivå 
på knappt fyra miljoner passagerare till en framtida nivå på sju miljoner passagerare.  
 
 
3.3 Tillgänglighet och intermodalitet 

Den regionala infrastrukturen kännetecknas av fem viktigare radiella stråk ut från 
Göteborgs centrum. Göteborgsregionen når flygplatsen inom ca 35 minuter medan 
Göteborg centrum når den inom 20 minuter med bil. Avståndet till Stockholm är 470 
km. Köpenhamn 300 km och Oslo 250 km. 
Investeringsplanering för transportinfrastrukturen anpassas alltmer för att tillgodose 
kunskapssamhällets ändrade förutsättningar i en internationaliserad ekonomi, där 
regioners storlek i allt högre utsträckning blir avgörande för den matchning på 
arbetsmarknaden som fordras för bibehållen eller förstärkt konkurrenskraft. 
 
I förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 har trafikverken 
gemensamt pekat ut stråk och centrala noder för långväga gods. Goda förutsättningar 
för näringslivets transporter är mycket viktiga för att nå regeringens övergripande mål 
om att skapa fler jobb i fler och växande företag. Sverige är en starkt import- och 
exportberoende nation beläget långt från många stora marknader. Näringslivets 
konkurrenskraft, och därmed sysselsättningen i svenska företag, är därför beroende av 
ett väl fungerande godstransportsystem. Stora delar av näringslivet har ett gemensamt 
behov i effektiv verksamhet vid flygplatser, hamnar, väg- och järnvägspassager inte 
minst vid nationens gränser.  
 
Majoriteten av den svenska flygfrakten hanteras på Stockholm Arlanda 
flygplats,Göteborg/Landvetter flygplats och Malmö Sturup flygplats. Även Örebro 
flygplats har dock betydande frakter även om en stor andel går på landsväg. 
Trafikverken har därför gemensamt valt att betrakta dessa fyra flygplatser som centrala 
för fraktflyget. 
 
Västra Götalandsregionen har i juni 2009 presenterat ett förslag till plan för regional 
transportinfrastruktur under perioden 2010-2021. Viktiga utgångspunkter för 
prioriteringen av åtgärder i planen har varit att främja sysselsättning och tillväxt. Här 
står en förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn och till Göteborg/Landvetter 
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flygplats i fokus. En ambition har varit att identifiera s.k. flaskhalsar och att åtgärda 
dessa för att få ett mer effektivt transportsystem. 
 
 
3.3.1 Vägsystemet 

Transportsystemet behöver utvecklas så att tillgängligheten till Göteborg förbättras. Det 
är också angeläget att tillgängligheten till särskilt Trestad, Skövde och Borås liksom till 
närliggande arbetsplatsorter utanför Västra Götaland förbättras. 
 
Den andra aspekten på tillgänglighet, att göra transportsystemet och då särskilt 
kollektivtrafiken tillgänglig för alla, bidrar till att fler människor kan yrkesarbeta och 
därmed stärka tillväxten. 
 
Vägsystemet ska skapa goda möjligheter till arbetspendling och resor för studier. En 
utvidgning, s.k. regionförstoring, av dagens lokala arbetsmarknad är viktig ur 
tillväxtsynpunkt. Göteborgs funktionella arbetsmarknad har under de senaste 
decennierna inte växt geografiskt på motsvarande sätt som Malmös och Stockholms 
arbetsmarknader gjort. I ett västsvenskt perspektiv kan Göteborg som storstadsområde 
bli en möjlig arbetsplatsort för boende i ett större geografiskt område.  

 
I den regionala planen för transportinfrastruktur prioriterar Västra Götalandsregionen 
bl.a. tvärförbindelse E20/Rv40 inkl. Jerikolänken. Syftet med projektet är att skapa en 
högklassig förbindelse mellan E20 och Riksväg 40. Tvärförbindelsen är viktig ur ett 
regionalt perspektiv och förbättrar tillgängligheten till Göteborg/Landvetter flygplats. 
Tvärförbindelsen ansluter till Rv40 vid Slambymotet. Investeringen i motet ingår i den 
nationella planen. 
 
I den regionala planen ingår även objektet Landvetter Resecentrum. Nytt resecentrum 
byggs i anslutning till Rv40 med utbyggd motorvägshållplats. Resecentret skapar bättre 
förutsättningar för nya kollektiva resmöjligheter till Göteborg/Landvetter flygplats.  
 
 
3.3.2 Järnvägssystemet 

Järnvägssträckan Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd är en del av den planerade 
Götalandsbanan. Banverket har genomfört en järnvägsutredning som omfattar ny 
dubbelspårig höghastighetsbana Mölnlycke-Rävlanda/Bollebygd med station vid 
Göteborg/Landvetter. 
 
Från Mölnlycke planeras järnvägen att dras rakt österut mot flygplatsen. Från 
flygplatsen följer sträckningen motorvägen till Huvdaby där järnvägen går rakt österut 
och norr om Rävlanda samhälle. Den planerade höghastighetsbanan kommer att 
förbinda regionens två största städer Göteborg och Borås. Utbyggnaden blir samtidigt 
en del av en framtida Götalandsbana från Göteborg via Jönköping till Stockholm. 
 
I Banverkets revidering av framtidsplanen för perioden 2004-2015 är byggstart på 
sträckan framflyttad till tidigast 2016. 



 Dokumenttyp Beteckning Sida 

 REMISS  20(43) 

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens 

Jenny Larsson, 011-415 22 46  2010-03-30 00.01  
 

riksintresseanspråk för göteborglandvetter flygplats_20100330.doc 
 

Banverket redovisade den 1 juni 2008 regeringsuppdraget Svenska höghastighetsbanor 
(Banverket: 2008, Svenska Höghastighetsbanor). De banor som avsågs var 
Götalandsbanan (Stockholm–Jönköping–Göteborg) och Europabanan (Stockholm–
Öresund). I utredningen pekade Banverket på att de nya banorna ger mycket stora 
effekter; bland annat kortare restider, regionförstoring, ökad tillgänglighet, förbättrad 
kapacitet samt positiva miljö- och klimateffekter. Banverket uppskattade 
anläggningskostnaden till 100–150 miljarder kronor och redovisade preliminära 
samhällsekonomiska beräkningar som indikerade att projekten var samhällsekonomsikt 
lönsamma men det betonades att osäkerheterna är mycket stora. Banverket påpekade 
också vikten av att investeringar i den här storleken bör finansieras i särskild ordning. 
 
Regeringen utsåg den 18 december 2008 en särskild utredare att utreda 
förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige. I uppdraget ingår 
bland annat att utreda effekter, kostnader och finansiering av en eventuell utbyggnad. 
Utredaren ska också föreslå en översiktlig sträckning för banorna samt eventuell 
etappindelning och tidsordning för byggnation av etapperna. Uppdraget redovisades den 
14 september 2009. Utredaren föreslår att separata höghastighetsbanor för persontrafik 
byggs på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg. Höghastighetsbanan 
mellan Stockholm och Göteborg består av 44 mil nya dubbelspår mellan Järna i 
Stockholm och Almedal i Göteborg. Utbyggnaden beräknas kunna ske i tre etapper. 
Sträckan Almedal-Borås byggs i en första etapp. Den föreslagna etappindelningen 
medger en successiv trafikstart 2023–2025. 
 
Förslaget till Nationell plan för transportsystemet innehåller inga medel för 
höghastighetsbanor i Sverige. Det beror på att det ekonomiska utrymmet för nya 
investeringar i järnvägsnätet är mycket begränsat. Fokus har därför lagts på mindre 
trimnings- och effektiviseringsåtgärder samt på att åtgärda mycket besvärande 
flaskhalsar i det befintliga järnvägssystemet. Regeringen avser att i samband med 
fastställandet av den Nationella planen besluta om eventuell utbyggnad av 
höghastighetsbanor i Sverige. 
 
Västkustbanan, Västra Stambanan och Norge/Vänerbanan är utpekade stråk som har 
särskild betydelse för de långväga godstransporterna inom samt till/från Sverige. Här 
finns extra goda skäl att se till stråken som helhet och att fokusera på att bygga bort 
eventuella flaskhalsar. Utvecklingen av fraktflyget på Göteborg/Landvetter flygplats är 
beroende av att integrerade logistiksystem utvecklas inom godstransportsektorn, där 
fraktflyget samverkar i intermodala terminaler. 
 
 
3.4 Slutsatser 

3.4.1 Kriterier för utpekande av riksintresse 

Luftfartsstyrelsen fastställde 2008-12-19 att grunden för utpekande av en flygplats som 
riksintresse är att flygplatsen har internationell, nationell eller särskild regional 
betydelse. Detta innebär att  
• flygplatser som betjänar befolkningscentra där flygplatskapaciteten kan äventyras 

(Mälardalen, Öresundsregionen och Göteborgsregionen) 
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• flygplatser som har internationell reguljär trafik  
• flygplatser som har fundamental nationell betydelse 
• flygplatser som har fundamental regional betydelse  
kan pekas ut som riksintresse. 
 
Vid utvärdering av ovanstående förutsättningar ska följande beaktas 

• befolkningsunderlag och resvanor 
• möjligheter att ansluta flygplatsen till spårtrafik 
• potentialen i befintlig rullbana 
• potentialen i att markanvändningen kring flygplatsen har anpassats till 

flygverksamheten. 
 
 
3.4.2 Motivering för utpekande av Göteborg/Landvetter flygplats som 

riksintresse för luftfarten. 

Ett av motiven till att Transportstyrelsen pekar ut Göteborg/Landvetter flygplats som 
riksintresse för luftfarten är att den ingår i det nationella basutbudet av flygplatser som 
regeringen har pekat ut. Anledningen till att regeringen har fastställt flygplatser i ett 
basutbud är att säkerställa ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som 
garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet.   
 
Ytterligare motiv till att Göteborg/Landvetter flygplats pekas ut som riksintresse är att 
flygplatsen har en omfattande internationell reguljär trafik. 
 
I utpekandet har Transportstyrelsen beaktat att Göteborg/Landvetter flygplast är 
huvudflygplats i Göteborgsregionen som har drygt 900 000 invånare. 
Göteborgsregionen utgör i sin tur en del av Västra Götalandsregionen som omfattar 49 
kommuner med totalt cirka 1,6 miljoner invånare, vilket är ca 17 procent av Sveriges 
befolkning. I regionen är Göteborg den klart mest tongivande kommunen med hälften 
av invånarna och mer än hälften av arbetsplatserna. Flygplatsens omland genererar ca 
15 procent av trafikunderlaget vid svenska flygplatser. 
 
Det finns planer på att ansluta flygplatsen till framtida tågtrafik genom en eventuell 
förbindelse med höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm (Götalandsbanan). 
Om höghastighetsbanan byggs kommer det finnas ett stationsläge vid flygplatsen. 
Tågförbindelsen kommer att utgöra en påtaglig konkurrent till inrikesflyget på 
Göteborg/Landvetter flygplats. Genom en höghastighetsförbindelse kommer dock 
flygplatsens underlag för utrikestrafik att även kunna omfatta de västra delarna av 
Småland. Med ett bredare trafikunderlag skapas förutsättningar för att öppna nya linjer 
till destinationer främst i Europa, men även för en utvidgad chartertrafik.  
 
Det finns god kapacitet i rullbanesystemet på Göteborg/Landvetter flygplats och Västra 
Götalandsregionen i stort. Göteborg/Landvetter flygplats har en rullbana med 
maxkapacitet på 120 000 flygplansrörelser per år. Flygplatsen kan på sikt byggas ut 
med en parallellbana som också den beräknas kunna ha en maxkapacitet på 120 000 
flygplansrörelser per år.  
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Transportstyrelsen har gjort en skattning av utvecklingen av antalet rörelser fram till 
2040 enligt den beräkningsmodell som myndigheten tillämpar i sina prognoser. 
Beräkningsmetoden baseras på antaganden om BNP-utveckling och passagerare per 
landning. Antalet rörelser kan på så sätt beräknas öka med 67 procent under perioden 
2008-2040 och skulle därmed uppgå till ca 110 000 rörelser 2040. I ett längre 
tidsperspektiv, bortom 2040, bedöms antalet utrikesresenärer öka och resa med större 
flygplan samtidigt som antalet inrikesresenärer minskar till följd av ökad konkurrens 
från höghastighetståg. Detta motiverar en utbyggnad av en parallellbana på flygplatsen. 
 
Transportstyrelsen bedömer därmed att Göteborg/Landvetter flygplats står väl rustad 
med två parallella banor för att möta en långsiktig efterfrågan på rullbanekapacitet.  
 
Förutom befintlig och framtida rullbana på Göteborg/Landvetter flygplats finns det i 
Västra Götalandsregionen en rullbana på Göteborg City Airport samt ytterligare en 
rullbana på den regionala flygplatsen Trollhättan/Vänersborgs flygplats. 
 
Slutligen anser Transportstyrelsen att markanvändningen runt flygplatsen har anpassats 
till flygverksamheten på så sätt att kommunerna har beaktat flygplatsen och dess 
influensområden i sin planering och det finns möjlighet att anlägga ytterligare en 
rullbana sydost om dagens befintliga bana.  
 
Med detta motiverar Transportstyrelsen att Göteborg/Landvetter flygplats ska vara av 
riksintresse för luftfarten. 
 
 
 
4 RIKSINTRESSET GÖTEBORG/LANDVETTER FLYGPLATS 

MARKANSPRÅK 

Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av det område som på lång sikt krävs för att 
nödvändiga luftfartsanläggningarnas ska rymmas. I begreppet luftfartsanläggning ingår 
flygplatsens markområde och område med luftfartsanknuten utrustning.  
Riksintresseområdets storlek motiveras således av det markbehov som är en följd av 
nuvarande och framtida flygplatsfunktioner.  
 
Den geografiska utbredningen av en flygplats riksintresseområde utgörs som regel i 
grunden av ett område 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 
rullbanorna inkluderar område för parallella taxibanor och ljuslinjer. Om flygplatsen har 
flera rullbanor läggs området ut runt alla rullbanor och riksintresseområdet utgörs då av 
den yttre begränsningen av alla banors sammanlagda områden. 
 
Om flygplatsen har flera banor ingår alltid all mark mellan rullbanorna i 
riksintresseområdet. Inom riksintresseområdet kan det förekomma kommersiell 
verksamhet (exempelvis shoppingcenter). Den verksamhetens funktion ingår inte i 
funktionen riksintresse för luftfart och kan därför behöva avvecklas om flygplatsen 
behöver ta ytterligare mark i anspråk för luftfartsanknuten utrustning och dylikt.  
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Mark som endast används för civil icke kommersiell flygverksamhet ingår inte heller i 
riksintresset. 
 
 
4.1 Riksintresseområde för Göteborg/Landvetter flygplats 

Redan när Göteborg/Landvetter flygplats byggdes fanns det planer på att i framtiden 
anlägga ytterligare en rullbana på ett parallellavstånd av 1600 meter i sydöstlig riktning 
från befintlig bana. Avståndet möjliggör att banorna skulle kunna användas oberoende 
av varandra vilket gör att bankapaciteten (antalet rörelser under en timme) kan 
maximeras. För att i framtiden inrymma ytterligare plats för nödvändig verksamhet 
mellan rullbanorna kan det dock bli aktuellt att parallellförflytta den framtida banan 
ytterligare några 100 meter åt sydost jämfört med de ursprungliga planerna. 
 
I arbetet med att precisera flygplatsens riksintresseanspråk anser Transportstyrelsen att 
nödvändig mark för den framtida banan ska ingå i riksintresseområdet. I arbetet har 
Transportstyrelsen utgått från att den framtida banan parallellförflyttas 1600 meter åt 
sydost. 
 
Även med ett så kallat tvåbanesystem kommer den nuvarande banan att vara 
huvudbana, bana två behöver dock ha tillräcklig längd för att inte operativa 
begränsningar ska uppstå när bana 1 av någon anledning tillfälligt behöver stängas. Den 
exakta längden för den andra banan bör bestämmas då projekteringen startar eftersom 
hänsyn då kan tas till de flygplanstyper som vid den tidpunkten är dimensionerande. I 
riksintressepreciseringen utgår Transportstyrelsen från att parallellbanan har samma 
längd som befintlig bana, dvs 3299 meter och ligger på samma höjd över havet. 
Transportstyrelsen har också utgått ifrån att flygplatsen har maxkapacitet på båda 
banorna, dvs 120 000 rörelser/år och bana. Den faktiska fördelningen av trafiken på 
båda banorna har Transportstyrelsen inte kunnat ta ställning till inom ramen för 
riksintressepreciseringen, det är en fråga som bör lösas av Göteborg/Landvetter 
flygplats och flygtrafikledningen vid den tidpunkt då parallellbanan öppnas för trafik. 
Dock kan man anta att fördelningen mellan banorna kommer att vara relativt jämn, detta 
för att få så stor effektivitet i flygtrafiken som möjligt. 
 
Riksintresseområdet för Göteborg/Landvetter flygplats utgörs av ett område som i 
sidled sträcker sig 500 meter åt nordväst räknat från befintlig rullbanas centrumlinje och 
500 meter åt sydost räknat från den framtida rullbanans centrumlinje. I längsled sträcker 
sig riksintresseområdet 1500 meter från båda rullbanornas trösklar både mot nordost 
och sydväst. Inom området anses all luftfartsanknuten utrustning som krävs för att 
flygplatsen ska fungera idag och i framtiden rymmas.  
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4.2 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 s.k. instrumentlandningssystem (ILS). Dessa anläggningars markområde är att 
betrakta som riksintresse. 
 

Marks kommun 
Mölndals stad 

Härryda kommun 
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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 Göteborg/Landvetter flygplats ligger ILS-systemen, ljuslinjerna och basstation för 
VHF inom det ovan redovisade riksintresseanspråket. 
 
 
4.3 Ej luftfartsanknuten markanvändning 

Om det inom riksintresseområdet etableras kommersiell verksamhet som inte är knuten 
till luftfarten kan det i framtiden ge följdeffekter som innebär att utnyttjandet av 
flygplatsen påtagligt försvåras. Detta för att det då kanske inte finns plats för att etablera 
den luftfartsanknutna utrustningen som kan komma att krävas (t ex nya rull- och 
taxibanor, uppställningsplatser för flygplan, parkeringsplatser mm) 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.  
 
 
4.4 Anslutande infrastruktur av riksintresse 

Transportstyrelsen skapar, tillsammans med Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket, 
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 definierats oberoende av preciseringen av de andra transportslags 
riksintresseområden. 
 
Vägverket har flera kriterier för utpekandet av vägar av riksintresse, två av dessa är:  
• Vägen förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse. 
• Vägen ingår i den svenska delen av Transeuropean Network (TEN). 
 
Väg 40 och väg 549 utgör tillfartsväg till Göteborg/Landvetter flygplats, de är av 
Vägverket utpekade som vägar av riksintresse enligt ovanstående kriterier.  
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Vägar av Riksintresse.  
Källa: Vägverket. 
 
Banverket har också flera kriterier för utpekande av järnvägar av riksintresse, ett av dess 
är: 
• Befintliga och planerade anläggningar som förbinder bana av riksintresse med 

andra utpekade noder, anläggningar eller områden av riksintresse så som: 
1. Hamnar 
2. Flygplatser 
3. Befintliga och planerade områden för godstrafikens anläggningar 
4. Viktiga industrianläggningar 
5. Viktiga rekreationsområden 

 
Idag finns ingen järnväg som har station vid Göteborg/Landvetter flygplats. Som 
framgår av avsnitt 3.4.2  planeras det dock att byggas en ny dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Borås med ett stopp vid Göteborg/Landvetter flygplats. Banans exakta 
sträckning är idag inte definierad, dock finns det en så kallad bankorridor utlagd, vilken 
utgör riksintresse för järnväg. När Banverket kommit längre i sitt arbete kommer en mer 
precis järnvägssträckning att pekas ut som riksintresse för järnväg. 
 

 
Karta över beslutad bankorridor av riksintresse. 
Källa: Banverket 
 
Den nya järnvägens passage genom flygplatsområdet är planerad att löpa i tunnel och en 
ny tågstation placeras direkt under flygplatsens terminal, med uppgång direkt i 

Göteborg/Landvetter flygplats.  
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incheckningshallen. Genom att järnvägen planeras att tunnelförläggas kommer inte 
flygplatsens verksamhet eller instrumentlandningssystem att påverkas. Då 
järnvägsstationen kommer att ligga ca 30 meter under markytan ställs höga krav på 
utformning för att skapa direkta och överblickbara kontakter. 
 
  
5 INFLUENSOMRÅDEN 

Flygplatsens så kallade influensområden utgörs av markområden 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 påtagligt kommer att försvåras ska utöver riksintresseområdet även 
dess influensområden skyddas. 
 
Det finns tre typer av influensområden runt en flygplats: 
• Influensområde med hänsyn till flyghinder 
• Influensområde med hänsyn till flygbuller 
• Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning 
 
 
5.1 Influensområden för flyghinder 

5.1.1 Förutsättningar 

Med influensområde för flyghinder menas det område, utanför flygplatsen, inom vilket 
höga anläggningar så som vindkraftverk, master, torn och andra byggnader kan innebära 
fysiska hinder för luftfarten. Sådana hinder kan innebära att flygverksamheten vid en 
flygplats drabbas av restriktioner och utnyttjandet av flygplatsen försvåras påtagligt. 
 
Runt alla flygplatser finns hinderbegränsande ytor (BCL-F ytor) vilka anger 
höjdbegränsningar för underliggande bebyggelse. Områdena skyddas genom att 
byggnadsverks totalhöjd inte får överstiga definierade begränsningar, detta för att inte 
äventyra flygsäkerheten. Alla byggnadsverk berörs, såväl fasta (byggnader, master, 
vindkraftverk) som tillfälliga (byggnadskranar etc.). 
 
Om ett byggnadsverk överstiger definierade höjdrestriktioner, t.ex. om det byggs ett 
vindkraftverk eller en mast som har en högre totalhöjd än de definierade 
höjdbegränsningarna, kan det medföra begränsningar för flygtrafiken. 
 
Begränsningarna kan innebära: 
• att lastbegränsningar införs som medför att allt bagage inte kommer med, eller att 

flygplanet inte kan ha tillräckligt med bränsle för att ta sig direkt till 
slutdestinationen utan måste mellanlanda för att tanka. 

• att landning inte kan ske vid dålig sikt och/eller låga moln. 
• att flygplatsen får en sämre regularitet, vilket innebär att flygplanen får svårt att 

hålla tidtabellen. 
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5.1.2 Influensområde för flyghinder vid Göteborg/Landvetter flygplats 
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Hinderstege enligt BCL-F 
Höjdsystem RH70 
 
Inom ramen för riksintressepreciseringen för Göteborg/Landvetter flygplats har 
hinderbegränsande ytor tagits fram för så väl befintlig som framtida rullbana. Den 
befintliga rullbanan ligger på en höjd av +154,4 m och utifrån den höjden har en 
hinderstege konstruerats. För att kunna åskådliggöra de hinderbegränsande ytorna för 
den framtida parallellbanan har man förskjutit samma hinderstege 1600 meter åt sydost 
och på så sätt använt sig av samma höjder. Här bör dock påpekas att de 
hinderbegränsande ytorna för den framtida banan kan komma att ändras i höjdled när 
banan anläggs. Detta på grund av att de hinderbegränsande ytornas utbredning i höjdled 
är beroende av rullbanans höjd över havet. I detta fall har Transportstyrelsen antagit att 
den framtida banan kommer att ligga på samma höjd som den befintliga banan, vilket 
kan komma att ändras. 
 
De hinderbegränsande ytorna ligger mestadels över landsbygdsområden, dock täcker 
ytorna hela Landvetter tätort i Härryda kommun och delar av Floda i Lerums kommun. 
 
 
5.1.3 Procedurområden 

Även utanför BCL-F ytorna kan hinder påverka flygoperationer. Inom en relativt snar 
framtid kan det vara aktuellt att använda sig av PBN-konceptuella inflygningsmetoder 
(s k kurvade inflygningar) vid Göteborg/Landvetter flygplats.  
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De gamla klassiska navigeringsteknikerna med VOR/DME/NDB navigering blir undan 
för undan förlegade och mer precis så kallad GNSS-navigering alt DME/DME-
navigering kommer in på flygmarknaden. Det finns därför möjlighet att 
Göteborg/Landvetter flygplats inom en 5-10 års period kommer att ha in- och 
utflygningsprocedurer som bygger på de nya teknikerna. Finessen med dessa 
tekniklandvinningar är att man ju kan designa så kallade SID/STAR och 
Enrouteflygleder med mycket högre exakthet och med en högre tillförlitlighet än dagens 
motsvarighet som är uppbyggda med stöd av markbaserade navigeringshjälpmedel. 
Dessutom kan man designa t ex inflygningsvägar till flygplatsen som i jämförelse med 
dagens PRNAV erbjuder avsevärda flygvägsförkortningar vilket i sin tur bland annat 
innebär stora emissionsreduktioner av bla CO2. 
 
Med ovanstående som grund är det viktigt att notera att flygplatsens så kallade 
procedurområden kommer att förändras. Även fast procedurområdena inte har status 
som ett influensområde för riksintresset är det viktigt att behandla frågan i samband 
med planering före uppförandet av eventuellt hinder inom dessa ytor då dessa kan 
påverka flygprocedurer till och från Göteborg/Landvetter flygplats, vilket i sin tur kan 
leda till en försvåring eller ett omöjliggörande av användningen kurvad inflygning och 
därmed utnyttjandet av flygplatsen. 
 
De områden inom vilka hinder kan påverka flygprocedurer till och från 
Göteborg/Landvetter flygplats täcker en yta med en radie på 55 km med utgångspunkt i 
ett av flygplatsens landningshjälpmedel. 

 

Kartan över det 
geografiska område 
där hinder kan 
påverka 
flygprocedurer till och 
från 
Göteborg/Landvetter 
flygplats. 
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Transportstyrelsen bedömer att flyghinder som påverkar flygverksamheten utan att 
tränga igenom hinderytorna kan medföra visa restriktioner och kostnader för 
flygoperatörer eller för flygplatsen. Dessa kostnader och restriktioner bedöms dock 
normalt inte vara så allvarliga att de omöjliggör flygtrafik. Den skada som flyghinder 
utanför BCL-F ytorna utgör på flygplatsfunktionen bedöms generellt därför inte 
påtagligt försvåra utnyttjandet av flygplatsen. De områden som i detta hänseende är 
aktuella för påverkan på flygprocedurer ingår som regel formellt inte i riksintressets 
influensområden. 
 
För hantering av vindkraftsutbyggnad i relation till flygsäkerhetskritiska ytor utanför 
riksintresseområdena har särskild information tagits fram av Göteborg/Landvetter 
flygplats. Informationen redovisas i bilaga 1. 
 
 
 
5.2 Influensområde med hänsyn till flygbuller 

Nedan görs en genomgång av följande fyra förutsättningar för bebyggelseplanering med 
hänsyn till bullerriktvärden: 

• Regeringens riktvärden för trafikbuller  
• Naturvårdverkets definition av riktvärden 
• Naturvårdsverkets allmänna råd 
• Boverkets allmänna råd 

 
 
Riktvärde för trafikbuller 
Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter 
anges att följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid 
nyuppförande av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 
av trafikinfrastruktur: 
 
30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dBA. 
 
Naturvårdsverket redovisade den 20 december 2001 ett regeringsuppdrag som syftade 
till att utveckla definitioner för riktvärderna för buller för de olika trafikslagen så att de 
blir mer jämförbara. I en  regeringsskrivelse angående Riktvärden för trafikbuller vid 
nyanläggning eller väsentlig  ombyggnad av infrastruktur - Förslag till utveckling av 
definitioner föreslog Naturvårdsverket följande definition av maximalnivån 70 dBA på 
uteplats: 

Definition Flygtrafik 
”Med det långsiktiga riktvärdet 70 dBA Lmax  på uteplats avses ett beräknat bullervärde 
av den mest bullrande flygplanstypen under ett årsmedelsdygn. I riktvärdet är 
markreflexionen inkluderad och instrumentinställning S(slow) avses. I avvaktan på 
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resultatet av fortsatt utredningsarbete får riktvärdet tills vidare överskridas högst tre 
gånger per dag/kväll (06.00-22.00). Riktvärdet gäller främst för planering av bostäder 
för permanent boende, fritidshus samt vårdlokaler samt bebyggelsekoncentrationer 
 
 
Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om 
tillståndsprövning av flygplatser, NFS 2008:6 
Naturvårdsverkets publicerade 2008 allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken. De 
allmänna råden omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som vägledande myndighet 
vad gäller miljöbalkens tillämpning i frågor som rör flygplatser. 
 
Riktvärden för flygtrafikbuller 
Följande riktvärden enligt tabell 1 bör tillämpas vid bedömning av lämplig 
begränsning av buller från flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en 
flygplats. 
 
Med begreppet riktvärde avses en nivå till vägledning för beslutsmyndigheterna 
som i det enskilda fallet ska bedöma och fastställa lämpligt värde. 
 
 
 

 
 
1. LAeq: Med beteckningen LAeq avses ekvivalentljudnivån, ett medelvärde över dygnstiden för 
A-vägd ljudtrycksnivå. LAeq definieras som den konstanta ljudnivå som under en given tid ger 
samma ljudenergi som en under samma tid varierande ljudnivå. LAeq är ett energimedelvärde 
under 24 timmar. 
2.  FBN: Med beteckningen FBN avses en viktad ekvivalent ljudnivå där en kvällshändelse 
motsvarar tre daghändelser och en natthändelse motsvarar tio daghändelser. 
3.  LAmax: Med beteckningen LAmax avses maximal A-vägd ljudtrycksnivå. 
4 . Utomhusriktvärdena i permanent- och fritidsbostäder avser frifältsvärde utanför fönster/fasad 
eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. 
5 . Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor 
och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. 
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Boverkets allmänna råd 2009:1 ”Flygbuller i planeringen” 
Boverket har i enlighet med ett regeringsuppdrag tagit fram en fördjupad vägledning om 
tillämpning av riktvärden för buller från flygtrafik vid planläggning för och byggande 
av bostäder. 
 
Vägledningen är avsedd att tillämpas vid fysisk planering enligt plan- och bygglagen 
(1987:10), PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från 
flygtrafik.  
 
Riksdagens riktvärde utomhus är FBN 55 dBA och maximalnivån 70 dBA.  Boverkets 
uppfattning är att maximalnivån 70 dBA varken bör överskridas utomhus vid 
byggnadens fasader mer än 30 gånger per dag/kväll (cirka 2 per timme) eller 3 gånger 
nattetid.  Vid förtätning av kvartersstrukturer med flerbostadshus i tätorter gäller enbart 
FBN 55 dBA samt att maximalnivån 70 dBA får överskridas högst 3 gånger nattetid. 
 
Vid planering av bostäder i områden som utsätts för flygbuller från försvarsrelaterad 
verksamhet och flyg- och helikoptertrafik för räddnings- och sjukvårdstransporter gäller 
enbart att ljudkvalitetskravet FBN 55 dBA bör uppfyllas oavsett plats. 
 
Som en förutsättning för att plansystemet skall fungera anger Boverket fyra 
grundläggande förutsättningar: 
 
1.  Det övergripande målet är en hållbar samhällsutveckling, vilket innebär att viss 
förtätning av bebyggelse i bullerexponerade områden måste accepteras. 
2.  Regelverket måste tillämpas som det är tänkt. 
3.  Planeringsunderlag i form av bullerredovisningar mm måste tillhandahållas av 
utpekade statliga myndigheter. 
4.  Alla parter ska känna trygghet i att andra och mer omfattande karv inte ställs på 
verksamhetsutövaren annat än i särskilda fall. 
 
 
Transportstyrelsens ställningstagande med hänsyn till Naturvårdsverkets allmänna råd 
mm och med hänsyn till Boverkets allmänna råd  
 
Naturvårdsverkets grundsyn är att enstaka eller fåtal flygbullerhändelser överstigande 
70 dBA bör tillämpas vid bedömning av lämplig begränsning av buller från 
flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en flygplats.   
 
Enligt Transportstyrelsens uppfattning kommer denna förutsättning att behöva vara 
dimensionerande vid bedömning enligt MB 3:8 av vilken ljudnivå och vilket antal 
”överskridanden” som accepteras för att utnyttjandet av flygplatsen inte skall äventyras. 
 
Transportstyrelsen och flera andra myndigheter och intressenter har i samband med 
remisshanteringen av Boverkets underlag påpekat att det är av fundamental betydelse att 
det råder en samsyn mellan berörda myndigheter om vilka bullerstörningar som kan 
accepteras av samhället.  Man måste enligt Transportstyrelse i princip ha lika värdering 
av bullerstörningar oberoende av om det är miljöbalken eller plan- och bygglagen som 
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tillämpas  I den nu uppkomna situationen kan miljömyndigheterna med stöd av 
miljöbalken besluta om anpassningar av flygverksamhet p g a bullerstörningar i 
områden i vilka det med stöd av plan- och bygglagen är acceptabelt att etablera nya 
bostäder. Någon samsyn har inte nåtts i aktuella frågor.   
 
Transportstyrelsen har därför inte ändrat uppfattning om förutsättningarna för hur 
flygbullerinfluensområdet kring riksintresseflygplatser skall definieras.  I miljöbalkens 
3 kap. 8§ finns bestämmelsen att markområden som är av riksintresse för 
kommunikationer skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.  För sådana markområden som inte är av 
riksintresse, men som ändå är särskilt lämpliga som exempelvis flygplats gäller att 
markområdet så långt möjligt skall skyddas. 
 
Detta innebär att Transportstyrelsens definition av influensområde baserat 
maximalnivån 70 dBA fortfarande gäller.  Med riktvärdet 70 dBA som underlag för 
flygbullerinfluensområde avses ett beräknat bullervärde grundat på fördelningen av 
ljudnivåer från olika bullerhändelser under ett år.  Ljudnivån 70 dBA får i genomsnitt 
överskridas 3 gånger per dag/kväll (06.00-22.00).  
 
Bullernivåerna är en teoretisk beräkning utifrån vilken riksdagen angett vilken nivå 
samhället kan acceptera. I samband med nybyggnation av bebyggelse är det främst 
utomhusnivåerna som är styrande. Uppfylls utomhusnivåerna kommer normal svensk 
isoleringsstandard innebära att inomhusnivåerna uppfylls. I teorin är ljudnivån inomhus 
nattetid enbart dimensionerande för flygplatser som har mer bullrande flygverksamhet  
nattetid än dagtid. 
 
 
 
5.2.1 Flygvägar 

Flygvägssystemet vid flygplatsen har i många omgångar varit föremål för prövning 
enligt miljöbalken. När en parallellbana tillkommer behöver nya flygvägar konstrueras.  
För att parallellbanan skall ge ett kapacitetstillskott erfordras att utflygningar från de två 
rullbanorna är separerade från varandra. Önskemålet att erhålla full kapacitet i 
parallellbanesystemet kan stå mot önskemålet att så långt möjligt överflyga samma 
områden vid utflygning från parallellbanan som idag överflygs vid utflygning från 
befintlig bana. Eftersom aktuella flygvägsfrågor behöver lösas i en framtida 
miljöprövning, kan Transportsstyrelsen i detta skedet enbart lösa flygvägsproblematiken 
principiellt, varvid syftet är att erhålla maximal kapacitet i parallellbanesystemet.  
Lösningen är att parallella starter österut görs med direkt sväng österut från östra banan 
och rak utflygning från västra banan till sådan höjd att maximalnivån på marken 
understiger 70 dBA, varefter sväng mot öster kan initieras. 
 
På motsvarande sätt görs parallella starter västerut med direkt sväng västerut från västra 
banan och rak utflygning från östra banan till sådan höjd att maximalnivån på marken 
understiger 70 dBA, varefter sväng mot väster kan initieras. 
 
 



 Dokumenttyp Beteckning Sida 

 REMISS  35(43) 

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens 

Jenny Larsson, 011-415 22 46  2010-03-30 00.01  
 

riksintresseanspråk för göteborglandvetter flygplats_20100330.doc 
 

5.2.2 Beräkningsmetod 

Flygbullerredovisningar som grund för den fysiska planeringen utgår från fastställda 
meteorologiska förutsättningar och görs med en standardiserad beräkningsmetod. 
Beräkningsmetoden ska uppfylla kraven i ECAC Doc 29 3rd edition.   
En flygbullerredovisning är en redovisning av flygbullerexponeringar på en karta. Som 
grund för bedömningar som bullersituationen kring en flygplats redovisas flygtrafikens 
exponeringsnivåer kring en flygplats som isolinjer med utgångspunkt från ett definierat 
flygbullerindex (exempelvis FBN).  För att värdera bullerkonsekvenser av en enskild 
bullerhändelses kan dess flygbullerexponering redovisas som isolinjer med olika 
mått(exempelvis LAmax eller SEL).    
 
Flygbullerredovisningar ligger som grund för miljöprövningar av flygplatser och 
bebyggelseplanering kring flygplatser. Arbetet med att ta fram underlag, utföra 
beräkningarna och göra redovisningar av resultatet utförs av olika intressenter.   
Flygbullerredovisningar utgör underlag för beslut om frågor med stora samhällsvärden.   
 
Planeringssystemet bygger på att redovisningar av flygbullerexponeringar kring en 
flygplats är kvalitetsmässigt hållbara. En flygbullerredovisning skall vara förutsägbar i 
den bemärkelsen att alla parter som utför eller värderar en redovisning måste kunna 
förstå  
 

• förutsättningarna (den flygverksamhet som beräkningen avser),  
• den tekniska grunden (beräkningsmodellen),  
• vad som beskrivs i redovisningen (vad bullerfigurerna representerar) och  
• vilka slutsatser (störning och hälsopåverkan) som kan dras av redovisningen. 

 
Resultatet av en flygbullerredovisning kan ha stor känslighet. En liten förändring i 
indata eller annorlunda tillämpning av en beräkningsmetod kan resultera i avsevärda 
skillnader ifråga om planrestriktioner eller vilka bullerisoleringsåtgärder som behöver 
vidtas.   
 
En flygbullerredovisning kan avse redovisning av historiska eller framtida 
bullersituation. Det ligger i sakens natur att en flygbullerredovisning av framtida 
flygbuller kring en flygplats innebär fler subjektiva bedömningar än redovisning av en 
historisk bullersituation.   
 
För beräkning av flygbuller kring Göteborg-Landvetter flygplats används ett 
amerikanskt beräkningsverktyg, INM 7.0, som uppfyller kraven i ECAC Doc 29 3rd 
edtion som är den metodmässiga utgångspunkten för specifikation, genomförande, 
presentation och uppföljning av flygbullerredovisningar.   
 
Transportstyrelsen i samarbete med Försvarsmakten och Naturvårdsverket etablerar för 
närvarande kvalitetssäkringsrutiner som tillsammans med den fastställda 
beräkningsmetod har syftet att maximera standardiseringen av flygbullerredovisningar 
och därmed minimera att flygbullerredovisningar blir beroende av enskilda tekniska 
överväganden. 
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Flygbullerredovisningar ligger som grund för miljöprövningar av flygplatser och 
bebyggelseplanering kring flygplatser. Berörda beslutsfattare skall inte behöva hantera 
detaljerade tekniska frågeställningar, utan sådana måste så långt möjligt lösas på ett 
generellt sätt av de parter som har mandat och kompetens att lösa dessa.  
 
 
5.2.3 Göteborg/Landvetter flygplats influensområde för flygbuller 

Inom ramen för riksintressepreciseringen har LFV Flygakustik gjort bullerberäkningar 
på befintlig och framtida rullbana. För att kunna göra beräkningar på den framtida 
banan har Transportstyrelsen, Göteborg/Landvetter flygplats och flygtrafikledningen på 
flygplatsen tagit fram nya, möjliga flygvägar till och från den nya banan. Dessa ska inte 
ses som fasta utan ligger endast till grund för de schablonmässiga bullerberäkningar 
som gjorts för rullbanan. De simulerade flygvägarna är inte miljöprövade. 
 
Bullerberäkningarna bygger på följande antaganden vilka är formulerade med 
utgångspunkt i att trafiken på Göteborg/Landvetter flygplats kommer att öka så pass 
mycket inom en 30-årsperiod att flygplatsen behöver ytterligare en rullbana för att 
kunna bedriva sin trafik. Underlaget för beräkningarna har till största möjliga 
utsträckning varit samma som i de prövotidsutredningar som legat till grund för 
Miljödomstolens beslut för flygplatsen 2008-10-08 i mål M118-01. 
 
• I bullerberäkningarna har maximal kapacitet på en bana antagits vara 120 000 

rörelser per år vilket ger en total trafikvolym på 240 000 rörelser per år. 
 
• Trafikfördelningen (fördelning mellan bana 03 och 21, fördelning dag/kväll/natt 

samt flygplantyper) har antagits vara samma som i prövotidsutredningarna med 
undantaget att flygplantypen MD80 har ersatts av Boeing 737-800. 

 
• De olika flygplanstyperna har grupperats i fem olika grupper med hänsyn till vikt 

och ljudegenskaper. Metoden att gruppera flygplanstyperna används på samtliga 
svenska flygplatser. 

 
• Den planerade framtida rullbanan har placerats 1600 meter öster om den befintliga 

banan och befintliga flygvägssystem har parallellförflyttats i motsvarande 
utsträckning. En viss justering har sedan skett av flygvägarna på den framtida 
banan för att skapa möjlighet att ansluta till befintliga flygvägar en bit ut från 
flygplatsen.  
 
För att belysa eventuella möjligheter att i framtiden konstruera snävare, mer precisa 
flygvägar har två alternativa lösningar tagits fram för utflygning från den framtida 
banan mot nordost (Stockholm och Helsingfors), alternativ Nord och Syd. 
Alternativ Nord har en mycket snäv sväng för att förkorta flygsträckan men också 
för att separera trafiken så fort som möjligt från trafiken på den befintliga banan. 
Alternativ Syd har en betydligt flackare sväng för att möjliggöra anslutning till 
befintlig utflygningsväg så fort som möjligt.  
 
Då det i dagsläget är svårt att förutse hur framtida konstruktion av flygvägar 
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kommer att se ut redovisar Transportstyrelsen bullerutbredningen för båda 
alternativen i samma karta. Först när den framtida rullbanan kommer att anläggas 
kan man bestämma vilket av alternativ Nord och Syd som blir aktuellt. I 
kartbilderna visas alternativ Nord som den norra skrafferade ytan och alternativ 
Syd som den södra skrafferade ytan.   

 
• LFV Flygakustik har använt sig av EU:s dygnsfördelning (dag 12 timmar, kväll 4 

timmar och natt åtta timmar) vid beräkning av FBN 55 dB(A), vilket gör att man 
inte kan jämföra resultatet med tidigare beräkningar. Beräkning av maxnivåerna 
(70dB(A)) är gjord för tre händelser per årsmedeldygn. Vid alla beräkningar har 
LFV Flygakustik tagit hänsyn till en antagen spridning runt det så kallade 
nominella spåret1.  

 

 
Max 70 dB(A) beräknat enligt 3 ggr/ årsmedeldygn. 

                                                 
1 Det nominella spåret är en fiktiv flygväg som används vid luftrumskonstruktion. 
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    FBN 55 dB(A)  
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5.3 Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning 

5.3.1 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. 
 
En svensk standard SS 447 10 12 avseende Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 
aktiva och passiva störningar från anläggningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift 
fastställdes 1991-03-13. Skyddsavstånden är att betrakta som riktvärden. 
 
En byggnad eller annat hinder som uppförs i flygplatsens närhet kan ha betydelse för 
radiotrafiken mellan flygplan och flygtrafikledning eller för funktionen på aktuell 
VOR/DME utrustning. Skyddsområdenas storlek är beroende av höjden på aktuellt 
hinder (byggnad).     
 
 
5.3.2 Luftfartsradioanläggning (VHF) och riktad radiofyr med utrustning 

för avståndsmätning (VOR/DME) vid Göteborg/Landvetter flygplats 

Influensområdet för luftfartsradioanläggning (VHF)och riktad radiofyr med utrustning 
för avståndsmätning (VOR/DME) ryms inom BCL-F ytorna vid en flygplats förutsatt att 
utrustningen finns inom flygplatsområdet. Till följd av detta pekar Transportstyrelsen 
inte ut ytterligare influensområden för VHF och VOR/DME inom ramen för 
riksintresseprecisering. Om utrustningen inte finns inom flygplatsområdet anses den inte 
ha något influensområde ur riksintressesynpunkt.  
 
På Göteborg/Landvetter flygplats ryms all navigationsutrustning inom flygplatsområdet 
och ligger därmed innanför flygplatsens riksintresseanspråk.  
 
 
5.3.3 Luftledningar för starkström 

Enligt Starkströmsförordning (2009:22) får luftledningar för starkström inte anläggas 
närmare än 4 km från en flygplats referenspunkt eftersom högspänningsledningar, 
ställverk, transformatorstationer, dragfordon etc. kan störa funktionen hos 
luftfartsradioanläggningar. Transportstyrelsen får dock meddela föreskrifter om eller i 
ett särskilt fall besluta om undantag från föreskriftens 13 § andra stycket. 
 
Svenska kraftnät planerar att dra en 400 kV växelströmledning mellan Lindome och 
Stenkullen. Ledningen föreslås löpa ca 2,5 km öster om Göteborg/Landvetter flygplats. 
Svenska kraftnät bedömer att en dragning av ny kraftledning är av högsta vikt då det är 
nödvändigt att förstärka elförsörjningen i Göteborgsregionen. 
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Svenska kraftnät ansökte om tillstånd för kraftledningen (koncession) hos 
Energimarknadsinspektionen 1 juli 2004. Ärendet har dragit ut på tiden och 
koncessionsbeslut beräknas kunna fattas av regeringen till årsskiftet 2009/2010. 

 
Karta över ledningsdragning av 400 kV-ledning mellan Stenkullen och Lindome. 
Källa: Svenska kraftnät. 
 
 
Luftfartsstyrelsen har, enligt Förordningen om elektriska starkströmsanläggningar 
(1957:601), (vilken ersattes av Starkströmsförordning (2009:22) 1 mars 2009) medgett 
undantag från 9 kap.1 §. Luftfartsstyrelsen har efter samråd med Göteborg/Landvetter 
flygplats godkänt att Svenska kraftnät uppför en luftledning för starkström på ett 
avstånd närmare än 4 km från flygplatsen. 
 
 



 Dokumenttyp Beteckning Sida 

 REMISS  41(43) 

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens 

Jenny Larsson, 011-415 22 46  2010-03-30 00.01  
 

riksintresseanspråk för göteborglandvetter flygplats_20100330.doc 
 

6 RIKSINTRESSET I PLANERING OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 

6.1 Riksintressets behandling i planprocessen 

Det är Länsstyrelsens uppgift att bevaka områden av riksintresse och se till att dessa 
tillgodoses i den kommunala samhällsplaneringen. 
 
Enligt 12 kap 3 § PBL ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut i dess helhet, om 
något förhållande som avses i 1 § föreligger. Om kommunen har medgett det, får 
beslutet upphävas i en viss del. 12 kap 6 § PBL ger regeringen möjlighet att förelägga 
kommunen att inom en viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser (planföreläggande), om det behövs för att tillgodose sådana 
riksintressen. Staten har möjlighet att ingripa mot olämplig markanvändning genom ett 
så kallat 12:4 förordnande. Enligt 12 kap 4 § PBL får länsstyrelsen eller regeringen i 
vissa fall för ett visst område förordna att 1-3 §§ ska tillämpas på beslut att lämna lov 
eller förhandsbesked. 
 
När det ska prövas om en planerad åtgärd kan påverka ett riksintresse negativt, har det 
inte någon 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 högsta vikt att 
verksamheten inte påtaglig försvårar utnyttjandet av flygplatsen. Annan 
markanvändning kan till exempel vara tidsbegränsad eller på annat sätt begränsad så att 
den inte har påverkan på luftfarten.  
 
Länsstyrelsen deltar i kommunernas planprocesser genom att kommunen vid 
framtagning av bland annat förslag till detaljplan enligt 5 kap 20§ PBL ska samråda 
med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av förslaget.  
 
Under samrådet ska länsstyrelsen enligt 22 § särskilt ta till vara och samordna statens 
intressen och därvid 
1. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap., 
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses och 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken iakttas, och 
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår 
två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Lag (1998:839). 

Precisering av riksintressen för luftfart görs av Transportstyrelsen och är helt frikopplad 
från alla typer av miljöprövningar.   
 
Miljödomstolarna eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen fastställer villkor 
för hur verksamheten får bedrivas i samband med prövningar enligt miljöbalken (MB).  
Villkoren som formuleras efter en omfattande och öppen prövningsprocess är en garanti 



 Dokumenttyp Beteckning Sida 

 REMISS  42(43) 

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens 

Jenny Larsson, 011-415 22 46  2010-03-30 00.01  
 

riksintresseanspråk för göteborglandvetter flygplats_20100330.doc 
 

för att flygverksamheten bedrivs med utgångspunkt från miljöbalkens 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 flygplanet 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 5 kap 18§ 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. I fråga om MKB som 
underlag för detaljplanering behövs ett långsiktigt underlag som på ett strategiskt sätt tar 
hänsyn till alternativa utvecklingsmöjligheter. 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. 
 
 
 
6.2 Kommunalt planarbete kan ha inverkan på flygplatsen 

Härryda kommun, Lerums kommun, Marks kommun, Kungsbacka kommun och 
Mölndals stad berörs av det utpekade riksintresseanspråket tillsammans med dess 
influensområden.  
 
I alla dessa kommuner pågår ett aktivt detalj- och översiktsplanearbete där det är av 
största vikt att flygplatsens intressen tillgodoses då den kommunala planeringen annars 
kan innebära restriktioner för flygplatsen vilka i sin tur kan leda till att utnyttjandet av 
riksintresset påtagligt försvåras. 
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7 REVISIONSFÖRTECKNING 

    
    
 
 
8 KÄLLFÖRTECKNING  

 
Luftfartens riksintressen. Principer för precisering av riksintresse och influensområde 
för flygplatser. Rapport 2008:12. Luftfartsstyrelsen. 
 
 
 
BILAGOR 

Bilaga 1     
Information från Göteborg Landvetter Airport inför hantering av vindkraftsutbyggnad i 
relation till flygsäkerhetskritiska ytor 
 
 



Trafikverkets justeringar efter inkomna remissvar 
och yttranden

3



 
Justering av influensområde för flyghinder har föranletts av remissvar inkommet från Göteborgs 

Landvetter Airport/Swedavia, se flik 4. Kontrollzonen är ett område kring flygplatsen som syftar till att 

skydda flygtrafik under start- och landningsfasen. I kontrollzonen flyger flygplanen på låga höjder. 

Området ska i möjligaste mån vara fritt från flyghinder. Kontrollzonen var inte utpekad som 

influensområde i remissen, se flik 2. För att säkerställa flygplatsens funktion ingår nu kontrollzonen i 

influensområdet för flyghinder enligt ovanstående karta. Det är därför inte längre aktuellt att inkludera den 

i remissmaterialet aviserade bilagan ”Information från Göteborg Landvetter Airport inför hantering av 

vindkraftsutbyggnad i relation till flygsäkerhetskritiska ytor” i riksintresseanspråket. Enligt 

Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:155 krävs inte hindermarkering av föremål lägre än 45 

meter. Föremål som är lägre än 45 meter över marken undantas därför från influensområdet för flyghinder 

inom kontrollzonen. Inom zonen för hinderstege enligt BCL-F finns inga undantag. 

Influensområde avseende 
flyghinder  
 



 

Influensområde avseende 
flyghinder  
 



 
 

 

 

Justeringen av influensområde för flygbuller har föranletts av kontrollberäkning med anledning av 

inkommet remissvar från Åke Wernås, Britta Wernås och Mikael Wernås, se flik 4. Kontrollberäkningen 

utfördes under oktober 2010 för att säkerställa optimal användning av flygvägar. Beräkningen utgår från 

att destinationsbunden utflygning används, vilket betyder att utflygningarna planeras efter att trafik som 

ska österut går från den planerade östra rullbanan, medan den som ska västerut går från den västra, 

befintliga banan. Konsekvenserna av destinationsbundna flygvägar innebär en mindre utökning av 

influensområdet för flygbullret jämfört med remissens precisering. Det utökade influensområdet för 

flygbuller redovisas på ovanstående karta. 

Influensområde avseende  
buller 
 



 

Influensområde avseende  
buller 
 



Bilaga:
Yttranden och remissvar

4



SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

 
 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Transportstyrelsen skickade ut förslag till riksintresseanspråk avseende Landvetter flygplats för sam-
råd den 23 mars 2010. Förslaget var utsänt för samråd fram till den 2010-06-18. Ansvaret för precise-
ringen av riksintresse för luftfarten övergick den 1 april till Trafikverket. Trafikverket har tagit emot 
inkomna synpunkter och beaktat dessa synpunkter i arbetet med preciseringen av riksintresset för 
Landvetter flygplats.  
 
 
INKOMNA SYNPUNKTER  

 

Skriftliga synpunkter har inkommit från: 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  inkom 2010-06-14 

Länsstyrelsen i Hallands län    inkom 2010-06-03 

Göteborg Landvetter Airport   inkom 2010-05-13 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) inkom 2010-05-28 

Bollebygds kommun   inkom 2010-06-08 

Härryda kommun   inkom 2010-06-02 

Kungsbacka kommun   inkom 2010-06-04 

Lerums kommun   inkom 2010-05-31 

Marks kommun   inkom 2010-05-21 

Mölndals stad    inkom 2010-06-04 

Mölndals stad – miljö- och hälsoskyddskontoret  inkom 2010-06-08 

Flygbullergruppen Härryda Östra  inkom 2010-06-18 

Ola Christensson   inkom 2010-05-31 

Åke, Britta och Mikael Wernås  inkom 2010-06-01 

 

 

 

 

  



INKOMNA SYNPUNKTER 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen anser att flygplatsens funktion är så viktig att influensområdet bör utformas utefter två 
parallella banor. De anser dock att det viktigt att man är beredd att kontinuerligt se över gränsen för 
riksintresset och eventuellt göra nya ställningstaganden.  

De anser också att det hade varit bra om utredningen innehöll ett resonemang kring hur flygplatsen 
och omgivningen skulle kunna påverkas om en andra bana inte kommer till. 

Kommentar: 

Eftersom teknikutvecklingen för flygnavigering går snabbt och att flygvägar snabbt kan ändras, avser 
Trafikverket att se över gränsen för riksintresset vart fjärde år.  

Tidsperspektivet för riksintresset för Landvetter flygplats behöver vara långt och för att skydda 
riksintresset bör vi räkna med att en andra rullbana kan komma att behövas i framtiden. Trafikverket 
anser därför inte att det är relevant att studera hur omgivningspåverkan blir med endast en rullbana. 

 

Länsstyrelsen i Hallands län  

Länsstyrelsen i Halland har ingen erinran mot rapporten, men noterar att handlingen bör uppdateras 
med uppgift om huruvida koncessionsbeslut fattats för kraftledningen Stenkullen-Lindome. De anser 
också att rapporten om hur vindkraftsutbyggnad ska hanteras är en viktig del av planeringsunderlaget 
för att riksintresseanspråket ska hanteras korrekt, och borde funnits tillgänglig under remisstiden. 

Kommentar: 

 Regeringen har beviljat tillstånd för kraftledningen Stenkullen-Lindome, beslut 2010-12-22, dnr 
N2009/9936/E. 

Rapport D-LFV 2010-006517 om vindkraftverk och dess påverkan på luftfart i flygplatsers närhet 
ingår som en bilaga till beslutet om precisering. 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Avstår från att yttra sig i ärendet, men konstaterar att Landvetter flygplats har en viktig funktion för 
regionens utveckling. 

 

Swedavia, Göteborg Landvetter Airport 

Göteborg Landvetter flygplats har deltagit i Transportstyrelsens arbete med att precisera 
riksintresseområdet. De vill dock komplettera med ny information som LFV tagit fram angående 
vindkraftverk och dess påverkan på luftfart i flygplatsens närhet. LFV menar att etablering av t.ex. 
vindkraftverk är olämpligt inom kontrollzonen oavsett höjd. De vill också informera om att flygplatsen 
under 2010 kommer att undersöka möjligheten till förkortade inflygningsvägar med hjälp av PBN-
konceptuella inflygningsmetoder (s.k. kurvade inflygningar). Den nya navigeringstekniken kan komma 
att medföra att dagens s.k. BCL-F-ytor och kontrollzon behöver justeras framöver för att skydda 
områden för dessa procedurer. 

Kommentar: 

Kontrollzonen är ett område kring flygplatsen som syftar till att skydda flygtrafik under start- och 
landningsfasen.  I kontrollzonen flyger flygplanen på låga höjder. Området ska i möjligaste mån vara 
fritt från flyghinder.  Kontrollzonen var inte utpekad som influensområde i remissen. För att 
säkerställa flygplatsens funktion ingår kontrollzonen i  influensområdet för flyghinder.  Det är därför 



inte längre aktuellt att inkludera den i remissmaterialet daterad 30 mars 2010 aviserade bilagan 
”Information från Göteborg Landvetter Airport inför hantering av vindkraftsutbyggnad i relation till 
flygsäkerhetskritiska ytor” i riksintresseanspråket. Enligt Transportstyrelsens författningssamling 
TSFS 2010:155 krävs inte hindermarkering av föremål lägre än 45 meter. Föremål som är lägre än 45 
meter över marken undantas därför från influensområdet för flyghinder inom kontrollzonen. Inom 
zonen för hinderstege enligt BCL-F finns inga undantag.  

Trafikverket noterar informationen angående påverkan av konceptuella inflygningsmetoder och dess 
påverkan på dagens BCL-F-ytor och kontrollzon. Detta motiverar också att en översyn av 
influensområdet görs med jämna mellanrum. Trafikverket avser att göra en sådan översyn vart fjärde 
år. 

 

Bollebygds kommun 

Bollebygds kommun ställer sig positiv till att Göteborg/Landvetter flygplats pekas ut som riksintresse. 
De anser dock att befintliga och planerade flygvägar inte är tydligt markerade och förklarade. De vill 
påpeka vikten av att nuvarande flygvägar behålls och att nya flygvägar anpassas till dessa med hänsyn 
till bullerstörningar i Bollebygd kommun. 

Kommentar: 

En andra rullbana kan komma att innebära nya flygvägar. Trafikverket har sedan samrådet tagit fram 
nya bullerberäkningar som utgår från att man använder sig av destinationsbunden utflygning, vilket 
betyder att utflygningarna planeras efter att trafik som ska österut går från den planerade östra 
rullbanan, medan den som ska västerut går från den västra, befintliga banan. 

Det går inte att garantera att flygvägarna kommer att behållas i framtiden. Nya flygvägar får prövas 
enligt miljöbalken, då får man ta hänsyn till eventuella bullerstörningar i Bollebygds kommun. 

 

Härryda kommun 

Härryda kommun skriver i sitt yttrande att bullerutbredningen enligt förslaget ökar väsentligt jämfört 
med tidigare redovisning av bullerutbredning (i enlighet med tidigare generalplan för Landvetter 
flygplats). Kommunen anser att beräkningarna utgår från nya flygvägar som idag inte är tillåtna och 
att problemet med de otillåtna flygvägarna bör beaktas. Förslaget innebär stora konsekvenser för 
Härryda kommun och risk för stora konflikter avseende i första hand buller, vilket särskilt bör beaktas. 
Härryda kommun ser mycket negativt på en ytterligare utvidgning av riksintresset österut i enlighet 
med föreliggande förslag. 

Kommentar: 

Alla flygvägar är otillåtna tills de har tillståndsprövats enligt miljöbalken. Syftet med preciseringen av 
riksintresset är att långsiktigt skydda riksintresset för Landvetter flygplats och dess möjlighet att 
kunna utvecklas i framtiden. Därför måste vi ta hänsyn till framtida behov av flygtrafik, vilket gör att vi 
inte enbart kan utgå från redan tillståndsprövade flygvägar. 

Inom influensområdet för flygplatsen ska man särskilt beakta påverkan på riksintresset vid planering 
av förändrad markanvändning, för att inte hindra framtida miljötillstånd för flyget.  

Trafikverket har låtit ta fram nya beräkningar kring bullerstörning som bl.a. utgår från möjligheten till 
destinationsbundna utflygningar, d.v.s. att man låter trafiken som ska österut gå via den östra banan, 
och de som ska västerut från den västra. 

Ny teknik kan möjliggöra snävare inflygningar och förändrade flygvägar i framtiden. Trafikverket 
avser därför att se över preciseringen av riksintresset vart fjärde år. 

 



Kungsbacka kommun 

Kommunen konstaterar att det är viktigt för regionen att Landvetter flygplats ges goda förutsättningar 
för framtida expansion. De anser därför att det är rimligt att flygplatsområdet i den fysiska 
planeringen ges status som riskintresse. På längre sikt kan Landvetters expansion komma att innebära 
restriktioner för samhällsbyggandet i Kungsbacka kommun och de påtalar därför vikten av ett 
framtida nära samarbete och delaktighet i tolkningen av Landvetter som riksintresse. 

Kommentar: 

Trafikverket samarbetar gärna med Kungsbacka kommun angående preciseringen av Landvetter som 
flygplats. Det är också viktigt att samråda med Länsstyrelsen angående riksintresset för flygplatsen. 

 

Lerums kommun 

Transportstyrelsen bedömer att det finns ett behov av två rullbanor efter 2040, och att man till dess 
klarar sig med en bana. Lerums kommun menar att det innebär en stor ökning av hinderytan under en 
lång tidsperiod då den inte kommer att nyttjas. Detta begränsar möjligheten att ställa upp 
vindkraftverk i Lerums kommun. Normal drifttid för ett vindkraftverk är 25-30 år. Kommunen vill att 
Trafikverket undersöker möjligheten att man i en del av riksintresseområdet, där man inte ser 
omedelbart utnyttjande ger möjlighet till tidsbegränsade verksamheter, t.ex. vindkraftverk. 

Lerums kommun anser att det föreslagna riksintresset kommer i konflikt med riksintresset för 
friluftsliv och att Trafikverket bör se över möjligheten att utföra kompensationsåtgärder för det 
befintliga riksintresset.  

De anser vidare att riksintresseanspråket behöver kompletteras med preciserade ytor för kurvad 
inflygning.  

Kommentar: 

Tillfällig verksamhet, exempelvis vindkraftverk, kan eventuellt vara möjlig inom de delar av 
influensområdet där man inte ser omedelbart utnyttjande. Det är dock svårt att exakt beräkna när en 
andra rullbana kommer att behövas. Vindkraftverk kräver också infrastruktur i form av exempelvis 
elledningar, vilket kan motivera fortsatt vindbruk i samma läge. Påverkan på riksintresset får prövas i 
varje enskilt fall, exempelvis vid prövning enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen. 

De båda riksintressena får vägas mot varandra vid en eventuell prövning av ändrad markanvändning 
inom området. Kompensationsåtgärder är inte aktuellt vid precisering av riksintresse. 

Utvecklingen avseende flygnavigering sker snabbt, vilket kan öka användningen av kurvad inflygning i 
framtiden. Trafikverket kommer därför att se över riksintressepreciseringen vart fjärde år. Idag måste 
vi dock ta hänsyn till att alla flygbolag inte kan tillämpa kurvad inflygning. 

 

Marks kommun 

Marks kommun konstaterar att riksintresseanspråket totalt sett endast i ringa grad inverkar på 
kommunens samhällsutveckling så som den nu planeras.  

Då flygplatsen etablerades fastställdes en generalplan vars syfte delvis var det samma som det 
riksintresse som nu beskrivs. I Marks kommun reglerades förutsättningarna för bostadsutbyggande i 
ett område norr om Lygnern och väster om Ubbhult. Denna plan gäller nu som områdesbestämmelse 
och blir till stor del inaktuell i och med att riksintresseanspråket beskrivs. Marks kommun anser 
därmed att bestämmelserna bör kunna upphävas och att riksintresset istället redovisas i 
översiktsplanen.  

Marks kommun har ingen invändning mot förslaget till riksintresseanspråk. 

 



Kommentar: 

Trafikverket noterar Marks kommuns synpunkter. De aktuella områdesbestämmelserna bör ändras i 
och med att preciseringen är klar. Det är lämpligt att reglera markanvändningen med områdesbe-
stämmelser. Frågan bör samverkas med länsstyrelsen. 
 
 

 

Mölndals stad 

Mölndals stad understryker vikten av att ha en flygplats inom regionen med goda kommunikationer 
till omvärlden. De anser att en järnvägsdragning med anslutning till flygplatsen är angelägen. 
Mölndals stad förordar en Götalandsbana med anslutning till Mölndals centrum.  

Mölndals stad bedömer att föreslagen utformning av influensområdet (utökat område mot öster) ger 
bättre förhållanden för Mölndals stad än de villkor som gäller i och med koncessionen från 1990.  

Nu föreslagen riksintresseavgränsning följer miljödom från 2009, vilken innebär att bebyggelse i 
centrala Hällesåker är möjlig.  

För att kunna utveckla bebyggelsen i östra Lindome är det nödvändigt att föreslagna gränser fastläggs. 
Rekommendationer för bygglovsprövning inom influensområden bör tas fram. 

Vid utbyggnad av en ny parallellbana kan förhållandena för bebyggelsen i Inseros komma att påverkas 
av nya utflygningsvägar. Konsekvenser av en andra bana får prövas i kommande miljöprövningar. 
Mölndals stad framhåller att flygvägar ska väljas så att störningar från flyget begränsas för befintlig 
bebyggelse.  

Kommentar: 

Trafikverket noterar kommunens synpunkter. Nya flygvägar kommer att prövas enligt miljöbalken. 
Hänsyn kommer då givetvis att tas till befintlig bebyggelse.  

Prövningen görs i miljöbalken och enligt PBL 

 

Mölndals stad – miljö- och hälsoskyddskontoret 

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att förslaget till riksintresseområde styrs av osäkra prognoser, 
liksom att flyget är beroende av fossila bränslen, vilket gör att det är svårt att nå en rimlig nivå på 
växthusgasutsläppen om inte trafiken minskar. De menar därför att det är osannolikt med en ny bana. 
Om en ny bana blir till så att flygvägarna passerar över samhället Inseros kan ett resultat bli att 
miljöprövningen medger att flygvägarna måste förskjutas österut jämfört med de som redovisas i 
underlaget. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att anspråken bör baseras på en bana, men en 
utbyggd sådan. 

Kommentar: 

Det är svårt att göra långsiktiga prognoser kring framtida utveckling av flygtrafiken, liksom utveckling 
av ny teknik och alternativa flygbränslen. För att skydda riksintresset för flygplatsen på lång sikt 
behöver vi dock ha ett långt tidsperspektiv. Det innebär att vi bör räkna med att ytterligare en bana 
kan komma att behövas i framtiden. Influensområdet för riksintresset baseras på de flygvägar vi idag 
räknar som troliga för framtiden. Nya flygvägar får prövas i kommande miljöprövningar. 

Vi kommer dock kontinuerligt att uppdatera gränserna för influensområdet, för att anpassa gränserna 
efter aktuell kunskap och inte i onödan hindra utveckling inom influensområdet för riksintresset. 

Inseros ligger under nuvarande utflygning söderut, inom 70 dBA maximalnivå.  

 

 



 

Flygbullergruppen Härryda Östra 

Flygbullergruppen Härryda Östra understryker att rapporten lägger fram ett anspråk på riksintresse. 
De menar att rapporten är en önskelista över framtida, ej tillståndsprövade flygvägar. De anser att 
utpekade influensområden inte har utretts eller beskrivits tillräckligt avseende aspekterna miljö, 
ekonomi och social hållbarhet och därför inte kan fastställas eller presenteras som gjorts i 
Transportstyrelsens rapport. 

Flygbullergruppen anser att osäkerheten kring utvecklingen av flygtrafik och flygteknik är stor och att 
tidsperspektivet är mycket långt. Parallellbanan anses bli nödvändig först om 30 år. De jämför med 
kommunens översiktsplan, som ska ses över en gång per mandatperiod.  

Kommentar 

Syftet med preciseringen av riksintresset är att långsiktigt skydda riksintresset för Landvetter flygplats. 
Därför måste vi ta hänsyn till framtida behov av flygtrafik, vilket gör att vi inte enbart kan utgå från 
redan tillståndsprövade flygvägar. Se mer i kommentarer över yttrande från Härryda kommun. 

Syftet med utpekande av riksintresse är inte att bevaka alla intressen som behöver beaktas vid 
planering av markanvändning. Avvägningen mellan olika intressen görs i stället vid prövning enligt 
plan- och bygglagen eller miljöbalken i varje enskilt fall. Riksintresset kommer då att utgöra en av flera 
aspekter som behöver beaktas.  

Det är svårt att göra långsiktiga prognoser kring framtida utveckling av flygtrafiken, liksom utveckling 
av ny teknik och alternativa flygbränslen. För att skydda riksintresset för flygplatsen på lång sikt måste 
vi dock ha ett långt tidsperspektiv. Det innebär bland annat att vi bör räkna med att ytterligare en bana 
kan komma att behövas i framtiden.  

Vi kommer dock att uppdatera gränserna för riksintresseområdet, för att anpassa området efter aktuell 
kunskap och inte i onödan hindra utveckling inom influensområdet för riksintresset. Tanken är att 
detta ska göras vart fjärde år.  

 

Ola Christensson 

Ola Christensson anser att Transportstyrelsen inte tillräckligt beaktat fysiska och marknadsmässiga 
möjligheter att ansluta flygplatsen till spårtrafik, vilket ska göras vid utpekande av riksintresse. 

Ola Christensson menar att flygplatser som uppfyller Luftfartsstyrelsens grunder kan pekas ut som 
riksintresse, men att det inte räcker för att en flygplats som riksintresse. 

Han anser att vidare att Transportstyrelsen underlåtit att nämna att flyget står i konflikt med andra 
riksintressen, t.ex. riksintresset för friluftslivet i Härskogsområdet. Han anser att Trafikverket inte har 
bevakat riksintresset i Härskogen. 

Christensson anser att Trafikverket bör se till att flyg och järnväg snarast blir integrerade.  Han anser 
att Härryda station den befintliga järnvägen, som går 2000 meter norr om flygterminalen bör kunna 
anslutas till flygplatsen. Den återöppnade stationen i Härryda menar han kan anslutas till flygplatsen 
inom ett par år. 

Han vill också att Trafikverket kräver att Swedavia utarbetar kartor, som visar gränserna för 
bullernivåerna 35 och 40 dB(A), med hänsyn till ljudnivåerna i Härskogen och människors hälsa.  

Ola Christensson har påpekar också att han saknar viss information i texten, bland annat avseende 
statistik mm.  

Kommentar 

Landvetter flygplats är den näst största flygplatsen i Sverige, och har en viktig roll för flygtrafiken i 
västra Sverige. Flygplatsen har länge varit utpekad som riksintresse för infrastrukturen. Flygplatsen 



pekades senast ut som riksintresse av Trafikverket den 2 juli 2010, efter en översyn av riksintressen för 
kommunikationer. Trafikverkets uppgift är nu att precisera riksintresset för flygplatsen, inte att 
ompröva detta beslut.  

Syftet med riksintresset är att inte hindra framtida utveckling av flygplatsen. Tanken är att man ska be 
beakta flygplatsens utvecklingsbehov vid planering av markanvändning inom influensområdet för att 
inte hindra senare miljötillstånd för flygverksamhet, vilket i sin tur kan innebära påtaglig skada på 
riksintresset. Påverkan och avvägning mellan olika riksintressen, eller andra allmänna intressen, får 
göras i samband med prövning av verksamhet och markanvändning inom området. 

Trafikverket noterar synpunkterna kring den befintliga järnvägen i Härryda, men frågorna kan inte 
lösas inom ramen för riksintressepreciseringen.  

Det finns inga generella restriktioner för exploatering vid ljudnivåer kring 35 och 40 dB(A). Det är 
därför inte relevant att göra bullerkartläggning för dessa ljudnivåer. 

 

Åke, Britta och Mikael Wernås 

Åke, Britta och Mikael Wernås, ägare av Assmundetorp 2:10, 2:46 och 2:135, ifrågasätter den 
bullerberäkning som tagits fram inför preciseringen av riksintresset. De jämför med tidigare studier 
som tagits fram av Luftfartsverket i samband med miljöprövning (mål M118-01). De menar att dessa 
visar att Assmundetorp 2:10, 2:46 och 2:135 inte påverkas av maximala ljudnivåer över 70 dBA mer än 
tre gånger per dygn.  

Kommentar 

Trafikverket har genom Landvetter flygplats låtit ta fram nya bullerberäkningar utifrån delvis nya 
förhållanden. Bullerberäkningarna utgår från att man använder sig av destinationsbunden utflygning, 
vilket betyder att utflygningarna planeras så att de som ska österut går från den planerade östra 
rullbanan, medan den som ska västerut går från den västra, befintliga banan. Den nya beräkningen 
visar att ovan nämnda fastigheter påverkas av maximala ljudnivåer över 70 dBA mer än tre gånger per 
dygn.  

 

 



































































































































































































 

 

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

 

www.trafikverket.se 
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