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1 Sammanfattning 
Trafikverket har utifrån Näringsdepartementets allmänna projektdirektiv 2015-08-25 och 

projektdirektivet för prognoser 2015-09-28 fått i uppgift att, inom ramen för Anders Sund-

ströms uppdrag som ”statlig samordnare för Bromma flygplats”, tillhandahålla en prognos för 

de av Swedavia AB ägda flygplatserna Stockholm Arlanda Airport (”Arlanda”) och Bromma 

Stockholm Airport (”Bromma”) med tidshorisont 2040. 

Trafikverket har vid tidpunkten för detta delprojekt inte några officiella prognoser framme 

för år 2040. Samtidigt har tidplanen för deluppdraget varit begränsad och av den anledningen 

har en avgränsning fått göras, så till vida att Trafikverket istället för att ta fram en egen pro-

gnos har fått göra en bedömning av Swedavias senaste långsiktiga prognos över flygresandet 

och utifrån den sedan bildat sig en uppfattning om mest troligt 2040-scenario för Arlanda 

respektive Bromma. 

Swedavias tar fram separata prognoser för inrikesflyg respektive utrikesflyg. De respektive 

prognoserna består i sin tur ett ”Huvud”-scenario samt ett ”Hög”- respektive ett ”Låg”-scena-

rio.  

Utifrån de förutsättningar som ligger till grund för Swedavias olika prognosscenarier gör Tra-

fikverket följande bedömning: 

 För inrikesflyget bedöms Swedavias ”Huvud”-alternativsprognos vara mest trolig. 

Den visar på en ökning av totalt antal flygpassagerare med 0.5 procent/år. Detta över-

ensstämmer med Trafikverkets nu gällande basprogos för flyget (se TRV 2012:222) 

och ger 7.6 miljoner avresande passagerare år 2040. 

 Vad gäller utrikesflyget bedömer Trafikverket Swedavias ”Låg”-alternativsprognos 

vara mest trolig. Den indikerar en årlig ökning med 1.7 procent till 37.6 miljoner pas-

sagerare år 2040. 

Motivet för val av utrikesprognosens ”Låg”-alternativ är huvudsakligen att Trafikver-

ket bedömer miljöeffekterna som mer begränsande och effekten av alternativa bräns-

len som betydligt mindre än vad Swedavia anser. Någon form av internalisering bör 

komma och alternativa bränslen bedöms inte att göra tillräckligt stor skillnad ef-

tersom tillgången är otillräcklig och höghöjdseffekterna inte påverkas. Detta bedöms 

få påtagliga effekter på biljettpriserna, vilket i förlängningen påverkar utrikesresan-

det med flyg negativt. 

Ett annat argument till varför Trafikverket anser Swedavias prognos vara optimistisk 

ges utav en jämförelse mellan prognosticerad genomsnittlig resandeökning för Ar-

landa och hur faktisk genomsnittlig utveckling har sett ut under de senaste 25 åren 

(samma tidsperiod som prognosen avser). Swedavias prognos ger en mer än fördubb-

lad utveckling om 718 000 passagerare per år jämfört med den faktiska utveckling 

som varit mellan 1989-2014 (334 000 passagerare per år). Trafikverkets mer restrik-

tiva prognosbedömning ger en genomsnittlig resandeökning om 498 000 passage-

rare per år fram till 2040 och även den ger som synes en högre resandeutveckling 

fram emot år 2040 än den utveckling som varit de senaste 25 åren. 
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Totalt sett ger Trafikverkets prognosbedömning ett resande om 36.1 miljoner passagerare på 

Arlanda respektive 3.0 miljoner passagerare på Bromma år 2040.  

Prognosbedömningen för antal flygplansrörelser är uppbyggd på samma sätt som passagerar-

prognosen, dvs. det är Swedavias ”Huvud”-alternativ för inrikestrafik samt deras ”Låg”-alter-

nativ för utrikestrafik som ligger till grund för bedömningen. Antalet flygrörelser bedöms ut-

ifrån dessa antaganden bli ca 290 000 på Arlanda samt ca 50 000 på Bromma år 2040. Ob-

servera att dessa siffror enbart omfattar linjefart och charter. Frakt- och postflyg bedöms inte 

ha någon dimensionerande effekt, vare sig på Arlanda eller Bromma. Någon prognos har där-

för inte gjorts av dessa. 
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2 Bakgrund och avgränsningar 
Trafikverket har utifrån Näringsdepartementets allmänna projektdirektiv 2015-08-25 och 

projektdirektivet för prognoser 2015-09-28 fått i uppgift att, inom ramen för Anders Sund-

ströms uppdrag som ”statlig samordnare för Bromma flygplats”1, tillhandahålla en prognos 

för de av Swedavia AB ägda flygplatserna Stockholm Arlanda Airport (”Arlanda”) och 

Bromma Stockholm Airport (”Bromma”) med tidshorisont 2040.  

Trafikverket har vid tidpunkten för detta delprojekt inte några officiella prognoser framme 

för år 2040, vilken är den tidshorisont som uppdraget arbetar mot. Samtidigt har tidplanen 

för deluppdraget varit begränsad och av den anledningen har en avgränsning fått göras så till 

vida att Trafikverket istället för att ta fram en egen prognos har fått göra en bedömning av 

Swedavias senaste långsiktiga prognos över flygresandet2 och utifrån den sedan bildat sig en 

uppfattning om mest troligt 2040-scenario för Arlanda respektive Bromma. Då Swedavia har 

begärt sekretess kring delar av innehållet sin prognos har utnyttjandet i stort sett begränsats 

till övergripande information. 

För antalet flygplansrörelser finns en tidigare bedömning inom Trafikverket, vilken genom-

fördes i samband med riksintresseprecisering av Bromma, men den bedömningen avser det 

totala antalet rörelser och har inte använts i det här projektet då Swedavias prognos som Tra-

fikverkets prognosbedömning bygger på enbart omfattar linjefart och charter. Frakt- och 

postflyg bedöms inte ha någon dimensionerande effekt, vare sig på Arlanda eller Bromma. 

Någon prognos har därför inte gjorts av dessa. 

Styrgruppen för delprojektet utveckling av Arlandas kapacitet inkl 4:e rullbana (hädanefter 

kallad enbart ”Styrgruppen”) samt delprojektet prognoser (”Delprojektet”) har tagit fram ett 

”case” där hela Brommas verksamhet år 2040 förutsätts flytta över till Arlanda utan att antalet 

passagerare, flygrörelser mm som flyttas över påverkas. Trafikverket har i samband med att 

”caset” presenterades redogjort för sina reservationer gentemot ett sådant angreppssätt. Av 

den anledningen har Trafikverkets prognosbedömning omfattat separata bedömningar av Ar-

landas respektive Brommas framtida resande- och flygrörelseutveckling. De reservationer 

som omnämns ovan presenteras i en separat PM ”Kompletterande PM - Prognosbedömning 

av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040”.  

Vidare utgår Trafikverkets officiella prognoser alltid från ”beslutad politik”. Det innebär att 

prognosbedömningen inom ramen för detta projekt har genomförts utifrån förutsättningen 

att det inte finns någon höghastighetsjärnväg utbyggd år 2040 i o m att det inte ingår någon 

sådan åtgärd i den Nationella planen för transportsystemet 2014-20253. Styrgruppen har 

dock lämnat önskemål om att effekten av en utbyggd höghastighetsjärnväg på flygresandet 

vid Bromma/Arlanda ska belysas. Ett sådant resonemang förs i”Kompletterande PM - Pro-

gnosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040”.  

                                                           
1 Inriktning på Anders Sundströms uppdrag framgår av regeringsbeslut S2014/8973/PBB (2014-12-
18). 
2 ”Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015-2045”, 2015-10-23 
3 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-
planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-
2014--2025/  

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
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Styrgruppen har med tanke på förutsättningarna som gäller för Swedavias prognos även ef-

terlyst en framtidsbedömning från Trafikverket kring större flygplan och alternativa bränslen. 

Denna framtidsbedömning beskrivs även den i ”Kompletterande PM - Prognosbedömning av 

flygplatser Arlanda och Bromma år 2040”. 
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3 Nulägesbeskrivning av flygresandet 

3.1 Passagerare 
 
Tabell 1 Trafikvolymer och andelar 2014 

 

Källa: sammanställd från Transportstyrelsens statistik. 

Under 2014 hanterade Swedavias flygplatser 87.7 procent av det totala passagerarantalet. En 

anledning till Swedavias höga andel är att för inrikestrafiken så är nätet uppbyggt som ett nav-

FLYGPLATSER MED

LINJETRAFIK 2014
Ankommande + avresande 000 %

SWEDAVIAS FLYGPLATSER (10) 35616 87,74%

ARLANDA 22419 55,23%

BROMMA 2378 5,86%

GÖTEBORG/LANDVETTER 5208 12,83%

KIRUNA 270 0,66%

LULEÅ 1139 2,81%

MALMÖ 2085 5,14%

RONNEBY 215 0,53%

UMEÅ 1035 2,55%

VISBY 407 1,00%

ÅRE-ÖSTERSUND 460 1,13%

UPPHANDLINGSFLYGPLATSER (9+1) 163 0,40%

ARVIDSJAUR 50,9 0,13%

GÄLLIVARE 40,9 0,10%

HAGFORS 2,4 0,01%

HEMAVAN 12,6 0,03%

LYCKSELE 21,1 0,05%

(MORA) upphandlas ej 7,0 0,02%

PAJALA-YLLÄS 3,6 0,01%

SVEG 5,2 0,01%

TORSBY 2,8 0,01%

VILHELMINA 16,3 0,04%

UTRIKESFLYGPLATSER (5) 2804 6,91%

GÖTEBORG/SÄVE* 758 1,87%

LINKÖPING 140 0,34%

NORRKÖPING 132 0,32%

STOCKHOLM/SKAVSTA 1657 4,08%

STOCKHOLM/VÄSTERÅS 117 0,29%

ÖVRIGA FLYGPLATSER (15) 2010 4,95%

BORLÄNGE 34 0,08%

HALMSTAD 126 0,31%

JÖNKÖPING 95 0,23%

KALMAR 214 0,53%

KARLSTAD 83 0,21%

KRAMFORS-SOLLEFTEÅ 18 0,04%

KRISTIANSTAD 39 0,10%

OSKARSHAMN* 2 0,00%

SKELLEFTEÅ 320 0,79%

SUNDSVALL-HÄRNÖSAND 279 0,69%

TROLLHÄTTAN-VÄNERSBORG 44 0,11%

VÄXJÖ 179 0,44%

ÄNGELHOLM-HELSINGBORG 397 0,98%

ÖREBRO 96 0,24%

ÖRNSKÖLDSVIK 84 0,21%

ALLA (41) 40593 100%
Varav inrikes 14774 36,4%

Varav utrikes 25819 63,6%

* trafiken upphörde under 2014

VOLYM/ANDEL

2014
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ekersystem där den helt övervägande delen av trafiken sker via, eller passerar, Arlanda och 

Bromma. ”Navfaktorn”, dvs. den andel som passerar Arlanda och Bromma, var 2014 97.7 pro-

cent: 

Tabell 2 Navfaktor 2014 

 

Källa: beräknad från Transportstyrelsens statistik över avresande inrikespassagerare. 

Innebörden av Tabell 2 är att de flyglinjer som inte berör Arlanda eller Bromma hanterade 

2.3 procent av passagerarantalet 2014. Navfaktorn har varit svagt stigande från 97.2 procent 

år 2012. 

För utrikestrafiken är förklaringen till Swedavias höga andel att Arlanda helt dominerar och 

att det s.k. lågprisflyget på bland annat Skavsta har minskat kraftigt. Av samtliga utrikes pas-

sagerare 2014 reste 67 procent till/från Arlanda. 

3.2 Flygrörelser 

3.2.1 Utvecklingen 1992-2014 

Transportstyrelsen har statistik över landningar utom för år 1995. Swedavia har statistik över 

den del av landningarna som avser linjefart och charter samt frakt och post. Utanför denna 

statistik ligger bl.a. statsflyget på Bromma, skolflyg, militärflyg, privatflyg inklusive firmaflyg 

och ”aerial work” som t.ex. flygfotografering. Från hösten 1983 när Linjeflyg flyttade till Ar-

landa fanns i stort sett ingen linjetrafik på Bromma. Trafiken återkom vid inrikesflygets avre-

glering 1992 varefter antalet rörelser i linjefart m.m. trendmässigt ökade till 2012. Övriga rö-

relser har minskat kraftigt. 

Figur 1 Flygplansrörelser på Arlanda och Bromma 1990-2014 

 

Källa: sammanställd från Transportstyrelsens och Swedavias statistik. 

ARN 5 090 824

BMA 2 127 915

Alla 7 386 849

Navfaktor 0,977

varav ARN 0,689

varav BMA 0,288
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4 Beskrivning av Trafikverkets och Swedavias nu 
gällande flygprognoser 

4.1 Metodik 

Nedan beskrivs övergripande den metodik som ligger till grund för Trafikverkets respektive 

Swedavias nu gällande flygprognoser. 

Nämnas bör att även Transportstyrelsen gör flygprognoser över en kortare tidshorisont om 

fem år. Dessa baseras i huvudsak på Konjunkturinstitutets prognoser över den ekonomiska 

utvecklingen. 

4.1.1 Trafikverkets prognosmetodik 

För väg- och bantrafik använder Trafikverket sedan länge datorbaserade prognosmodeller 

som i regel ger användbara resultat, om än med vissa undantag. Däremot har ingen pro-

gnosmodell av de typer som används för markbunden trafik hittills visat sig användbar för 

flyg, och försöken att modifiera marktransportmodeller för flyg har i flera fall gett tämligen 

orimliga resultat. En diskussion kring detta finns i rapporten TRV 2012:222. 

Metoden för Trafikverkets nu gällande flygprognoser är istället traditionell, dvs. en bedöm-

ning av den framtida utvecklingen grundas på historik och observationer av relevanta om-

världsfaktorer.  

4.1.2 Swedavias prognosmetodik 

Swedavias prognosmodell bygger, precis som Transportstyrelsens prognoser, på samband 

mellan trafiktillväxt och BNP-utveckling men man konstaterar att sambandet är mycket svagt 

för inrikestrafikens del. För utrikestrafiken har däremot en korrelationskoefficient på 0.88 

beräknats, baserat på tidsperioden 2004-2013. 

Trafikverket och Transportstyrelsen gör prognoser över flygresandet på nationell nivå medan 

Swedavia gör prognoser för sina tio flygplatser. Swedavias flygplatser omfattar dock en så stor 

del av det totala resandet att skillnaden på övergripande nivå i praktiken saknar betydelse. 

 

4.2 Prognosresultat 

Vid jämförelse mellan Trafikverkets flygplatsprognos från 2014 och Swedavias dåvarande 

prognos (se Figur 2) fanns en tämligen obetydlig skillnad avseende prognosen för Arlanda 

medan skillnaden i prognosen för Bromma var betydligt större. 
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Figur 2 Tidigare prognoser för Arlanda och Bromma 

 

 

Källa: TRV 2014:096, uppdaterad med utfall 2013 och 2014. 

För Arlandas del bestod skillnaden mellan Trafikverkets och Swedavias prognos i att Arlanda 

användes som ”justeringsinstrument” för att få totalprognosen att stämma. I denna ingick 

relativt små skillnader åt båda håll avseende Swedavias övriga flygplatser och det är nettot av 

dessa som syns i figuren.  

Gällande Bromma så berodde skillnaderna i resandenivåer mellan Trafikverkets och Sweda-

vias dåvarande prognoser huvudsakligen på att Swedavias prognos baserades på det numera 

skrinlagda projektet Future Bromma medan Trafikverket hävdade att om det ska gå att bed-

riva trafik på Bromma till 2038 bör nivån inte överstiga 2.5 miljoner passagerare. Denna nivå 

härleddes inte ur infrastrukturens kapacitet utan utifrån bedömningar av omgivningens tole-

ransnivå för flygbuller m.m. 
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5 Swedavias prognos 2040 

5.1 Förutsättningar 

Tabell 3 nedan innehåller de förutsättningar som ligger till grund för Swedavias prognoser. 

Som framgår av tabellen har man tre olika prognoser med ett ”Huvud”-alternativ samt ett 

”Hög”- respektive ett ”Låg”-alternativ. 

Tabell 3 Swedavias prognosförutsättningar 

 

Källa: Swedavias prognos 2015-10-23 Texten är redigerad och vissa antaganden är utelämnade. 

5.1.1 Trafikverkets kommentarer gällande Swedavias prognosförutsättningar 

Huvuddelen av Swedavias antaganden bedöms vara okontroversiella. Det generella antagan-

det om oljeprisets utveckling (nr 4) är dock inte generellt utan modifieras i ”Hög”-alternativet 

(nr 17). När det gäller effekten av höghastighetståg (nr 12) konstaterar Trafik-verket att man 

som förutsättning för sina prognoser enbart behandlar ”beslutad politik” och att den Nation-

ella planen för transportsystemet 2014-2025 inte innehåller några höghastighetsjärnvägar. 

Därmed görs prognosbedömningen inom ramen för detta projekt utifrån förutsättningen att 

höghastighetsjärnvägar inte finns utbyggda år 2040.  

Styrgruppen för projektet har emellertid lämnat önskemål om att effekten av höghastighets-

järnvägar trots detta ska diskuteras. Ett resonemang kring hur en utbyggd höghastighetsjärn-

väg bedöms påverka antalet flygpassagerare på Bromma och Arlanda förs i ”Kompletterande 

PM - Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040”. 

  

NR VIKTIGARE ANTAGANDEN (redigerade) LÅG HUVUD HÖG

1 Bromma kan användas även efter 2038

2 Inga kapacitetsproblem i luftrummet

3 Befolkning ökar till 11,2 miljoner år 2045

4 Realt oljepris ökar till $160 år 2045

5 BNP-utveckling 2,2 procent per år

6 BNP-elasticitet går från 1,75 till 1,0 till 2030

7 Oljeprisökning, miljöstyrmedel mm ökar biljettpriser

8 Förnybart flygbränse minskar behov av miljörestriktioner

9 Nya internationella direktförbindelser

10 Flygbolagen fortsätter kapacitetsutbyggnad

11 Fortsatt hög konkurrens på flygmarknaden

12 Sverige fortsatt attraktivt som turistland

13 HH-tåg minskar flyg på vissa linjer

14 HH-tåg ansluts till flygplatser

15 Flygbolagen effektiviserar, låga bränslepriser

16 Omfattande liberalisering av global luftfart

17 Oljepris under $100 huvuddelen av perioden

18 Sveriges attraktivitet som turistland ökar väsentligt

19 Globala flygmarknaden fördubblas vart 15:e år

20 Tågtrafik hämmas av kapacitets- o infrastrukturproblem

21 Fortsatt höga kostnader hos flygbolagen

22 Fortsatt konsolidering bland flygbolagen

23 Sverige hamnar delvis utanför framväxten av nya linjer

24 Sverige misslyckas i satsningar på inkommande turism

25 Globaliseringen begränsas pga. politisk osäkerhet mm.

26 Tågresande gynnas av stora satsningar

27 Alternativa mötesformer påverkar företagens resebeteende 

28 Fortsatt reglerad global flygmarknad

29 Minskad och åldrande befolkning i Europa
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Tågkonkurrens 

I Swedavias ”Hög”-prognosalternativ antas tågtrafiken hämmas av kapacitets- och infra-

strukturproblem. Frågan är dock hur stor påverkan tågtrafiken har på flygtrafiken och vice 

versa. Som exempel kan nämnas att Trafikverket år 20144 analyserade vilka effekter intro-

duktionen av järnvägens X2000-trafik hade medfört på de berörda flyglinjerna. För de mest 

konkurrensutsatta linjerna, Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö kunde inte någon 

betydande effekt påvisas. Tvärtom har flyglinjerna i de aktuella stråken utvecklats bättre än 

inrikesflyget i genomsnitt. Av den analysen går det möjligen att dra slutsatsen att konkurren-

sen gentemot tågtrafiken inte är så omfattande som förväntat. 

Vägtrafik 

Den övervägande delen av inrikesflygets konkurrens kommer från vägtrafiken som år 2014 

var 35 gånger större än inrikesflyget, mätt i pkm. Enbart biltrafiken var 32 gånger större med 

114,9 miljarder pkm jämfört med flygets 3.6 miljarder pkm. I Tabell 3 innehållande Swedavias 

förutsättningar tycks inte några antaganden om vägtrafikens utveckling göras. Trafikverket 

bedömer dock att konkurrensytan gentemot vägtrafik kan vara många gånger större än gente-

mot tågtrafik. Det är svårt att nu urskilja någon faktor som inom de närmaste åren kommer 

att försämra vägtrafikens konkurrenskraft - snarare kommer den att öka. Bränslepriserna har 

sjunkit markant sedan 2012.5 Frånsett en höjning av bränsleskatter 2016 är inga påtagliga 

höjningar av bränsle-, fordons- eller vägskatter aviserade.  

Miljöavgifter och flygskatt 

För långsiktiga prognoser över efterfrågan på flygtransporter, särskilt utrikes sådana, är mil-

jökostnader av mycket stor betydelse. För närvarande är en mycket liten andel av dessa kost-

nader internaliserade och då enbart genom en avgift på utsläpp av kväveoxider (NOx) i 

Swedavias flygplatstaxa. Avgiften gäller enbart start-och landningsfasen och uppgår till 50 kr 

per kg NOx. Miljökostnaden domineras dock helt av koldioxidutsläpp och höghöjdseffekter 

av andra utsläpp, främst vattenånga. För framtidsbedömning av dessa har underlagsrapport 

nr 12, Fossilfri flygtrafik, till utredningen om fossilfri fordonsflotta (SOU 2013:84) använts. 

För kostnadsberäkning av höghöjdseffekter finns ingen fastställd metod men däremot ett dis-

kussionsunderlag från 2014 hos Trafikverket6. Diskussionsunderlaget är i denna del baserat 

på underlagsrapporten och har använts för att bedöma kostnadsnivåerna. 

Trafikverket bedömer att under en så lång prognosperiod som till 2040 kommer huvuddelen 

av miljökostnaden att internaliseras på ett eller annat sätt, med påtagliga effekter på biljett-

priset7. Detta beaktas inte i Swedavias antaganden annat än att alternativt bränsle, i ”Huvud”-

prognosen, antas kunna minska behovet av miljöstyrande åtgärder. Biobränsle bedöms av 

Trafikverket dock inte göra någon större skillnad då tillgängligheten begränsas av tillgången 

på biomassa vars pris bedöms förbli högt under överskådlig tid.  

                                                           
4 Inom ramen för framtagandet av ”Underlagsrapport Effektsamband för luftfart. Delrapport: Tillämpning av 
ASEK-värden mm.” 
5 http://spbi.se/statistik/priser. Undantaget är etanol (E85) där dock kvantiteten är betydelselös. 
6 Diskussionsunderlag inom ramen för framtagandet av ”Underlagsrapport Effektsamband för luftfart. Delrap-

port: Tillämpning av ASEK-värden mm.” 
7 SAS’ utsläppskalkylator anger 625 kg koldioxid för den 8 259 km långa sträckan Arlanda-Bangkok. Med ASEK-
värdet 1:08 kr (2010) och den i Trafikverkets diskussionsunderlag 2014-08-12 föreslagna hanteringen av hög-
höjdseffekter skulle 100 % internalisering bli ca 1 700 kr. ASEK-belopp för övriga utsläpp ger ytterligare någon 
procent. 

http://spbi.se/statistik/priser
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6 Trafikverkets prognosbedömning för år 2040 

6.1 Antal passagerare 

Med hänvisning till beskrivningen i Avsnitt2 består Trafikverkets ”prognos” inom ramen för 

det här delprojektet av en bedömning av Swedavias långsiktiga prognos daterad 2015-10-23.   

Mot bakgrund av resonemanget som förts kring vissa av Swedavias prognosförutsättningar 

(se Avsnitt 5.1.1) gör Trafikverket därför följande bedömning: 

 För inrikesflyget bedöms Swedavias ”Huvud”-alternativsprognos vara mest trolig. 
Den visar på en ökning av totalt antal flygpassagerare med 0.5 procent/år. Detta 
överensstämmer med huvudalternativsprognosen i TRV 2012:222 och ger 7.6 miljo-
ner avresande passagerare år 2040. 
 

 Vad gäller utrikesflyget bedömer Trafikverket Swedavias ”Låg”-alternativsprognos 
vara mest troligt. Den indikerar en årlig ökning med 1.7 procent till 37.6 miljoner 
passagerare år 2040. 

 

Motivet för val av utrikesprognosens ”Låg”-alternativ är huvudsakligen att TRV bedömer mil-

jöeffekterna som mer begränsande och effekten av alternativa bränslen som betydligt mindre 

än vad Swedavia anser. Någon form av internalisering bör komma och alternativa bränslen 

bedöms inte att göra tillräckligt stor skillnad eftersom tillgången är otillräcklig och hög-

höjdseffekterna inte påverkas.  

Ett ytterligare argument som förstås är generellt för långsiktiga prognoser är att om en kon-

stant årlig tillväxttakt tillämpas blir det mot slutet av perioden ”många passagerare per pro-

cent”. Effekten är särskilt påtaglig på Arlanda där prognosen är högst. I Swedavias ”Huvud”-

prognos är den genomsnittliga ökningen mellan 2016-2040 718 000 passagerare per år trots 

att BNP-elasticiteten antas minska. Under 25-årsperioden 1989-2014 var genomsnittsök-

ningen 334 000 passagerare per år på Arlanda, vilket innebär att den genomsnittliga resan-

deutveckling som Swedavia förutspår för de kommande 25 åren i princip skulle vara mer än 

dubbelt så stor jämfört med den utveckling som har varit de senaste 25 åren. Även om man 

bortser från åren i början av 1990-talet då flygresandet till/från Arlanda sjönk markant så blir 

den genomsnittliga utvecklingen mellan 1993-2014 473 000 passagerare per år vilket också 

klart understiger den framtida utvecklingen som ges av Swedavias prognos. Trafikverkets pro-

gnosbedömning ger en genomsnittlig resandeökning om 498 000 passagerare per år fram till 

2040 och även den ger som synes en högre resandeutveckling fram emot år 2040 än den ut-

veckling som varit de senaste 20-25 åren.  

Det totala antalet passagerare på Swedavias tio flygplatser blir i Trafikverkets prognosbedöm-

ning 45.2 miljoner år 2040. På flygplatsnivå räknas både avresande och ankommande inri-

kespassagerare och därmed blir antalet knappt 53 miljoner. I Swedavias ”Huvud”-alternativ 

är passagerarantalet knappt 59 miljoner år 2040. Den totala ökningen blir ca 49 procent i 

Trafikverkets alternativ och ca 65 procent i Swedavias huvudalternativ jämfört med 2014 (se 

Tabell 1).  

Implicit innebär detta att Trafikverket accepterar Swedavias fördelning av den totala tillväx-

ten över sina olika flygplatser.  
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I Swedavias prognos finns ”Huvud”-, ”Låg” och ”Hög”-alternativ för respektive flygplats men 

av sekretesskäl redovisar inte Trafikverket dessa utan enbart det totala passagerarantalet 

2040 om inrikestrafikens ”Huvud”-alternativ och utrikestrafikens ”Låg”-alternativ används. 

6.1.1 Arlanda 

I Figur 3 redovisas prognosticerat antal passagerare i Swedavias ”Huvud”-prognos för Ar-

landa, Trafikverkets nu gällande prognos från 2013 samt Trafikverkets nya prognosbedöm-

ning.  

Figur 3 Prognoser för Arlanda 

 

Medan det totala antalet passagerare i Swedavias prognos ökar från 22.4 miljoner8  år 2014 

till 39.5 miljoner år 2040 (+2.2% per år) är resultatet i Trafikverkets prognosbedömning 36.1 

miljoner år 2040 (+1.8% per år). 

  

                                                           
8 Med inrikes räknade både avresande och ankommande passagerare 
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6.1.2 Bromma 

För Bromma visas det antalet passagerare för respektive prognos/prognosbedömning i Figur 
4. 
 
Figur 4 Prognoser för Bromma 

 

Skillnaden mellan Swedavias och Trafikverkets prognosbedömning ligger i utrikesresandet 

men som framgår av Figur 4 utgör detta en mycket liten del av det totala resandet på Bromma, 

12 procent år 2014. För år 2040 är skillnaden mellan Swedavias ”Huvud”-alternativ och 

”Låg”-alternativ knappt 80 000 passagerare och dessutom antar bolaget en avtagande till-

växttakt under slutet av perioden. I praktiken kommer därför Swedavias och Trafikverkets 

2040-prognoser att i princip sammanfalla. Det totala passagerarantalet år 2040 är 3.06 mil-

joner i Swedavias ”Huvud”-prognos och 2.98 i Trafikverkets prognosbedömning. 

6.2 Antal flygrörelser 

Prognosen för antal flygplansrörelser är uppbyggd på samma sätt som passagerarprognosen, 

dvs. det är Swedavias”Huvud”-alternativ för inrikestrafik och deras ”Låg”-alternativ för utri-

kestrafik som ligger till grund för bedömningen (se Figur 5). 

Användningen av Swedavias rörelseprognoser innebär att Swedavias bedömda utveckling av 

antalet passagerare per flygning inte ifrågasätts. 

Eftersom Arlanda domineras av utrikestrafik och Trafikverkets bedömning utgår från Sweda-

vias”Låg”-alternativsprognos blir skillnaden märkbar. För Bromma gäller det omvända, dvs. 

inrikestrafiken dominerar helt och därmed blir skillnaden mellan Trafikverkets och Sweda-

vias prognoser obetydlig. 
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Figur 5 Prognoser för antal flygplansrörelser 

 

”TRV Bromma total 2014” avser all trafik medan övriga prognoser i figuren enbart avser linje- och 
chartertrafik. Storleken på övrig trafik framgår av Figur 5. 
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7 KÄLLFÖRTECKNING 
 

Tryckt material 

 Karyd, Arne (2013): Fossilfri flygtrafik? Underlagsrapport nr 12 till utredningen om 

fossilfri fordonsflotta (SOU 2013:84). Tillgänglig: http://www.regeringen.se/ratts-

dokument/statens-offentliga-utredningar/2013/12/sou-201384 Slutrapport från 

FFF finns på  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utred-

ningar/2013/12/sou-201384 

 SOS Luftfart, olika årgångar. Tillgänglig: www.trafa.se.  

 Swedavia: Airport Charges for Swedavia AB. Tillgänglig:  

http://www.swedavia.se/Global/Swedavia/Flygmarknad/2015-413%20Prislista_ex-

ceeding5700kg_Aug.pdf  

 Trafikverket (2012): Trafikverkets prognos för inrikesflyg. Rapport 2012:222. Till-

gänglig: 

http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43394  

 

 Trafikverket (2014 a): Fastställd nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025. 

Tillgänglig: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-

och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-

2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/  

 Trafikverket (2014 b): Trafikprognos för svenska flygplatser 2030. Rapport 

2014:096. http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43136 

 Trafikverket (2014 c): Underlagsrapport Effektsamband för luftfart. Delrapport: 

Tillämpning av ASEK-värden mm. http://www.trafikverket.se/contentas-

sets/c6238a2e4ce2447fa5745dd8562f53f8/effektsamband_luftfart_delrapport_til-

lampning_asek-varden.pdf  

Allmänna hemsidor 

www.malmoaviation.se  

www.norwegian.se 

www.sas.se  
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http://www.swedavia.se/Global/Swedavia/Flygmarknad/2015-413%20Prislista_exceeding5700kg_Aug.pdf
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http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43394
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/Faststalld-nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43136
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6238a2e4ce2447fa5745dd8562f53f8/effektsamband_luftfart_delrapport_tillampning_asek-varden.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/c6238a2e4ce2447fa5745dd8562f53f8/effektsamband_luftfart_delrapport_tillampning_asek-varden.pdf
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Specifika hemsidor 

 Bränsleprisstatistik från  http://spbi.se/statistik/priser.  

 SAS’ utsläppskalkylator: http://sasems.port.se/EmissionCalc.cfm  

 Sundsvalls tidning (2015): www.st.nu/angermanland/kramfors/satsningen-ger-re-

sultat-landstinget-reser-miljovanligare 

 Svenskt Flyg (2014): www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2014/07/flygskatt-

en-skatt-pa-moten-mellan-manniskor.pdf  

 Trafikstatistik från www.trafa.se och för Stockholm-Skavsta från 

www.skavsta.se/sv/download/51/Passenger%20figures%202015.pdf  

 

Övrigt 

 Swedavia AB, diverse information varav en del med sekretess. 

 Data från SAS’ analysverktyg för flygtrafik tillhandahållen av Hans Ollongren, SAS. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge.  
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