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Sammanfattande slutsatser
Bromma är Sveriges tredje största flygplats och spelar en viktig roll för den svenska luftfartsmarknaden, speciellt som nav för inrikes flygtrafik. Vi beskriver i den här rapporten
Brommas roll för luftfartsmarknaden i Sverige och undersöker vad en eventuell nedläggning av Bromma skulle innebära för konkurrensen på marknaden.
Vår övergripande slutsats är att konkurrensen på inrikesmarknaden på kort sikt att påverkas negativt om Bromma läggs ned, men att denna effekt är måttlig. På utrikesmarknaden sker ingen effekt av betydelse då Brommas utrikestrafik är mycket begränsad. På
lång sikt är konkurrensförsvagningen på inrikesmarknaden fortsatt negativ men än mer
marginell.
Slutsatserna grundar sig på följande observationer.
För det första sker den inrikestrafik som idag bedrivs på Bromma nästan uteslutande i konkurrens med andra aktörer som bedriver samma linjer från Arlanda. Denna konkurrens
drivs enligt vår bedömning av att Bromma erbjuder ett alternativt resande som tilltalar
vissa kategorier av resande. Förutsättningarna för att upprätthålla detta konkurrenstryck
kommer på kort sikt att förändras negativt om Bromma läggs ned. Flera inrikeslinjer från
Arlanda är dock konkurrensutsatta, det vill säga betjänas av fler än en aktör på Arlanda.
Konkurrensförsvagningen hade varit betydligt allvarligare om inrikestrafiken från Arlanda
hade dominerats av en ensam aktör.
För det andra behöver Bromma-trafiken flyttas över till Arlanda för att upprätthålla konkurrenstrycket. Detta är dock inte är möjligt eftersom det inte finns tillräckligt med startoch landningstider på de attraktiva delarna av dygnet. De flygplanstyper som används på
Bromma är dessutom anpassade för bullerkraven som gäller där – de är därför mindre och
har högre kostnader per säte, vilket innebär en betydande konkurrensnackdel.
Konkurrensförsvagningen på kort sikt kommer sannolikt främst att drabba medelstora linjer där samma destination kan nås från såväl Bromma som Arlanda. Vid en nedläggning av
Bromma kommer troligen några av dessa linjer att övergå i monopol. Möjliga sådana destinationer är linjerna från Stockholm till exempelvis Östersund, Sundsvall, Kalmar, Ronneby och Ängelholm.
På lång sikt är konkurrensförsvagningen fortsatt negativ men måste betecknas som marginell eftersom vi då utgår ifrån att Arlandas fjärde rullbana är färdigställd. Befintliga och
nya aktörer har i detta scenario haft tillräcklig med tid att anpassa sin flygplansflotta för att
kunna driva konkurrenskraftig trafik från Arlanda. Trafiken kommer dessutom att rymmas
givet den utbyggda kapaciteten.
På några enstaka linjer kan dock befaras att två konkurrerande aktörer ersätts av en ensam
aktör eftersom det krävs ett något större passagerarunderlag för att kunna bära två aktörer
från Arlanda till följd av att större flygplan med större säteskapacitet och bättre driftsekonomi kommer att användas i högre utsträckning.
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För att säkerställa en effektiv konkurrens på den svenska inrikesmarknaden för luftfart i
framtiden föreslår vi följande åtgärder från statsmakternas sida.
För det första bör en eventuell nedläggning av Bromma ske efter det att Arlandas fjärde
bana är driftsatt. För det andra bör tidsplanen för den fjärde banan tydligt och i god tid
kommuniceras med marknadens aktörer för att ge dessa tillräckligt med tid för att kunna
anpassa sin flygplansflotta och sitt deltagande i den nya fördelning av start- och landningstider som kommer att ske inför det att den fjärde rullbanan på Arlanda tas i bruk. För det
tredje bör den samlade avgiftsmassan för flygbolag på inrikesmarknaden i Sverige utvärderas ur ett konkurrensperspektiv för att säkerställa att nya och befintliga aktörer som vill
expandera inte har en relativ kostnadsnackdel jämfört med marknadens stora flygbolag.
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Kapitel 1

Bakgrund och uppdrag: Brommas
roll för konkurrensen
Bromma är Sveriges tredje största flygplats och spelar en viktig roll för den svenska luftfartsmarknaden, speciellt som nav för inrikes flygtrafik. Den huvudsakliga aktören på flygplatsen är Braathens Aviation, som står för majoriteten av trafiken bland annat som ägare
till Malmö Aviation. British Airways erbjuder också individuella flyg, och några ytterligare
bolag flyger code share med Malmö Aviation. Code sharing innebär att ett flygbolag ger
andra bolag möjligheten att boka in passagerare på deras flygningar, med egna flightnummer. Swedavia driver flygplatsen, och har kontrakt att bedriva luftfart på Bromma till och
med år 2038.
Den styrande majoriteten i Stockholms kommun uttryckte i slutet av 2014 i ett uppdrag till
en statlig samordnare för Bromma flygplats en önskan om att pröva en eventuell avveckling
av Bromma flygplats, genom att flytta över Brommas flygkapacitet till andra flygplatser i
Stockholmsregionen (Regeringen, 2014). Möjligheten skulle undersökas att flytta trafiken
senast år 2022, det vill säga 16 år innan Swedavias kontrakt att driva Bromma löper ut år
2038. I slutet av december år 2015 beslutade riksdagen att Stockholmsflygplatsens nedläggning i förtid inte längre skulle utvärderas, varpå frågan avskrevs från uppdraget till den
statliga samordnaren för Bromma flygplats (Dagens Industri, 2015). Utredaren fokuserar
nu på flygkapaciteten i Stockholmsregionen.
För att garantera en god utveckling av flygkapaciteten i Stockholmsregionen bör flera faktorer tas i beaktande, däribland Brommas roll för konkurrensen på den svenska luftfartsmarknaden. Copenhagen Economics analyserar i den här rapporten Brommas roll för konkurrensen på den svenska luftfartsmarknaden på uppdrag av Trafikanalys. Uppdraget har
utförts genom litteraturstudier, dataanalys och intervjuer med marknadens aktörer. Vi har
bland annat studerat den konkurrensekonomiska litteraturen om vad som påverkar konkurrensen på luftfartsmarknaden, med ett särskilt fokus på flygplatsernas roll för konkurrenssituationen. Bland annat undersöker vi hur en andraflygplats kan skapa förutsättningar för flygbolag att differentiera sina produkter. För att bedöma i vilken utsträckning
som trafik skulle flyttas över till Arlanda, upphöra eller förändras har vi också jämfört
Brommas och Arlandas kapacitet, samt utvärderat hur stor del av Brommas trafik som
skulle rymmas på Arlanda baserat på en analys av tillgängliga slot-tider. Vi har också gjort
nationella och internationella jämförelser, där vi undersökt konkurrenseffekterna av nedläggningen av linjetrafik på Göteborg City Airport, och avregleringen av den norska luftfartsmarknaden.
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Rapporten disponeras enligt följande:
I kapitel 2 görs en kortfattad översikt av passagerarutveckling, destinationer och aktiva
flygbolag på Arlanda och Bromma.
I kapitel 3 analyseras i vilken utsträckning Brommas nuvarande trafik kan rymmas på Arlanda, och i vilken utsträckning trafiken kan flyttas till avgångs-och ankomsttider på Arlanda direkt före eller efter den nuvarande tiden på Bromma.
I kapitel 4 analyseras hur en sekundär citynära flygplats, såsom Bromma, kan skapa förutsättningar för flygbolag att differentiera sina produkter. Vi drar också paralleller till nedläggningen av Göteborg City Airport.
I kapitel 5 sammanfattar vi våra observationer och gör en sammantagen bedömning av de
möjliga konkurrenseffekterna på luftfartsmarknaden av en nedläggning av Bromma.
Bilaga A innehåller en kartläggning av vilka faktorer som bestämmer konkurrenstrycket på
luftfartsmarknaden, och hur luftfartsmarknaden i Norge förändrades i och med marknadens avreglering år 1994.
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Kapitel 2

Översikt: Bromma och Arlanda
För att bedöma Brommas roll för konkurrensen på den svenska luftfartsmarknaden krävs
en förståelse för marknadens aktörer. Vi ger i detta kapitel därför en kortfattad översikt av
flygplatserna Arlanda (ARN) och Bromma (BMA) vad gäller passagerarutveckling, destinationer och aktiva flygbolag. Vi kartlägger bland annat antalet destinationer som erbjuds
från de respektive Stockholmsflygplatserna, samt vilka bolag som betjänar dessa destinationer. Tidsperioden för analysen av destinationer och flygbolag är helåret 2014, då det för
detta år finns mest heltäckande data.

2.1

Arlanda är betydligt större och har mer internationell
trafik än Bromma

Arlanda har nästan fem gånger fler årliga avgångar och över sex gånger fler flygbolag än
Bromma, se Tabell 1. Antalet passagerare per år på Arlanda är nästan tio gånger Brommas
antal, och de flesta av dessa (runt 75 procent) flyger utrikes. Motsatta förhållandet gäller
på Bromma, där bara runt 10 procent av passagerarna reser utrikes.

Tabell 1 Översikt Bromma och Arlanda
Arlanda
Avgångar årligen
Passagerare årligen

104 000
22 440 000

2

Bromma
22 000

1

2 380 000

2

- av dessa inrikes

5 090 000

2 130 000

- av dessa utrikes

17 360 000

250 000

3

1

Landningsbanor
Linjer

176

Antal flygbolag
Not:

Uppgifter om antalet avgångar och passagerare gäller för 2014.

Källa:

1) OAG & SEO Economic research.
2) Transportstyrelsen.

2.2

1

57

1
1

19
9

1
1

Utveckling i passagerartrafik drivs av utrikesresenärer

Passagerare som reser utrikes på Arlanda och Bromma har sammantaget ökat med en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) på runt fyra procent mellan år 1996 och år 2014. Totalt
har antalet ökat från åtta miljoner passagerare år 1996 till nästan arton miljoner år 2014.
Andelen utrikespassagerare av totala antalet passagerare har stigit från 57 procent av den
samlade trafiken på Arlanda och Bromma år 1996, till 71 procent år 2014.
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Figur 1 Passagerarutveckling utrikes, Arlanda och Bromma,
1996-2014
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20 000 000
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000

~250 000

~9000

4 000 000
2 000 000
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

BMA
Källa:

2010

2012

2014

ARN

Copenhagen Economics baserat på passagerarstatistik från Transportstyrelsen.

Inhemska passagerarvolymer har varit relativt stabila sett till summan för de båda Stockholmsflygplatserna. Totalt reser mellan sex och sju miljoner passagerare årligen inrikes på
Arlanda och Bromma.

Figur 2 Passagerarutveckling inrikes, Arlanda och Bromma
1996-2014
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Copenhagen Economics baserat på passagerarstatistik från Transportstyrelsen.
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2.3

Braathens dominerar trafiken på Bromma

Braathens Regional AB och Malmö Aviation svarar för huvuddelen av trafiken på Bromma
flygplats. Då Braathens Regional AB och Malmö Aviation samägs av Braathens Aviation är
detta bolag helt dominerande på Bromma.1 Samtliga övriga bolag på flygplatsen, utom British Airways, flyger även code share med Malmö Aviation. Braathens är därför (allt annat
lika) det bolag som främst skulle drabbas av en nedläggning av Bromma. Värt att notera är
också att Malmö Aviation Braathens inte är aktivt på Arlanda.

Figur 3 De största flygbolagen på Arlanda och Bromma 2014
Arlanda
SAS
Norwegian
Nextjet
Lufthansa
KLM
FlexFlight
Finnair
British Airways
Övriga (51 flygbolag)
-

10

20

30

40

50

30

40

50

Bromma
Malmö Aviation
Braathens Regional AB
Brussels Airlines
Finnair
British Airways
Estonian Air
Flybe
FlexFlight ApS
Nextjet
-

10

20

Årliga avgångar (1000)
Not:

Siffrorna gäller för helåret 2014.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, OAG Swedish AIP at Eurocontrol, Swedavia.

2.4

Aktiva flygbolag på respektive flygplats

Under den analyserade perioden verkade totalt nio flygbolag på Bromma. Fem av dessa var
också aktiva på Arlanda: British Airways, Finnair, FlexFlight, Nextjet och Estonian Air (nu
i konkurs), och samtliga bolag hade fler än 75 procent av sina rörelser på Arlanda. De tre
största bolagen på Bromma sett till avgående trafik var dock inte närvarande på Arlanda:
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Malmö Aviation, Braathens Regional och Brussels Airlines. Värt att notera är återigen att
alla flygbolag på Bromma utom Brussels Airlines flög code share med Malmö Aviation.

Figur 4 Flygbolag på Bromma och Arlanda
Antal
flygbolag
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60
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på Arlanda men
inte på Bromma

50
40
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20
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0

Källa:

2.5

5
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flygplatserna
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Bromma men inte
på Arlanda

9
4

5

5

Arlanda

Bromma

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, OAG Swedish AIP at Eurocontrol, Swedavia.

Stor överlappning av linjer på Bromma och Arlanda

Bromma hade 19 destinationer under den analyserade perioden (helåret 2014). Av dessa
betjänades samtliga utom tre också från Arlanda, se Figur 5. De som var unika för Bromma
var Göteborg City (idag stängd för kommersiell trafik), Trollhättan/Vänersborg och Århus.
För sju andra destinationerna stod Bromma för över 50 procent av den totala trafiken från
Bromma och Arlanda. Notera återigen att detta gäller för helåret 2014. Somliga av sträckorna betjänades av olika bolag på de två flygplatserna och dessa beskrivs i Tabell 2.

1

1998 köptes Malmö Aiation av Braathens ASA och slogs då ihop med Braathens Sverige, samt Transwede. Braathens Malmö
Aviation bildades. År 2001 köpte SAS upp Braathens ASA (Braathens norska verksamhet) varpå Malmö Aviation exkluderades och återigen blev ett självständigt företag. Företaget Braathens Aviation äger nu Malmö Aviation. Braathens Aviationkoncernen består av olika bolag: Malmö Aviation, Sverigeflyg, och övriga koncernbolag vars verksamhet omfattar bland annat
ACMI-lease, flygtekniskt underhåll, utbildning av flygande personal och flygplansleasing. Sverigeflyg består av Blekingeflyg,
Gotlandsflyg, Kalmarflyg, Kullaflyg, Sundsvallsflyg, Flysmaland. Från och med årsskiftet 2012/2013 ingår även Golden Air
som samtidigt blev ombildat till flygresearrangörer för linje Trollhättan-Stockholm Bromma. De lokala bolagen är egentligen
inga flygbolag, utan flygresearrangörer som hyr in andra flygbolag som sedan får trafikera linjen. Sverigeflygs bolag hyr in
flygplan och piloter från Braathens Regional.
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Figur 5 Årliga avgångar från Arlanda och Bromma
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Göteborg Landvetter
Sundsvall/Härnösand
Kalmar
Visby
Ronneby/Karlskrona
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Bryssel
Ängelholm/Helsingborg
Växjö
Halmstad
Trollhättan/Vänersborg
Århus
Göteborg City
0%
ARN

20%

40%
BMA

60%

80%

100%

Andel av årliga
avgångar

Not:

Göteborg City är i dag stängd för kommersiell trafik.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, OAG Swedish AIP at Eurocontrol, Swedavia.

Sammanfattningsvis är Arlanda en betydligt större flygplats än Bromma, i termer av antalet
flygbolag, avgångar och passagerare. Arlanda har också en mer internationell trafik i jämförelse med Bromma. Samtidigt är det utrikestrafiken som driver utvecklingen i passagerartrafik för båda flygplatserna, medan den inhemska trafiken har varit relativt stabil
över tid. Flera av de flygbolag som finns på Bromma är också verksamma på Arlanda, och
även när det gäller flyglinjer finns det en stor överlappning. Det dominerande flygbolaget
på Bromma, Braathens Aviation, flyger dock inte från Arlanda.

12

Bromma flygplats roll för konkurrensen på den svenska luftfartsmarknaden

Tabell 2 Flygbolag och linje från Bromma och Arlanda
Bromma

Arlanda-operatör på samma linje

Flygbolag

Destination

Braathens Regional AB

Ängelholm/Helsingborg

Air Mediterranean

Corendon
Airlines

Estonian Air

Finnair

FlexFlight

Nextjet

Norwegian

Primera Air

SAS

Thomson
Airways

X

Halmstad

X

Kalmar

X

Ronneby/Karlskrona

X

Sundsvall/Härnösand

X

Trollhättan/Vänersborg
Växjö

X

Visby

X

British Airways

Århus

Brussels Airlines

Bryssel

Estonian Air

Tallinn

Finnair

Helsingfors

FlexFlight

Göteborg City

Tallinn

Malmö Aviation

Åre/Östersund

X
X

X

X

X

X
X

X
X

Göteborg Landvetter

X

Malmö

X

X

X

X

Umeå
Nextjet

X

X
X

Kristianstad
Flybe

X

Jönköping

Not:

Estonian Air gick i konkurs under 2015.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, OAG Swedish AIP at Eurocontrol, Swedavia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kapitel 3

Kapacitetsanalys: I vilken
utsträckning kan trafik flyttas från
Bromma till Arlanda?
En fråga som är avgörande för huruvida Brommas nedläggning skulle får negativa effekter
på konkurrensen är om Brommas trafik kan inrymmas på Arlanda. Om samtlig trafik kan
flyttas skulle det sannolikt begränsa eventuella negativa konkurrenseffekter. I det här kapitlet analyseras därför hur stor andel av Brommas trafik som kan inrymmas på Arlanda,
givet tillgängliga slot-tider. Analysen är genomförd i samarbete med SEO Economic Research.

3.1

Analysen

Vi har valt att fokusera på två veckor under år 2014 för kapacitetsanalysen: veckorna 21 och
41. Valet av 2014 för analysen (istället för 2015) motiveras av att data för detta år är mest
heltäckande. Valet av veckorna 24 och 41 baseras på två faktorer:



Båda dessa veckor är bland de fem mest trafikerade veckorna i termer av aktivitet på
banorna.
Eftersom veckorna förekommer under olika årstider är det troligt att den planerade
trafiken ser annorlunda ut. En analys av båda veckorna är därmed mer heltäckande
för året.

För analysen delas veckovisa avgångar och ankomster in i grupper om en halvtimme. För
varje grupp beräknas den genomsnittliga frekvensen för alla arbetsdagar (måndag till fredag), och avrundas till närmaste heltal. Baserat på detta vi får en överblick av kapaciteten
under en genomsnittlig veckodag på de två flygplatserna fördelat på avgångar och ankomster. Figur 6 och Figur 7 visar fördelningen för vecka 21 och vecka 41, år 2014.
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Figur 6 Genomsnittligt antal avgångar vecka 21, 2014

Källa:

SEO Economic Research.
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Figur 7 Genomsnittligt antal avgångar vecka 41, 2014

Källa:

SEO Economic Research.

I syfte att analysera kapaciteten från Arlanda används tidsbegränsningar i Airport Coordination Sweden (ACS). ACS ansvarar för fördelningen av tillgängliga ankomst-och avgångstider på Arlanda och Bromma, och sätter bland annat taket för det totala antalet tillåtna
ankomster och avgångar. Baserat på de dagliga kapacitetsbegränsningarna för avgångar
och ankomster ges en total kapacitetsgräns på 1 616 rörelser dagligen på Arlanda, vilket
motsvarar max 42 per halvtimme, se Figur 8.
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Figur 8 Kapacitetsbegränsning Arlanda per halvtimme
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Källa:
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Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research, Airport Coordination Sweden och OAGdata.

Totalt sett kan Arlanda ta över all trafik på Bromma

För en genomsnittlig arbetsdag under de två mest trafikerade veckorna under året är den
dagliga högsta kapacitetsanvändningen 56 procent på Arlanda när Brommas trafik inkluderas, se Figur 9. Denna beräkning utgår dock från att Brommas trafik kan placeras fritt där
det finns ledig kapacitet på Arlanda. Detta antagande är inte rimligt, då flygbolagen inte är
fullständigt flexibla när det gäller avgångar och ankomster. I det följande genomför vi därför en detaljerad analys av kapaciteten på Arlanda med hänsyn till den aktuella tidtabellen.
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Figur 9 Ledig och utnyttjad kapacitet på Arlanda, v. 21 och v. 41,
år 2014

Källa:

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research.

Nuvarande avgångar och ankomster på Arlanda och Bromma visas i Figur 10. Den röda
linjen visar kapacitetsbegränsningen på Arlanda över en dag (jämför med Figur 8). Figuren
visar att all trafik på Bromma, som den är planerad idag, inte skulle rymmas på Arlanda,
givet den nuvarande kapaciteten. Det är möjligt att all trafik skulle kunna rymmas på Arlanda om en del av Brommas avgångar och ankomster flyttas till andra slots. Alternativt
behöver delar av den aktuella trafiken på Arlanda planeras om för att göra plats för trafik
från Bromma.
Mot denna bakgrund undersöker vi möjligheten att flytta ankomster och avgångar, som
ligger ovanför kapacitetsbegränsningen, till tidsintervall direkt före eller efter den aktuella,
schemalagda tiden. Vi finner att majoriteten av avgångar och ankomster som ligger utanför
kapacitetsbegränsningen kan flyttas till en ny tid omedelbart före eller efter den nuvarande.
Det finns också rörelser som inte får plats i tidsintervall direkt före eller efter den aktuella
avgången.
Figur 10 beskriver de samlade avgångarna och ankomsterna på Arlanda och Bromma under
en genomsnittlig dag under de två veckorna i urvalet, jämfört med kapacitetsbegräns18
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ningen. Under vecka 21 är det främst kl. 07.30, kl. 17.00 till 18.00, och kl. 20.00 som avgångar och ankomster hamnar över kapacitetsbegränsningen. Samma begränsningar ses
för vecka 41.

Figur 10. Avgångar och ankomster på Arlanda och Bromma,
jämfört med kapacitetsbegränsningen

Källa:

3.3

SEO Economic Research.

Brommas planerade trafik kan inte flyttas till Arlanda
med bibehållna slot-tider

Sammantaget visar resultaten att det inte är möjligt att flytta all trafik från Bromma till
Arlanda utan att ändra avgångs-och ankomsttider. Trafiken på Bromma, som den är planerad i dag, ryms inte på Arlanda, givet nuvarande kapacitet. Den största delen av trafiken
kan dock överföras till Arlanda genom att flytta den planerade Bromma-trafiken till tidsintervall omedelbart före eller efter utsatt tid. Kapacitetsbegränsningen för de mest populära
tiderna är därefter snabbt nådd.
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Kapitel 4

En ”extra” flygplats betydelse för
konkurrensen
Vi diskuterar i det här avsnittet en “extra” flygplats betydelse för konkurrensen, med fokus
på en citynära andraflygplats som Bromma. Vi beskriver hur en andraflygplats kan skapa
förutsättningar för flygbolag att differentiera sina produkter och undersöker konsekvenserna av nedläggningen av linjetrafik på Göteborg City Airport för konkurrenssituationen
på luftfartsmarknaden.

4.1

Förutsättningar för produktdifferentiering inom
luftfarten

Ett vanligt konkurrensbeteende hos aktörer på en marknad är att de försöker differentiera
sig, erbjuda något unikt, för att kunna ta ut ett högre pris. Detta kallas för produktdifferentiering. Aktörer med differentierade produkter utövar i regel ett betydande konkurrenstryck gentemot varandra. Exempelvis tvingar lågprisbutiker som Lidl andra aktörer som
Hemköp och Ica Supermarket att sänka sina priser, trots att de erbjuder olika typer av produkter. Ikea tvingar övriga möbelaktörer att höja sin kvalitet då de inte kan priskonkurrera,
och lågprisflygbolag tvingar övriga flygbolag att sänka sina priser och förstärka övriga mervärden.2
Förutsättningarna på marknaden och i produktens egenskaper sätter begränsningar för
möjlig produktdifferentiering, och efterfrågan hos konsumenterna sätter begränsningar
för vilken produktdifferentiering som är lönsam. Inom luftfarten är förutsättningarna på
marknaden och i produktens egenskaper exempelvis linjenät, turtäthet, passagerarupplevelsen, bokningsprioritet, lojalitetsprogram, tidsanvändning på flygplatserna, kapacitet
och flexibilitet för rutterna. Att kunna erbjuda olika kvalitet på dessa parametrar ger företag möjlighet att differentiera sig gentemot varandra. Utformningen av en flygplats, och
tillgången till en ytterligare flygplats, påverkar en aktörs möjlighet att differentiera sig.
Efterfrågan hos konsumenterna sätter gränser för möjligheterna att differentiera en produkt. Ju större spridning det finns i kundernas preferenser, desto större är möjligheterna
för en aktör att skapa en lönsam produktdifferentiering. Exempelvis är affärsresenärer
mindre priskänsliga, och mer känsliga för avgångstider, än turistresenärer. Andra typiska
preferenser är att affärsresenärer uppskattar en närhet till näringslivscentra, transit-och
transferresenärer värdesätter ett brett linjenät utrikes, och turistresenärer uppskattar närvaron av lågprisbolag.
Flygplatsens roll för produktdifferentiering
Bromma och Arlanda skiljer sig på flera parametrar, vilket skapar möjligheter för produktdifferentiering. Bromma har i egenskap av citynära flygplats exempelvis begränsningar i
2

Bertrand-konkurrens med differentierade produkter är den mest använda teoretiska modellen för att bedöma exempelvis
förvärv.
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tillåtna flygplans-typer till följd av bullerbegränsningar och restriktioner i tillåtna flygtider;
under vardagar är det inte tillåtet för flygplan att lyfta innan kl. 07.00 eller landa efter kl.
22.00 på Bromma. Antalet steg från flygplan till nästa färdmedel är färre på Bromma än på
Arlanda, och reslängden från flygplatsen till slutdestinationen (stadskärnan eller motsvarande) är kortare, även om restiden inte nödvändigtvis är det; i rusningstrafik kan det med
Arlanda Express gå snabbare att komma till Arlanda än till Bromma. Bromma ligger också
i anslutning till Solna business park vilket kan ha betydelse för affärsresenärer, samtidigt
som Swedavia, Sigtuna Kommun och Arlandastad Holding utvecklar Airport City Stockholm – en flygplatsstad med kontorsfastigheter som planeras i anslutning till flygplatsen.
För Bromma samverkar flygplatsens förutsättningar med efterfrågan: restriktionerna leder
till att endast mindre flygplan trafikerar Bromma. Detta öppnar en nisch för aktörer med
tätare frekvenser som kan tilltala den tidskritiske affärsresenären. Den senare effekten förstärks av Brommas mervärden såsom närhet och korta tider från landning till att resenären
kan lämna flygplatsen. Det skapar utrymme för konkurrens med en differentierad produkt.

4.2

Vad händer på marknaden om en flygplats läggs ner?
Exemplet Göteborg City Airport

Det här kapitlet beskriver hur konkurrensen på luftfartsmarknaden påverkas av att en stad
har en sekundär citynära flygplats som Bromma, och hur konkurrenstrycket på marknaden
påverkas om en av två flygplatser läggs ner. Vi beskriver också hur konkurrensen påverkades i Göteborg när stadens citynära flygplats lades ner.
Bakgrund och analysen
I november 2014 stoppades all trafik med tyngre flygplan (såsom Boeing 737 och Airbus
A320) från Göteborg City Airport (GSE), då flygplatsens landningsbana inte längre kunde
hantera tunga flygplan. I januari 2015 avbröts planerade förbättringar av banan på grund
höga kostnader. Resultatet blev att Göteborg City Airport permanent stängdes för kommersiell trafik.
För att bedöma hur en nedläggning av Bromma skulle påverka konkurrensen på luftfartsmarknaden har vi undersökt vad som hände i Göteborg när stadens citynära flygplats lades
ner. Konsekvenserna av nedläggningen av Göteborg City Airport får fungera som en vägvisare för vad konsekvenserna kan bli om Bromma stängs.
Situationen före stängningen av Göteborg City Airport
Göteborg City Airport och Bromma är delvis jämförbara, då både Göteborg City och
Bromma var eller är mindre och ligger närmare centrum än den större flygplatsen (Landvetter respektive Arlanda). Detta innebär en möjlighet för den mindre flygplatsen att differentiera sig, och att flygbolag på respektive flygplats kan differentiera sina produkter.
För Bromma är överlappningen i destinationer med Arlanda större än vad som var fallet i
Göteborg. En ytterligare skillnad är Braathens dominans på Bromma. Göteborg City Airport hade ett större fokus för lågprisbolag, och inget enskilt dominerande bolag. Bolagen
på Göteborg City Airport flög dessutom främst utrikes, med Bromma i huvudsak har inrikestrafik.
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Detta illustreras i Figur 13 nedan, som jämför trafiken på de två flygplatserna i Göteborgsområdet mot de två aktuella flygplatserna i Stockholmsområdet.3 Endast ett flygbolag trafikerade såväl Göteborg City Airport som Landvetter, medan fem flygbolag hade trafik på
såväl Bromma som Arlanda. Samtidigt fanns flygbolag som endast trafikerade den mindre
flygplatsen – tre stycken på Göteborg City Airport och fyra stycken på Bromma.
Med avseende på destinationer är skillnaderna ännu tydligare. Göteborg City Airport hade
17 unika destinationer vilket kan jämföras med Landvetters 35. Endast fyra av destinationerna kunde nås från båda flygplatserna i Göteborgsområdet. För Bromma är bilden helt
annorlunda. Arlandas 163 unika destinationer motsvaras av endast två unika destinationer
för Bromma. Antalet gemensamma destinationer som kan nås från båda flygplatser uppgår
till 18 stycken.
Vi kan därför dra slutsatsen att Bromma i nästan samtliga fall huserar flygbolag som driver
trafik i direkt konkurrens med andra flygbolag på Arlanda på samma (i huvudsak) inrikeslinjer. I Göteborg City Airports fall var det mer fråga om komplementär trafik, och då främst
av lågpriskaraktär. Sannolikt hade detta betydelse för hur trafiken påverkades av den oförutsedda stängningen av Göteborg City Airport, vilken analyseras nedan.

3

Analysen är utförd av SEO Economic Research, baserat på data från OAG, för Göteborgs City Airport (GSE) och Landvetter
(GOT). För att ta hänsyn till säsongsmässiga variationer i destinationer och frekvenser används data för tredje veckan i
mars respektive september för tre år: 2013, 2014 (före stängningen av kommersiell trafik) och 2015 (efter nedläggningen av
kommersiell trafik).
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Figur 11 Jämförelse Göteborg City Airport och Bromma
GSE och GOT

BMA och ARN

Aktiva flygbolag

Aktiva flygbolag

Destinationer

Data från året före 30 november 2015

Källa:

Destinationer

Data från året före 30 november 2015

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research och OAG-data.

Effekten av stängningen av Göteborg City Airport för destinationer och
flygbolag
Efter stängningen av Göteborg City Airport, flyttades den absoluta majoriteten av destinationerna från Göteborg City Airport till Landvetter, se Figur 12. Vid det första datumet som
vi har undersökt (mars 2014) erbjöd Göteborg City Airport 12 destinationer, varav endast
två samtidigt erbjöds från Landvetter. Tio linjer var alltså unika för Göteborg City Airport.
Alla dessa 10 destinationer erbjuds nu från Landvetter till följd av stängningen av Göteborg
City Airport (i september 2015). Vid det andra datumet som vi har undersökt innan Göteborg City Airports stängning (september 2014) hade Göteborg City 17 unika destinationer.
Av dessa erbjuds 14 nu från Landvetter till följd av stängningen av Göteborg City Airport.
De återstående tre – Alghero, Trapani och Visby – flögs inte i september 2015, men Visby
flygs idag. På några av de linjer som flyttade minskade eller ökade frekvensen av flygningar
efter Göteborg City Airports stängning. Sådana variationer i utbudet av destinationer
skedde dock även innan stängningen av Göteborg City Airport, och är inte nödvändigtvis
hänförbara till flygplastens stängning.
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Figur 12 Destinationer från Landvetter (GOT) och Göteborg City
(GSE)
Destinationer
Stängning GSE

GSE

Källa:

Båda

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research och OAG-data.

Alla de tre flygbolag som bedrev verksamhet på Göteborg City Airport har i nuläget överfört
sin trafik till Landvetter (se bilaga B för en detaljerad beskrivning). Vissa destinationer flyttades däremot inte, bland annat destinationerna Alghero och Trapani, som flögs av Ryanair. I stort sett all Ryanairs övriga trafik flyttades till Landvetter sedan nedläggningen, och
det är möjligt att vissa destinationer inte flyttades på grund av bristande lönsamhet.
Braathens, som tidigare flög till Visby från Göteborg City Airport har flyttat sin verksamhet
till Landvetter.
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Figur 13 Flygbolag på Landvetter (GOT) och Göteborg City (GSE)
Flygbolag
Stängning GSE

GSE
Källa:

4.3

Båda

GOT

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research och OAG-data.

Relevans för Bromma

Vår bedömning av stängningen av Göteborg City Airport syftar till att dra slutsatser om
vilka effekter som kan förväntas av en nedläggning av Bromma. Det finns dock ett antal
skillnader mellan de två flygplatserna, vilket gör att de förändringar som skett till följd av
Göteborg Citys stängning enligt vår bedömning sannolikt inte kommer att realiseras vid en
nedläggning av Bromma.
Denna bedömning vilar på fyra förhållanden. För det första är Bromma en långt större
flygplats än Göteborg City var, med mer än dubbelt så många aktiva flygbolag och runt fem
gånger högre passagerarantal.
För det andra skiljer sig kundfokus mellan de båda flygplatserna. Bromma har fokus på
inrikestrafik och Göteborg City på utrikestrafik. Bromma har 65 procent affärsresenärer,
medan nästan samtliga resenärer på Göteborg City var fritidsresande.
För det tredje skiljer sig aktörerna på flygplatserna. På Bromma är Malmö Aviation nästan
helt dominerande och har varit så under många år. På Göteborg City erbjöds en stor del av
destinationerna av lågkostnadsbolag som Ryanair och Wizz Air. Dessa flygbolag bedöms
vara mer rotlösa det vill säga oftare flytta sin trafik mellan flygplatser.
För det fjärde är överlappningen i destinationer mellan Arlanda och Bromma större än det
var mellan Göteborg City och Landvetter, vilket tydligt framgår ovan. Nästan samtliga linjer
som erbjuds från Bromma idag erbjuds också från Arlanda vilket inte var fallet för Göteborg.
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Slutligen bör det nämnas att tillgänglig data för perioden efter stängningen av Göteborg
City är begränsad, eftersom flygplatsen stängdes för kommersiell trafik för drygt ett år sedan.
Slutsatser: Mycket liten effekt av Göteborg Citys nedläggning
Vi kan konstatera att majoriteten av såväl aktörer som destinationer flyttades över från
Göteborg City Airport till Landvetter, vilket gör att effekten på konkurrensen kan bedömas
som liten (även om vi har kunskap om eventuella priseffekter).
Erfarenheterna från Göteborg är som nämnt inte direkt överförbara på situationen i Stockholm. Följande talar emot en liknande utveckling för Stockholm:
1.

Göteborg City Airport var betydligt mindre än Bromma, och det är sannolikt svårare att
få tillräckligt med utrymme för en överföring av trafik från Bromma till Arlanda.
2. Det finns inte samma kapacitetsbegränsningar, i termer av tillgången till slot-tider, på
Landvetter som det gör på Arlanda.
3. Det fanns färre restriktioner på Göteborg City Airport i jämförelse med Bromma.
4. Göteborg City Airport hade en tydlig profil mot privatresenärer; en grupp som inte är
lika ”tidskritiska” som till exempel affärsresenärer. En stor andel av de flygbolag som
fanns på Göteborg City Airport var lågkostnadsbolag, vars kunder också har en större
acceptans för tidtabellsändringar.
Följande talar för en liknande utveckling:
1.

Utbyggnaden av en fjärde rullbana på Arlanda skulle i stort sett eliminera kapacitetsbegränsningarna för att flytta över trafiken, vilket liknar situationen i Göteborg.
2. Det finns flygbolag som har flyttat trafik mellan Bromma och Arlanda, till exempel
Nextjet.
3. Det finns flygbolag som flyger både på Arlanda och Bromma, till exempel Finnair och
British Airways. För sådana bolag borde det vara lätt att föra över trafik.
Vår sammanfattande bedömning är emellertid att exemplet Göteborg City Airport, även
om det bekräftar bilden av att flygbolag under vissa förhållanden snabbt kan anpassar sitt
linjenät och fortsätta att konkurrera, har begränsad relevans för att bedöma hur konkurrensen utvecklas om Bromma flygplats läggs ned.
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Kapitel 5

Möjliga konsekvenser för
konkurrensen om Bromma läggs
ned
Vi sammanfattar i det här kapitlet våra huvudsakliga observationer och drar slutsatser om
vilka konsekvenser en nedläggning av Bromma skulle få för konkurrensen. Resultaten ska
tolkas med försiktighet, då de representerar ett hypotetiskt scenario (där Bromma inte
finns) och kan påverkas av ett flertal faktorer som inte analyseras i detalj i den här rapporten.

5.1

Förutsättningarna skiljer sig på kort och lång sikt

Nedan följer fyra observationer som vi bedömer som avgörande för att analysera sannolika
effekter av en nedläggning av Bromma. Avgörande för bedömningen är dessutom hur dessa
observerade förutsättningar för konkurrens skiljer sig på kort och lång sikt.
Observation 1: Samma destinationer, olika aktörer
Vår första observation gäller överlappningen av inrikesdestinationer som erbjuds från Arlanda och Bromma. Inrikesdestinationerna överlappar i mycket stor utsträckning; i januari
2016 var endast Trollhättan/Vänersborg unikt för Bromma. Övriga destinationer kunde
också nås från Arlanda. År 2014, som är det år vi har mest heltäckande data för, var Trollhättan/Vänersborg också den enda inrikeslinjen som inte fanns tillgänglig från Arlanda, se
Tabell 3.
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Tabell 3 Överlappning aktörer Arlanda och Bromma, 2014
Flygbolag

Destination

Braathens
Regional

Ängelholm

Austrian

Corendon
Airlines

Halmstad

X

Norwegian

Primera Air PriSAS
mera
Air
Nordic
X
X

Ronneby/
Karlskrona
Sundsvall/
Härnösand
Trollhättan/
Vänersborg
Växjö

X

FlexFlight

Kristianstad

Malmö
Aviation

Åre/
Östersund
Göteborg
Landvetter
Malmö
Airport
Umeå

TUIFly

X

Kalmar

X

X

Visby

Källa:

Flex- NexFlight tJet

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research och OAG-data.

Observation 2: Flygplanstyper tillåtna på Bromma inte konkurrenskraftiga
på Arlanda på kort sikt
Av miljöskäl finns bullerrestriktioner som begränsar vilken ljudnivå som får förekomma
inom ett visst avstånd från en flygplats. Denna lagstiftning är framförallt relevant för
Bromma flygplats, som ligger nära centrala Stockholm. Varje flygplan som flyger från
Bromma måste ha ett bullercertifikat som anger hur många decibel det ger ifrån sig vid
start och landning.
De flygbolag som flyger från Bromma måste alltså uppfylla ytterligare krav som inte gäller
de bolag som flyger från den konkurrerande flygplatsen Arlanda. Till följd av detta har exempelvis Malmö Aviation köpt in plan särskilt för att uppfylla dessa bullerkrav (företrädesvis flygplanet RJ100, ett 4-motorigt jetplan). Dessa flygplanstyper har en kostnadsnackdel
jämfört med de som idag trafikerar Arlanda, vilket framgår av Tabell 4. Tabellen redovisar
antalet platser, samt kostnaden för underhåll och bränsleåtgång per plats, för ett urval flygplan på Arlanda och Bromma. Flygplanet RJ-85, en mindre variant av RJ100, har fått representera ett typiskt flygplan anpassat för Bromma. I jämförelse med flygplanen Boeing
737-700 och Boeing 737-600, som flyger från Arlanda, har RJ-85 färre platser med en
högre underhållskostnad och högre bränsleåtgång per plats. Denna nackdel i termer av
driftsekonomi försvinner dock på lång sikt, allteftersom flygbolagen som flyttar till Arlanda
uppgraderar sin flygplansflotta.
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Tabell 4 Säten och kostnader per säte för olika flygplanstyper
Flygplan

Platser

Bromma:

Underhåll per plats

Bränsle per plats

- SEK/timme -

- liter/timme -

95

120,8

26,6

Boeing 737-700

141

85,9

19,3

Boeing 737-600

123

98,7

21,2

RJ-85
Arlanda:

Källa:

Copenhagen Economics baserat på uppgifter från aircraftcostcalculator.com, sasgroup.net/en/boeing737-600700800/ och malmoaviation.se flygplanstyper [2015-12-14].

Observation 3: Utan Bromma begränsas möjligheten till
produktdifferentiering
Som vi tidigare har noterat kan flygbolag som flyger från Bromma och Arlanda kan sägas
konkurrera med differentierade produkter. Tiden från landning ut ur terminalerna är kortare på Bromma, vilket skapar fördelar för såväl för flygbolag (som kan använda flygplanen
mer effektivt) som resenärer (som kommer snabbare upp i luften och ut till terminalen).
Bromma är också beläget nära Solna Business Park, vilket skapar mervärde för affärsresenärer som är en betydligt större kundgrupp på Bromma jämfört med Arlanda. Runt 65 procent av Brommas resenärer är affärsresenärer, medan motsvarande andel för Arlanda endast är 35 procent. Skillnaden i produktkvalitet är inte nödvändigtvis så stor vad gäller restid
till och från flygplatsen, då Arlanda och Bromma ungefär ligger på samma tidsavstånd från
Stockholms stadskärna. Snabbtåget Arlanda Express gör dock att det, framförallt i rusningstrafik, kan vara snabbare att komma till och från Arlanda än Bromma.
De fördelar Bromma har kan inte återskapas på Arlanda. Till exempel är Brommas korta
terminaltid och flygplatsens läge i förhållande till Västerort givna förutsättningar. En nedläggning av Bromma skulle därmed minska möjligheterna för flygbolagen att använda sig
av produktdifferentiering. Vid en nedläggning kan trafiken på Bromma delvis överföras till
Arlanda, både genom att flygbolagen flyttar sin aktivitet och genom att befintliga bolag på
Arlanda expanderar. Det ökade trycket på Arlanda kan också leda till att nya aktörer etablerar sig. Samtidigt är en annan möjlighet att en viss del av trafiken ersätts med andra
trafikslag, såsom tåg och bil.
Observation 4: Nuvarande trafik på Bromma kan inte få motsvarande slots
på Arlanda idag
Att flytta Brommas nuvarande kapacitet till Arlanda skulle på kort sikt leda till kapacitetsbrist under de mest populära start-och landningstiderna (se kapitel 4). Det är i stor utsträckning möjligt att skifta trafiken till tider direkt innan eller efter aktuell slot-tid. Det är
dock endast Brommas trafik som skulle behöva omfördelas, då Arlandas flygbolag har tilldelats slot-tider av ACS enligt Slotsförordningen. I praktiken råder en först-till-kvarn-princip för slots, vilket innebär att flygbolag på Bromma vid en stängning och överflyttning av
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trafiken till Arlanda, måste ställa sig i kö för att få tillgång till attraktiva start-och landningstider. Enligt EG-rätt kan avsteg från denna förordning inte göras.4 Med en fjärde rullbana på Arlanda kan nuvarande trafik på Bromma dock rymmas (Stockholm Arlanda
Airport, 2011).

5.2

Slutsatser och förslag

Vi har ovan konstaterat att det finns närliggande exempel där trafik från en flygplats som
lagts ned flyttats över nästan fullständigt till en närliggande flygplats. Detta exempel är då
Göteborg City Airport lade ned 2014 och trafiken flyttades över till Landvetter flygplats. I
detta fall kan slutsatsen dras att konkurrensen inte påverkades nämnvärt. Detta illustrerar
att flygbolag, under vissa förutsättningar är synnerligen anpassningsbara och snabbt kan
lägga om linjenät och rutter till följd av förändrade omvärldsfaktorer.
När det gäller Bromma är emellertid situationen en annan, vilket beskrevs ovan. Den trafik
som idag bedrivs på Bromma kan inte med kort varsel flyttas till Arlanda, främst på grund
av begränsad tillgång på start- och landningstider, och på grund av att de flygplanstyper
som optimerats för Bromma inte är konkurrenskraftiga på Arlanda.
De förutsättningar som råder i detta fall skiljer sig alltså från de som råder i exemplet med
de två flygplatserna i Göteborg. Samtidigt är det viktigt att påpeka att tidsperspektivet är
avgörande när det gäller att bedöma hur konkurrensen skulle påverkas av en nedläggning
av Bromma.
Vi skiljer därför på våra slutsatser på lång och kort sikt. Vi bedömer att effekter är sannolika
på inrikestrafiken, men inte på utrikestrafiken eftersom Brommas roll där är marginell.
Slutsats 1: På kort sikt är konkurrenseffekten negativ
På kort sikt är vår sammantagna bedömning att konkurrensen kommer att påverkas negativt av en nedläggning av Bromma. Effekten bedöms som måttlig och gäller endast inrikestrafiken.
Det konkurrenstryck som trafiken på Bromma idag utövar på de aktörer som är aktiva på
Arlanda kommer att försvinna och inte ersättas fullt ut av en ökning av antalet konkurrenter på Arlanda. Denna bedömning grundar sig dels på att de aktörer som idag trafikerar
Bromma sannolikt får svårt att flytta till Arlanda och samtidigt försvara sin position på
marknaden. Detta på grund av att:




4

Flygplanstyperna är anpassade för att leva upp till Brommas krav, men är inte konkurrenskraftiga på Arlanda, vilket ger en betydande kostnadsnackdel jämfört med övriga
konkurrenter, samt att;
De mest attraktiva slot-tiderna för start och landning är upptagna av de inkommande
bolagens viktigaste konkurrenter. Detta gör det omöjligt för ett flygbolag att flytta till

Artikel 8b i förordningen säger att avsteg från Grandfather’s rights kan göras på inrådan från en nationell konkurrensvårdande myndighet som del av ett konkurrensrättsligt marknadsingripande. Tillämpning av nationell eller EG-rätt inom konkurrensområdet kan alltså ge konkurrensvårdande myndigheter rätt att kasta om slots mellan flygbolag. Men bara som del i
ett beslut i nämnda konkurrensregler.
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Arlanda och skapa en tidtabell med motsvarande konkurrenskraft som de redan etablerade bolagen.
Dessutom kan det anses som osannolikt att andra nya aktörer eller Arlandas befintliga aktörer kan utöka trafiken i sådan utsträckning att dagens konkurrenstryck upprätthålls.
Denna konkurrensförsvagning kan emellertid bedömas som måttlig. Det beror på att flera
linjer, framförallt de största, redan idag är konkurrensutsatta även på Arlanda. Konkurrensförsvagningen hade varit betydligt större om Arlanda hade dominerats av endast en
aktör på inrikesmarknaden.
Vår bedömning är alltså att konkurrensen på kort sikt skulle försvagas av en nedläggning
av Bromma, men att denna effekt är att betrakta som måttlig. Vidare är det sannolikt att
effekten skiljer sig åt beroende på vilken linje som analyseras. De linjer där antalet aktörer
går från två eller tre till endast en aktör kan förväntas drabbas hårdare av en konkurrensförsvagning jämfört med linjer där antalet aktörer går från exempelvis tre till två.
Inrikesflyglinjerna i Sverige kan kategoriseras baserat på passagerarvolymer: små, medelstora och stora linjer. Givet dagens trafiksituation kan följande bedömning göras, se Tabell
5: De största flyglinjerna inrikes är Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, StockholmLuleå och Stockholm-Umeå, och dessa flygs uteslutande med jetflygplan. Bland annat
Stockholm-Kalmar och Stockholm-Kiruna kan klassas som medelstora flyglinjer, och trafikeras av både jetflygplan och mindre turbopropflygplan. Majoriteten av inrikesflyglinjerna hör till gruppen små linjer där företrädesvis turbopropflygplan används.
På kort sikt är vår bedömning att konkurrensförsvagningen främst riskerar att drabba de
linjer där en aktör har trafik från Arlanda i konkurrens med en annan aktörs trafik från
Bromma. Dessa linjer återfinns bland svenskt inrikesflygs medelstora linjer, till exempel:
Stockholm-Östersund, Stockholm-Ängelholm och Stockholm-Visby, vilka ingår som markerade i Tabell 5.
Samtliga flyglinjer listade ovan riskerar att omvandlas till monopol-linjer vid en nedläggning av Bromma. Hur det faktiska utfallet blir är emellertid svårbedömt. I några fall kan
man förvänta sig att befintliga aktörer på Arlanda kan ta upp konkurrerande trafik, till exempel på linjen Stockholm-Östersund där vi sett tidigare in-och utträde under de senaste
åren.
Vår bedömning på kort sikt är emellertid att några av dessa linjer omvandlas till monopollinjer om Bromma läggs ned. Detta kan ge negativa effekter för resenärer i form av högre
priser och sämre kvalitet. Det är inte möjligt att med säkerhet förutspå vilka linjer inom
denna kategori som har störst sannolikhet att drabbas av monopoltrafik.
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Tabell 5 Inrikeslinjer från Arlanda (ARN) och Bromma (BMA),
2014
Flyglinje

Flygs från

Göteborg

2 ARN, BMA

1 326 700

Malmö

2 ARN, BMA

1 154 900

Luleå

2 ARN

1 020 800

Umeå

2 ARN, BMA

919 400

Östersund

ARN, BMA

426 300

Ängelholm

ARN, BMA

383 400

Visby

ARN, BMA

331 800

Skellefteå

ARN

263 800

Kiruna

2 ARN

257 000

Sundsvall/Härnösand

ARN, BMA

224 900

Ronneby

ARN, BMA

209 600

Kalmar

ARN, BMA

179 300

Halmstad

ARN, BMA

102 000

Örnsköldsvik

ARN

78 000

Växjö

ARN, BMA

75 600

Trollhättan

BMA

44 400

Jönköping

ARN

35 000

Kristianstad

ARN

33 800

Karlstad

ARN

24 900

Arvidsjaur

ARN

6 700

Gällivare

ARN

3 500

Passagerarvolym

Not:

Passagerarvolym är antalet ankommande och avresande passagerare på Swedavias flygplatser, år
2014.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på Swedavias destinationsstatistik.

Slutsats 2: På lång sikt är konkurrenseffekten fortfarande negativ, men
marginell
På lång sikt är vår sammantagna bedömning att konkurrensen också kommer att påverkas
negativt av en nedläggning av Bromma. Effekten bedöms som marginell, det vill säga väsentligt mindre än på kort sikt, och gäller fortsatt endast inrikestrafiken.
De flygbolag som idag finns på Bromma, och utövar konkurrenstryck på aktörer verksamma på Arlanda, kommer att ha fått tillräckligt med tid för att anpassa och etablera sig
på Arlanda.
Denna bedömning grundar sig framförallt på att en planerad fjärde rullbana på Arlanda
kommer att ge tillräcklig kapacitet till att rymma dagens trafik från Bromma, även med
hänsyn till tillväxten fram till år 2040. De nya slot-tiderna kommer att fördelas i enlighet
med Slotsförordningen på ett konkurrensneutralt sätt vilket ger nya aktörer möjlighet att
utmana befintliga bolag på Arlanda.
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Aktörer som anpassat sin flygplansflotta till Brommas restriktioner har tillräckligt med tid
för att optimera sin flygplansflotta med avseende på driftsekonomi för att passa Arlandas
krav och därmed nå en motsvarande driftsekonomi som sina konkurrenter.
Det kommer emellertid att krävas större passagerarvolymer för att skapa konkurrens på en linje. Detta är en så kallad ”tröskeleffekt”.
Denna effekt beror på följande. Avsaknaden av sådana bullerrestriktioner som tillämpas på
Bromma ger flygbolag på Arlanda möjlighet att utnyttja större flygplanstyper med bättre
driftsekonomi. Det höjer tröskeln för att kunna utmana en aktör som flyger ensam på en
linje från Arlanda – en utmanare på Arlanda måste helt enkelt vinna ett högre antal kunder
för att kunna konkurrera effektivt med denna aktör än om utmanaren istället hade flugit
från Bromma. Det kan leda till att några av de linjer som idag har konkurrens (det vill säga
två aktörer) inte kommer att fortsätta att ha det om Bromma lägger ned.
Det beror på att de flygplanstyper som idag trafikerar Bromma i regel är väsentligt mindre
än de som trafikerar Arlanda. De har också en sämre driftsekonomi, dvs. kostnaden per
säte är högre. Trots det fungerar konkurrensen eftersom vissa resenärer föredrar att resa
via Bromma givet dess unika attribut och är beredda att betala ett litet prispremium för
detta. Det får till följd att en viss passagerarvolym mellan Stockholm och en viss ort ute i
landet kan vara tillräcklig för att det ska finnas två aktiva flygbolag som konkurrerar, varav
en från Bromma med lite mindre flygplan och en från Arlanda med lite större plan.
Om Bromma lägger ned riskerar emellertid denna passagerarvolym att inte räcka till för att
två flygbolag ska konkurrera på samma linje från Arlanda eftersom större flygplan med
bättre driftsekonomi är tillåtna. I sådana fall kan en nedläggning av Bromma leda till att
linjer med konkurrens ersätts av linjer där endast en aktör är aktiv.
Det kommer därför att krävas något större passagerarvolymer för att kunna ge tillräckligt
med underlag för två konkurrerande aktörer från Arlanda på vissa medelstora linjer. Exempelvis skulle, med dagens volymer, följande medelstora linjer i Tabell 5 kunna ligga i
farozonen att övergå från konkurrens till monopol: Stockholm-Ronneby, Stockholm-Visby,
och Stockholm-Kalmar.
Sammanfattningsvis drar vi två huvudsakliga slutsatser när det gäller konkurrenseffekterna av en eventuell nedläggning av Bromma. Vår första slutsats är att konkurrensen inom
inrikesflyget på kort sikt kommer att påverkas negativt av en nedläggning, men effekten är
måttlig. På längre sikt är vår slutsats att den negativa effekten på inrikestrafiken kvarstår,
men som ett resultat av ökad kapacitet på Arlanda och en anpassning över tid bland flygbolagen bedömer vi att denna effekt är marginell.
Förslag
Vår huvudslutsats är att konkurrensen påverkas negativt om Bromma läggs ned före det
att Arlandas fjärde rullbana är färdigställd. Det är det kortsiktiga scenariot. Det konkurrenstryck som de aktörer som är aktiva på Bromma utövar på Arlandas inrikesaktörer kommer inte fullt ut att kunna ersättas genom fler aktörer och fler avgångar från Arlanda av de
skäl som redovisades ovan.
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Vårt första förslag för att säkerställa att konkurrensen på inrikesmarknaden för luftfart inte
försvagas är därför att Bromma inte bör läggas ned före det att den fjärde banan på Arlanda
är tagen i drift. Först då kan en nedläggning av Bromma anses ge endast marginella effekter
på konkurrensen.
Det finna även vidare åtgärder beslutsfattare inom statlig sektor kan göra för att vårda och
säkerställa ett sunt konkurrenstryck.
Vårt andra förslag är att beslut och tidplan för en fjärde rullbana på Arlanda tydligt kommuniceras med marknadens aktörer, samt att fördelningen av tillkommande start- och
landningstider (slots) sker på ett så konkurrensfrämjande sätt som är möjligt givet gällande
förordningar och regler. Det är särskilt angeläget att aktörer som idag har en privilegierad
ställning när det gäller den slots-tilldelning kan utmanas flygbolag som, så långt det är möjligt, får motsvarande möjligheter att skapa attraktiva linjenät och tidtabeller.
Vårt tredje förslag tar sikte på den sammanlagda avgiftsstrukturen för flygbolag. Till betydande del avgörs dessa av lokala föreskrifter och sätts av flygplatshållaren som är den
svenska staten. Det är viktigt att den sammanlagda avgiftsbördan är konkurrensneutral.
Det är om möjligt ännu viktigare att den sammantagna avgiftsbördan inte faller oproportionerligt på mindre flygbolag eller på flygbolag som överväger inträde på den svenska inrikesmarknaden. Vi föreslår därför en översyn av samlade avgiftsfloran för att, om möjligt,
föreslå åtgärder som ger incitament till inträde och skärpt konkurrens till nytta för resenärerna i form av pressade priser och en bättre kvalitet.
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Bilaga A

Erfarenheter av konkurrens på luftfartsmarknader
Det här avsnittet presenterar allmänna utgångspunkter för vad som skapar konkurrens på
luftfartsmarknaden, och beskriver erfarenheter från avregleringen av luftfartsmarknaden i
Norge samt utvecklingen av lågprisbolagens affärsmodeller.

A.1 Flera faktorer bestämmer konkurrenstrycket
Ett flertal faktorer påverkar konkurrenstrycket på luftfartsmarknaden. Det finns först och
främst en rad inträdeshinder som kan begränsa konkurrensen på marknaden, till exempel
tillgången till start-och landningstider (slots), avgifter av olika slag (licensavgifter och
andra flygplatsrelaterade avgifter) och särskilda krav, till exempel relaterade till bullernivå
eller olika tidsrestriktioner, som kan begränsa vilka flygplanstyper som kan användas.
En annan faktor som kan påverka inträdesmöjligheterna och konkurrensnivån på marknaden är i vilken utsträckning flygbolag samarbetar genom strategiska flygallianser och
andra samarbetsavtal, såsom gemensamma linjebeteckningar (code share). Marknadsaktörernas inriktning när det gäller prissättning och relationsmarknadsföring (lojalitetsprogram) är en ytterligare viktig aspekt som relaterar till strategiskt beteende bland flygbolag.
Konkurrenstrycket påverkas också av efterfrågan på flygtrafik; hur stor volym som efterfrågas och kundernas preferenser när det gäller pris, kvalitet, turtäthet, linjetäthet och tidtabeller. Kundkollektivet kan vara mer eller mindre homogent, vilket skapar olika förutsättningar för differentiering av produkter.
Slutligen påverkas konkurrenstrycket på luftfartsmarknaden av marknadens aktörer och
deras sammansättning. Koncentrationen av bolag på marknaden är en viktig faktor. Som
ett exempel kan nämnas att EU-kommissionen år 2003 stoppade Ryanairs köp av Aer Lingus med motiveringen att förvärvet skulle ha resulterat i sämre valmöjligheter och högre
priser för konsumenter.
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Box A.1 Ingen entydig effekt på volymer av inträde på inrikeslinjer
Hypotes: inträde av ett flygbolag på en linje ger ökade passagerarvolymer. Vi kan
dock inte belägga en sådan effekt. Den statistik data vi har för linjen Stockholm-Kiruna pekar snarare på att inträde sker när passagerarvolymer ökar, och utträde när
de minskar. Kausaliteten är oklar.
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A.2 Erfarenheter från Norge
Inrikesmarknaden i Norge avreglerades 1994. Liberaliseringen fick till en början inga
större priseffekter, då SAS och Braathens Aviation var de dominerande spelarna på marknaden vid tidpunkten, och dessa främst konkurrerade med säteskapacitet. Oslos tidigare
flygokats Fornebu hade begränsad kapacitet, men Gardemoen öppnade 1998 vilket ökade
flygkapaciteten i huvudstaden. Samma år som Gardemoen öppnade startade Color Air, ett
lågprisbolag, drift vid flygplatsen, vilket skärpte konkurrensen.
SAS och Braathens motstrategier vid lågprisbolagets inträde var att öka säteskapaciteten,
selektivt sänkta priser på de linjer Color Air betjänade (prisdiskriminering), införa fördelaktiga företagsavtal samt expandera sina respektive bonusprogram för att skapa lojalitet.
Dessa strategier fick effekt, och Color Air lämnade marknaden 1999.
Avregleringen förväntades utlösa priskonkurrens, vilket den inte gjorde. Priserna för business class var fortsatt höga och ökade även avsevärt under de efterföljande åren. Samtidigt
ökade inte avgångstidernas flexibilitet, utan snarare skedde en koncentration av avgångar.
Flygbolagen gjorde kostsamma investeringar i kapacitet, ofta överkapacitet, vilket ledde till
minskad lönsamhet. Ett bolag som påverkades av detta var Braathens, ett bolag med stort
fokus på inrikestrafik. Efter år av hård konkurrens med SAS och flera strategiska misstag
var Braathens nära konkurs år 2001. De hade kämpat för att upprätthålla sina marknadsandelar i Norge, och lanseringen av en prisdifferentiering mellan första och andraklass
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hade misslyckats. SAS tilläts förvärva Braathens år 2011, och avregleringen i Norge ledde
därmed till ett tillfälligt monopol på den norska inrikesmarknaden (Steen & Sorgard,
2003).
SAS monopolmakt ledde under en tid till kraftigt ökade priser. Detta fick lagliga efterföljder, med ett förbud av SAS Eurobonus 2002 som konsekvens och en skärpning av konkurrenslagen år 2004 där bland annat prisdiskriminering förbjöd.
Norwegian trädde in på marknaden 2002 vilket ledde till signifikant hårdare konkurrens
& lägre priser. Den nya konkurrenslagstiftningen togs också i effekt, och SAS dömdes 2005
för missbruk av dominerande ställning.

A.3 Förvärv, multimarknadskontakt och konkurser
En stegvis avreglering av flygindustrin har gett upphov till att nya affärsmodeller, framförallt lågkostnadsbolag, har fått en ökad betydelse. De framgångsrika lågkostnadsbolagens
har en hög lönsamhet och en strategisk positionering gentemot traditionella flygbolag, vilket tyder på att de kommer att vara fortsatt viktiga för utvecklingen inom industrin.
Forskning på konkurrensområdet visar att det finns ett behov av att särskilja mellan olika
sorters aktörer, såsom traditionella flygbolag och lågkostnadsbolag, när man utvärderar
effekterna av olika konkurrenspåverkande händelser. Till exempel visar Luo (2014) att priseffekterna av en förändrad konkurrens mellan traditionella flygbolag är små i jämförelse
med effekterna av en förändrad konkurrens mellan lågkostnadsbolag, oavsett om bolagen
är etablerade eller nykomlingar på marknaden. Exempelvis verkar förvärv mellan traditionella flygbolag leda till ökade priser på specifika marknader, medan förvärv av och mellan
lågprisbolag inte har någon entydig effekt, se Tabell 6. Det finns också studier som tyder på
att närvaron av lågkostnadsbolag på marknaden kan begränsa priseffekterna av en sammanslagning mellan andra flygbolag (Gao, 2015). Slutligen finns resultat som visar att ett
lågkostnadsbolag inträde på marknaden inte leder till priskrig, utan snarare prissänkningar bland befintliga aktörer tills de lägre priserna kan matchas (Ito & Lee, 2003).
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Tabell A.1 Priseffekt av förvärv
Flygbolag

Bolagstyp

År

Priseffekt

Storlek

Traditionella

1986

Ökning

10%*

Traditionella

1986

Nej

Traditionella

1987

Ökning

6-12%**

Northwest Airline/Delta

Traditionella

2008

Ökning

5%

Iberia/Clickair/Vueling

Traditionellt/
Lågprisbolag

2009

Ökning

11%

Ryanair/Buzz

Lågprisbolag

2003

Minskning

4-16%***

easyJet/Go Fly

Lågprisbolag

2002

Minskning

0-21%***

Northwest Airlines/
Republic Airlines
Trans World Airlines/
Ozark Airlines
US Air/Piedmont

-

Not:

* På överlappande sträckor.
** Beroende på om det var en stor eller liten konkurrent eller en maverick.
*** Beroende på hur populär rutten var.

Källor:

Borenstien (1990), Dobson och Piga (2013), Fageda and Perdiguero (2011), Kwoka och Shumilkina
(2010), Luo (2014).

En annan faktor att ta hänsyn till i bedömningar av konkurrenstryck, särskilt inom flygindustrin, är möjligheten till multimarknadskonkurrens. Multimarknadskonkurrens är ett
ekonomiskt begrepp som beskriver en situation där samma aktörer konkurrerar på flera
marknader, vilket har visat sig kunna leda till minskad konkurrens. Detta förklaras av att
ett större antal konkurrensytor ger en större möjlighet för aktörerna att ”ge igen” om någon
skulle sänka sina priser, till exempel på en viss flyglinje. Det ligger i de inblandade aktörernas intresse att undvika uppkomsten av ett sådant priskrig. Inom konkurrensekonomi används begreppet tacit collusion för att beskriva det tysta samförstånd som kan uppstå mellan konkurrenter i detta avseende. Effekterna av multimarknadskonkurrens avtar dock
över tid (Bilotkach, 2011).
Slutligen visar sig konkurser inom flygindustrin ha relativt små effekter på konkurrenstrycket. I viss mån försvagas konkurrensen då ett flygbolag träder ut från marknaden till
följd av en konkurs, men så länge konkursen inte resulterar i ett monopol på marknaden är
effekten begränsad (Jayanti & Jayanti, 2011) (Ciliberto & Schenone, 2012).
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Bilaga B

Konsekvenser av Göteborg City Airports
nedläggning
Tabellen i Figur B.1 visar det totala antalet avgångar i veckan från Göteborg City Airport
och Landvetter till destinationer som flögs av flygbolag verksamma på Göteborg City Airport. Endast tre av destinationerna var unika för Göteborg City Airport. Dessa destinationer
har inte flyttats till Landvetter efter stängningen av Göteborg City Airport, vilket kan bero
på flygbolagens affärsbeslut.

Figur B.1 Antal avgångar per destination från Göteborg City Airport (GSE) och Landvetter (GOT)

Källa:

SEO Economic Research
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Figur B.2 Antal avgångar per destination uppdelat på Göteborg
City Airport (GSE) och Landvetter (GOT)

Källa:

SEO Economic Research
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Bilaga C

Kapacitetsbegränsning på Arlanda
Figur C.1 Total belastning över tid på Arlanda (ARN) och Bromma (BMA). Vecka
21, 2014.

Source: SEO Economic Research.
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Figur C.2 Total belastning över tid på Arlanda (ARN) och Bromma (BMA). Vecka 41,
2014.

Source: SEO Economic Research.

