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Förord
SATSA II är ett projekt som genomförs i samarbete med Stockholmsregionens aktörer TMR, Trafikverket, Stockholm Business Region, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Stockholms län, samt med finansiering av EU:s regionalfond. Det övergripande målet med projektet är en stärkt samverkan mellan parterna och effektivisering av transportinfrastrukturen i Stockholms län och korridoren Arlanda-Uppsala.
Ett av delprojekten inom SATSA II rör Stockholmsregionens internationella tillgänglighet. Syftet med delprojektet är att förbättra och stärka den internationella
tillgängligheten för att nå visionen om Stockholm som Europas mest attraktiva storstadsregion där många vill bo, leva och verka i framtiden. För att uppnå delprojektets syfte har några arbetsområden definierats, bland annat att öka kunskapen
om hur luftfartsmarknaden fungerar och hur man kan agera gentemot den, att utföra kvalitativa analyser av nuvarande och önskvärt linjeutbud i relation till regionens näringslivsstruktur samt att öka kunskapen om flygmarknaden och näringslivets behov.
I denna rapport presenteras en analys av den internationella tillgängligheten i
Stockholm, en beskrivning av hur tillgänglighete påverkar näringslivets förutsättningar, samt förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra den internationella
tillgängligheten. Rapportens innehåll är tänkt att användas som underlag för det
fortsatta arbetet inom SATSA II-projektet.
Rapporten är förberedd av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic
Research för Länsstyrelsen i Stockholm.
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Sammanfattning
Rapporten visar att Stockholmsregionen och Arlanda behöver öka den
internationella tillgänglighet via flyg, för att uppnå visionen om Stockholm som ‘Capital of Scandinavia’ och Europas mest attraktiva storstadsregion inom 40 år. Vi värderar att de direkta vinsterna för passagerare av att tio nya, direkta flyglinjer etableras i form av t.ex. kortare
restid och ett ökat antal destinationer att välja på, är mellan 420 och 820
miljoner kronor. Denna vinst är permanent så länge linjenätet bibehålls.
Dessa linjer skulle också bidra till regionens tillväxt till ett värde motsvarande ungefär en halv miljard i produktion, via ökad tillgänglighet. För
att öka tillgängligheten rekommenderar vi fokus på fem delområden:
ruttutveckling, anpassning/differentiering av flygplatsers utbud, sektorreglering, flygfrakt, samt regional planering och infrastruktur.
Stockholmsregionens placering i periferin av norra Europa samt begränsade tillgänglighet
via väg och tåg förhöjer vikten av luftfarten. Företag i Stockholmsregionen är starkt beroende av transporter för att få samma tillgång till exempelvis kunder och marknader som
företag i många andra delar av världen. Via Stockholm Arlanda har näringslivet bäst möjligheter att nå ut till dessa.
Mot bakgrund av detta har Länsstyrelsen i Stockholm ombett Copenhagen Economics att
utföra en analys av:





Situationen idag i fråga om Stockholms internationella tillgänglighet
Luftfartens och tillgänglighetens betydelse för näringslivet i Stockholmsregionen
Det ekonomiska värdet för Stockholm av att konkreta nya flyglinjer etableras
Rekommendationer av åtgärder som kan genomföras för att förbättra den internationella tillgängligheten

Resultaten av analysen visar att Stockholms internationella tillgänglighet är relativt hög
och bara överträffas av Köpenhamn bland de nordiska huvudstäderna samt Berlin.
Stockholms internationella tillgänglighet har dock minskat sedan 2008, medan den internationella tillgängligheten till de andra städerna har ökat. För att förbättra den internationella tillgängligheten till Stockholm pekar vi ut tio rutter som inte betjänas med
direktflyg från Arlanda idag, men som kan ha kommersiellt underlag för en direktlinje,
och som därmed är relevanta för att attrahera till regionen på sikt. Det rör sig om två
amerikanska destinationer: Los Angeles och San Francisco; fem destinationer i Asien:
Hongkong, Delhi, Singapore, Shanghai och Tokyo; Sao Paolo i Sydamerika och Johannesburg i Afrika. Om alla de tio nämnda linjerna etableras kommer Stockholms tillgänglighet
att öka med fyra procent jämfört med 2011 års nivå, och de direkta vinsterna för passagerare i form av minskad restid och ökad konkurrens kommer att uppgå till mellan 420 och
820 miljoner kronor. Denna vinst är permanent så länge linjenätet bibehålls. Härtill
kommer en långsiktig produktivitetseffekt av förbättrad tillgänglighet. Våra beräkningar
visar att om regionen attraherar de identifierade 10 nya linjerna skulle fallet i tillgängligt
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sedan 2008 bromsas, och förbättringen av tillgängligheten skulle säkra att en del av förslusten i produktion på 2,3 miljarder kronor hämtas upp, motsvarande ungefär en halv
miljard. Stockholm skulle dock fortfarande vara en bra bit ifrån tillväxten i tillgänglighet i
de övriga nordiska huvudstäderna.
För att öka tillgängligheten rekommenderar vi fokus på fem delområden: ruttutveckling,
anpassning/differentiering av flygplatsers utbud, sektorreglering, flygfrakt samt regional
planering och infrastruktur.
Rapporten är indelad i fyra kapitel.
Kapitel 1 beskriver utvecklingen av Stockholmsregionens internationella tillgänglighet,
både till interkontinentala destinationer och till destinationer inom Europa. Regionens
tillgänglighet och dennas utveckling jämförs även med tillgängligheten i Köpenhamn,
Oslo, Helsingfors och Berlin.
Kapitel 2 analyserar de ekonomiska effekterna av verksamheten på Stockholms flygplatser, och sambandet mellan internationell tillgänglighet och ekonomisk tillväxt.
Kapitel 3 värderar de vinster för passagerare i form av kortare restid, ökat antal destinationer att välja på samt att ökad konkurrens på linjer leder till lägre priser på biljetter som
uppstår av att nya, direkta linjer etableras.
Kapitel 4 sammanfattar av de huvudsakliga slutsatserna av analysen och ett antal rekommendationer av åtgärder som regionala aktörer kan överväga att genomföra, i syfte
att utveckla Stockholmsregionens tillgänglighet i framtiden.
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Kapitel 1

Situationen idag
I det här kapitlet analyserar vi tillgängligheten från Stockholmsregionen till resten av
världen, med fokus på internationell tillgänglighet via flyg. Flygbolagens rutter till och
från flygplatserna i Stockholm ger näringslivet tillgänglighet till resten av världen och
bidrar till regionens långsiktiga tillväxtpotential.

Slutsatser
 Stockholm har relativt god internat



ionell tillgänglighet jämfört med de övriga nordiska huvudstäderna samt Berlin.
Man har dock sämre tillgänglighet än
Köpenhamn som ligger i topp bland de
nordiska huvudstäderna samt Berlin.
Stockholm har haft sämre utveckling i
tillgängligheten än Köpenhamn, Oslo,
Helsingfors och Berlin sedan 2002.
Tillgänglighet till regioner som Nordamerika, Europa och Afrika är relativt god,
medan tillgänglighet till
Asien/Stillahavsområdet, Latinamerika och
Mellanöstern är relativt dålig.

 Vikten av tillgång till hubbar tydlig-





görs av att förbindelser med endast sju
flygplatser står för 65 procent av den totala tillgängligheten.
Arlanda har dominerande betydelse
för tillgängligheten till Stockholmsregionen, medan Stockholms övriga flygplatser spelar liten roll.
Passagerarvolymen på Arlanda har
ökat, trots att tillgängligheten har
minskat de senaste åren. Detta beror
troligtvis på att antal passagerare per
rörelse från Arlanda har ökat från 71 år
2002, till 96 år 2011.

1.1 Tillgänglighet
Tillgänglighet är ett mått på möjligheten att ta sig lätt och snabbt till olika destinationer.
Det är inte ett mått på t.ex. ökad passagerarvolym eller tillväxt i kapacitet. Som jämförelse
har passagerarvolymen på Arlanda ökat sedan 2002, medan tillgängligheten har minskat.
Vi återkommer till dessa skillnader senare i kapitlet.
I Stockholmsregionens gemensamma långsiktiga utvecklingsplan (RUFS 2010) formuleras visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion inom
40 år. Vikten av kommunikationer och tillgänglighet för att kunna förverkliga denna vision poängteras i planen:
”En öppen region präglas av en hög grad av kontakt över rumsliga och kulturella gränser. ”[…]” Infrastruktur och kommunikationer skapar mötesplatser för personer från
olika delar av samhället. En öppen Stockholmsregion har en befolkning med kontakter
och nätverk över hela världen.”
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Internationell tillgänglighet med flyg beräknas med hjälp av modeller, med data för faktiska linjetabeller världen över. Tillgänglighet omfattar:



direkt tillgänglighet: Flyglinjer direkt till och från Stockholm.
indirekt tillgänglighet: Möjlighet att nå Stockholm via andra flygplatser/knytpunkter (hubbar).

För näringslivet spelar resemöjligheterna störst roll. Kan man komma snabbt och effektivt till sin slutdestination till rimliga priser? Kan affärsresenärer komma till Stockholm
snabbt och enkelt? Även tillgängligheten för turister har betydelse för näringslivet, då
turism ger upphov till arbetstillfällen, ökad försäljning etc. För fritidsresande spelar tidsförbrukning mindre roll, och pris mer.
För båda grupperna är det bästa alternativet direkta flyglinjer till slutdestinationen, men
då dessa inte finns tillgängliga för alla destinationer görs många resor via en annan flygplats.
Vi mäter Stockholmsregionens internationella tillgänglighet efter möjligheterna att
snabbt nå så många destinationer som möjligt. Det är inte bara antalet destinationer som
spelar roll; även frekvensen på avgångar och förbindelse till hubbar är av betydelse. Tillgängligheten påverkas alltså positivt av att regionen har så många direkta internationella
linjer som möjligt – främst till hubbar – som flygs med hög frekvens.
Det finns fyra flygplatser som räknas till Stockholmsområdet. Vi fokuserar analysen på
Stockholm-Arlanda (ARN) då det är den största och viktigaste av flygplatserna. I avsnitt
1.8 ser vi på vilken roll de andra flygplatserna i Stockholmsområdet har för tillgängligheten.

Box 1 Fakta om Arlanda
Stockholm-Arlanda (ARN) är Sveriges största flygplats och ett viktigt nav för Stockholmsregionen tillgänglighet. Från ett centralt läge 37 kilometer norr om Stockholm
har man tillgång till 164 destinationer runt om i världen. Som Nordens tredje största
flygplats än Stockholm-Arlanda dock mindre än både Köpenhamn-Kastrup, och OsloGardermoen.
Fakta för 2011
Antal operationer (start eller landning): 211 000
Antal passagerare: 19 miljoner
Fraktmängd: 195 000 ton
Källa:

Hemsidor för Swedavia och & Arlanda flygplats

Måttet på direkt tillgänglighet är kvalitetsjusterat och innehåller både restid och frekvens
för samtliga rutter som erbjuds från Arlanda (i avsnitt 1.8 även övriga flygplatser i Stockholm).
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Även måttet på indirekt tillgänglighet är kvalitetsjusterat och innehåller restid och frekvens, men även antalet byten som flygresenären behöver göra. Den indirekta tillgängligheten mäts mellan Arlanda och alla andra flygplatser i världen, se Box 2.

Box 2 Hur mäter vi tillgänglighet?
Vi använder ett index för att mäta tillgängligheten till och från en flygplats. Indexet visar kvaliteten på de förbindelser som finns på flygplatsen, och är ett uttryck för hur
lätt det är att nå ut till resten av världen. Ju högre tillgänglighet, desto mer attraktiv
är regionen för näringslivet.
Vi skiljer i första hand på två typer av tillgänglighet: Direkt tillgänglighet, och indirekt
tillgänglighet där det är nödvändigt att mellanlanda på en annan flygplats. En ytterligare typ är hubb-tillgänglighet, som beskriver hur bra flygplatsen fungerar som en
hubb för resande som flyger vidare från Stockholm. Typerna är illustrerade nedanför.

Arlanda

Bangkok
1. Direkt tillgänglighet

2. Indirekt tillgänglighet

3. Arlanda som hubb

För resande med utgångspunkt i Stockholm är det direkt och indirekt tillgänglighet
som har betydelse. Hubb-tillgänglighet, å andra sidan, visar hur väl flygplatsen kan
stödja ett nätverk.
Indexet beräknas som ett mått på genomsnittlig kvalitet av resan (den samlade restiden, härunder antal mellanlandningar) gånger frekvensen av avgångar per vecka. Figuren illustrerar förbindelsen mellan Arlanda och Bangkok. Den direkta linjen är
snabbast, och har därför hög kvalitet, men avgår inte speciellt ofta. Alternativt kan
man nå Bangkok via Amsterdam där frekvensen är högre, men kvaliteten är lägre då
den samlade restiden är längre.
Tillgänglighetsindexet mäter alltså hur snabbt och lätt resenärer kan komma till och
från Arlanda från olika destinationer. Konkurrens om linjer och åtföljande lägre pris på
flygresor tas inte i beaktning i mätningarna. Om t.ex. kapacitet eller passagerarvolym
på linjer ökar återspeglas inte heller detta av indexet.
Källa:

Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012)
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1.2

Utvecklingen i Stockholms tillgänglighet, 2002-2011

Vi har analyserat Stockholms internationella tillgänglighet genom att kombinera både
den direkta och den indirekta tillgängligheten, för att på så sätt få ett mått på total internationell tillgänglighet. Vi har valt att jämföra tillgängligheten från Stockholm (ARN) med
tillgängligheten till Köpenhamn (CPH), Helsingfors (HEL), Oslo (OSL) och Berlin (TXL).
Analysen visar att Stockholm:




har relativt god tillgänglighet jämfört med de andra städerna.
upplevde en positiv utveckling mellan 2002 och 2008 (tillgängligheten ökade
med 23 %).
har upplevt en negativ utveckling i tillgänglighet sedan 2008 (-4 % mellan 2008
och 2011), till skillnad från de övriga i analysen, som alla har upplevt en positiv
utveckling.
o
Beror till stor del på att indirekt tillgänglighet har minskat till följd av att linjer till Atlanta (ATL) och Philadelphia (PHL) har lagts ner

Sammantaget ger analysen en bild av Stockholmsregionen som relativt tillgänglig via flyg,
jämfört med andra nordiska huvudstäder samt Berlin. Dock har försämringen i tillgänglighet mellan 2008 och 2011 lett till att de andra städerna knappat in på regionens försprång, jmf Figur 1.
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Figur 1 Utveckling total tillgänglighet 2002 - 2011
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Not:

Total tillgänglighet utgör summan av direkt och indirekt tillgänglighet

Källa:

Copenhagen Economics baserat på data från SEO Economic Research (2012)

Nedgång i tillgänglighet är kostsamt vad beträffar förlorad produktion. Om Stockholmsregionen (Arlanda) hade upplevt samma ökning i tillgänglighet mellan 2008 och 2011
som övriga Norden i genomsnitt, hade man tjänat ca 2,3 miljarder kronor i produktivitetstillväxt, jmf Tabell 1. Själva minskingen kostade regionen ungefär en halv miljard. I
kapitel 2 ser vi närmare på sambandet mellan produktivitet och tillgänglighet.

Tabell 1 Förlorad produktion för Sverige

Stockholm
Skillnad mellan Norden och Stockholm

Minskning i tillgänglighet

Tillväxt i

Värde för Sverige

2008-2011 (%)

produktivitet (%)

(miljoner SEK)

3,76

-0,026

-542

15,66

-0,110

-2 258

Not:

- För varje 10 procent som tillgängligheten ökar, ökar produktiviteten med 0,07 procent (Intervistas
(2010) - Economic Impacts of Aviation)
- Värde för Sverige har beräknats genom att multiplicera tillväxten i produktivitet med förädlingsvärdet för Sveriges näringsliv, minus jordbruk, skogsbruk och fiskeri.

Källa:

Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer av SEO Economic Research 2012, och data
från SCB

Trots att tillgängligheten har minskat mellan åren 2008 och 2011 har passagerarvolymen
på Arlanda ökat, jmf Figur 2. Tillgänglighetsindexet mäter som tidigare nämnts inte passagerartillväxt, utan hur snabbt och enkelt passagerare kan ta sig till olika destinationer.
Intuitivt borde dock passagerartillväxt och tillgänglighet följas åt, då fler avgångar och
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nya linjer borde leda till att passagerare reser mer och oftare. Likaså kräver en ny linje ett
tillräckligt stort passagerarunderlag för att bli lönsam. En förklaring till diskrepansen kan
vara att avgångar och antal betjänade linjer likväl har blivit färre, men att kapaciteten på
flygplanen har ökat genom t.ex. en större genomsnittskabin och/eller stigande genomsnittlig kabinfaktor. Detta verkar vara en del av förklaringen; passagerare per rörelse (linjefart och charter, enbart passagerarflyg) från Arlanda har ökat från 71 passagerare per
rörelse år 2002 till 96 passagerare per rörelse år 2011.1

Figur 2 Passagerarutveckling Arlanda 2002 – 2011
Miljoner passagerare
20
19
18
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16
15
14
2002
Källa:

2004

2006

2008

2010

Data från Swedavia (2012)

Slutligen ska nämnas att jämförelsen av tillgänglighet bara inkluderar de största flygplatserna i respektive region. För resenärer i Danmark och Sydsverige är t.ex. även Malmö
Airport ett alternativ när man väljer att resa, vilket gör att Köpenhamns tillgänglighet i
verkligheten är större än vad som uppmäts från Kastrup. Köpenhamns flygplats upplever
även konkurrens om linjer från Malmö flygplats, vilket antagligen påverkar tillgängligheten från Kastrup. Sveriges samlade tillgänglighet är likaså större än vad som mäts genom
tillgänglighet från de svenska flygplatserna, eftersom svenska resenärer har möjlighet att
välja att flyga från utländska flygplatser. Eventuellt kan Köpenhamn, och i viss mån Oslo
påverka Stockholmsregionens tillgänglighet, både positivt genom att resenärer kan välja
dessa flygplatser, och negativt genom konkurrens om flyglinjer.
Berlin visar upp liten tillgänglighet i jämförelse med de andra flygplatserna i undersökningen i förhållande till stadens storlek. Detta är inte speciellt förvånande med tanke på
kapacitetsbristen på stadens största flygplats, Berlin-Tegel. Dock innebär byggnationen av
Berlins nya storflygplats, Berlin Brandenburg, att stadens tillgänglighet kommer öka
drastiskt de kommande åren, vilket eventuellt kan sätta viss konkurrenspress på Köpenhamns flygplats.
För att se närmare på utvecklingen av Stockholmregionens internationella tillgänglighet
har vi i nästa avsnitt utfört separata analyser av den direkta och indirekta tillgängligheten.
1

Källa: Data från Swedavia (2012)
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1.3 Stockholms direkta tillgänglighet, 2002-2011
Figur 3 Direkt tillgänglighet
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SEO Economic Research (2012)

Analysen av direkt tillgänglighet (jmf Figur 4) visar att:
 direkt tillgänglighet till Stockholm är relativt god men minskar, medan den ökar i
Helsingfors, Oslo och Berlin.
 av Köpenhamn och Stockholm upplevde Stockholm det största fallet i direkt tillgänglighet mellan 2002 och 2011 (-4 % respektive -10 %).

Figur 4 Utveckling direkt tillgänglighet 2002 - 2011
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1.4 Stockholms indirekta tillgänglighet, 2002-2011
Figur 5 Indirekt tillgänglighet
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SEO Economic Research (2012)

Analysen av indirekt tillgänglighet (jmf Figur 6) visar att:
 Stockholms indirekta tillgänglighet har ökat mellan 2002 och 2011 (41 %), men
ökat mindre än alla andra städer i undersökningen.
 Stockholm är den enda staden i undersökningen som har upplevt en minskning i
indirekt tillgänglighet mellan 2008 och 2011 (-3 %).
o Indirekt tillgänglighet minskade från Stockholm till största delen på grund av
minskning i tillgänglighet via Atlanta (ATL), Philadelphia (PHL), Amsterdam
(AMS) och Peking (PEK)
o Störst effekt hade Deltas nedläggning av Atlanta (ATL) och US Airways nedläggning av Philadelphia (PHL) år 2009. Dessa nedläggningar har starkt reducerat förbindelsen med USA. Speciellt har detta minskat tillgängligheten
till mindre, amerikanska destinationer
o Detta öppnar upp för möjligheter att öka tillgängligheten. Att etablera en daglig rutt till en hubb i t.ex. i Nordamerika skulle öka tillgänglighet till USA och
Kanada
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Figur 6 Utveckling indirekt tillgänglighet 2002 - 2011
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I beräkningar har hänsyn tagits till förändringar i sammansättningen av flygallianser

Källa:

SEO Economic Research (2012)

I nästa avsnitt analyserar vi tillgängligheten till europeiska och interkontinentala destinationer.

1.5 Europeisk och interkontinental tillgänglighet, 2002-2011
Vi har jämfört Stockholmsregionens tillgänglighet till respektive region med våra referensflygplatser (jmf Figur 7).
Analysen visar att:
 Stockholm har relativt god tillgänglighet till Nordamerika, Europa och Afrika.
 Stockholm har relativt dålig tillgänglighet till Asien/Stillahavsområdet, Latinamerika och Mellanöstern.
o I kapitel 4 gör vi rekommendationer för hur tillgängligheten till dessa regioner
kan förbättras
 Köpenhamn har bättre tillgänglighet än Stockholm till alla regioner, och Berlin har
bättre tillgänglighet än Stockholm till alla regioner utom Skandinavien.
 Helsingfors tillgänglighet till Asien är förvånansvärt liten med tanke på flygplatsens snabba expansion de senaste åren mot asiatiska destinationer.
o Dock bäst direkt tillgänglighet till Asien av de jämförda; mer än 2,5 gånger
större än tvåan Köpenhamn
o Har även bäst hubb-tillgänglighet till Asien av de jämförda länderna, jmf ’Box
3 Helsingfors som hubb, avsnitt 1.7’
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o
o

Hubb-tillgänglighet räknas dock inte med i total tillgänglighet, och direkt tillgänglighet är totalt relativt liten jämfört med indirekt
Köpenhamn, Stockholm och Oslo har relativt bra indirekt tillgänglighet till
Asien genom hubbar som Frankfurt, men även via Helsingfors

Figur 7 Total tillgänglighet 2011 per region
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SEO Economic Research (2012)

Oslo OSL

Berlin TXL

Stockholmsregionens utveckling i tillgänglighet fördelat på respektive region visas i Figur
8.
Analysen visar att:
 Stockholms europeiska tillgänglighet har ökat sedan 2002.
 Stockholms tillgänglighet till Nordamerika har minskat sedan 2008, vilket som tidigare nämnts beror på nedläggning av linjer till Atlanta (ATL) och Philadelphia
(PHL).
 Stockholms tillgänglighet till Asien har minskat sedan 2008.
o Beror på att SAS lade ner linje mellan Arlanda och Peking, som avgick 5
gånger i veckan
o Trots att Air China ökade frekvensen på sin linje till Peking från 3 till 5 avgångar i veckan under perioden blev nettoeffekten negativ
o Malaysia Airlines lade även ned sina flygningar mellan Arlanda och Kuala
Lumpur
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Figur 8 Utveckling i total tillgänglighet från Arlanda per region,
2002 – 2011
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1.6 Stockholms tillgänglighet jämfört med Köpenhamn, Oslo,
Helsingfors och Berlin
Stockholms tillgänglighet är relativt god jämfört med våra referensflygplatser (jmf Figur 4
Utveckling direkt tillgänglighet 2002 - 2011, avsnitt 1.2). Ändå är Stockholms tillgänglighet den som har utvecklats minst jämfört med Helsingfors, Berlin, Oslo och Köpenhamn,
(jmf Tabell 2).
Analysen visar att Stockholm:



har upplevt mindre ökning i total och indirekt tillgänglighet än de andra städerna.
har upplevt en minskning i direkt tillgänglighet tillsammans med Köpenhamn.
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Tabell 2 Förändring tillgänglighet mellan 2002 och 2011

Källa:

total tillgänglighet

direkt tillgänglighet

indirekt tillgänglighet

Helsingfors HEL

61 %

26 %

101 %

Berlin TXL

59 %

42 %

68 %

Oslo OSL

51 %

26 %

75 %

Köpenhamn CPH

39 %

-4%

80 %

Stockholm Arlanda

18 %

- 10 %

41 %

Copenhagen Economics baserat på data från SEO Economic Research

Stockholms tillgänglighet påverkas av att man inte fungerar som hubb för förbindelse till
andra regioner. Den största delen av förbindelser via Norden med till exempel Nordamerika sker genom Köpenhamn.
SAS nedskärningar har dock lett till att Köpenhamns tillgänglighet har minskat, då flygplatsen är mycket beroende av bolaget. SAS utveckling har även stor betydelse för Stockholmsregionen, men i mindre omfattning än för Köpenhamn.
Den viktigaste hubben i Skandinavien är Helsingfors, se Box 3.
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Box 3 Helsingfors som hubb
Helsingfors-Vanda flygplats är Finlands största flygplats. Flygplatsens unika geografiska läge mellan Asien och Europa har gjort den till en betydande hubb för trafiken
mellan Europa och östra Asien samt Sydostasien. Helsingfors är även ett nav när det
gäller tillgänglighet till regioner i Europa, och på bara 10 år har flygplatsen tagit över
Köpenhamns roll som ledande hubb i Skandinavien (jmf Figur 9). Reguljära interkontinentala förbindelser från Helsingfors avgår till bland annat New York, Tokyo, Delhi,
Osaka, Peking, Bangkok, Singapore och Seoul.
Det finska flygbolaget Finnair – en medlem i flygalliansen Oneworld – använder
Helsingfors som hubb och har under de senaste åren byggt upp ett betydande rutnät
i Asien, vilket har bidragit starkt till flygplatsens snabba expansion. Helsingfors utveckling kan tolkas som en optimistisk fingervisning för Arlanda – med rätt samarbetspartner kan en flygplats växa mycket snabbt, trots ett relativt litet upptagningsområde.
Figur 9 Hubb-tillgänglighet
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Copenhagen Economics baserat på data från SEO Economic Research (2012) & hemsida för HelsinkiVantaa flygplats

1.7 De viktigaste nuvarande flyglinjerna för Stockholms tillgänglighet
Ökning i indirekt tillgänglighet beror på två saker: flygplatsens egen utveckling och utvecklingen på flygplatser den har bra förbindelse till. För Stockholmsregionen innebär
det att ökat antal destinationer och ökad frekvens på avgångar från Arlanda leder till ökad
tillgänglighet. Det innebär också att bättre resmöjligheter från och till hubbar i t.ex.
Frankfurt och London leder till ökad tillgänglighet då man har många linjer hit (jmf Figur
10).
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Vikten av att ha bra tillgänglighet till hubbar illustreras av att förbindelser med endast sju
flygplatser står för 65 procent av den totala tillgängligheten; Frankfurt, London Heathrow, Chicago, Newark, Amsterdam, Paris och München.

Figur 10 Total tillgänglighet från Arlanda via internationella
flygplatser, 2011
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SEO Economic Research (2012)

Arlanda kan förbättra tillgängligheten betydligt, och därmed attraktiviteten för Stockholmsregionen, genom att etablera linjer till hubbar i resten av världen. En analys av vilka
förbindelser som bidrar mest till tillgängligheten från Köpenhamns flygplats kan vara ett
sätt att illustrera effekten.
Figur 11 visar att en daglig förbindelse med en STAR-hubb såsom Washington Dulles,
som inte betjänas från Stockholm idag, ger ett stort bidrag till Köpenhamns tillgänglighet.
Även rutter som Toronto, Tokyo, Dubai och Singapore som enbart flygs från Köpenhamn
bidrar till tillgängligheten.
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Figur 11 Total tillgänglighet från Köpenhamn via internationella
flygplatser, 2011
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SEO Economic Research (2012)

Stockholmsregionen behöver inte nödvändigtvis tjäna mest på att etablera samma linjer
som betjänas från Köpenhamn. Man bör snarare fokusera på de linjer som ger Stockholm
en ”unik” tillgänglighet i förhållande till de andra nordiska flygplatserna, och som matchar behovet för svenskt näringsliv.
I Kapitel 3 ser vi närmare på dessa möjligheter.

23

1.8 Tillgänglighet Stockholms övriga flygplatser
Utöver Arlanda räknas tre andra flygplatser till Stockholmsregionen, se Box 4.

Box 4 Fakta om Stockholms övriga flygplatser
Stockholm-Skavsta (NYO) är Sveriges tredje största flygplats, efter StockholmArlanda och Göteborg-Landvetter. Flygplatsen är belägen ca 100 kilometer söder om
Stockholm, och 2,5 miljoner passagerare flyger varje år till och från Skavsta. Lågprisbolaget Ryanair har varit starkt drivande i flygplatsens tillväxt, och bolaget trafikerar
idag ett 40-tal linjer härifrån.
Det närmaste alternativet till och från huvudstaden är cityflygplatsen StockholmBromma (BMA). Flygplatsen är Sveriges fjärde största, och har till största delen inrikesflyg. År 2011 reste 2,2 miljoner resenärer till och från Bromma varav 0,2 miljoner
reste utrikes.
Stockholm-Västerås (VST) ligger ca 110 kilometer från Stockholm och är den minsta
av Stockholms flygplatser. Tre flygbolag utgår härifrån, sedan SAS valde att lägga ner
verksamheten på flygplatsen år 2007. Flygplatsen beskrivs på sin hemsida som en
regional-internationell flygplats.
Källa:

Hemsidor för Swedavia, Stockholm-Skavsta flygplats & Stockholm-Västerås flygplats

En analys av total tillgänglighet från Stockholms flygplatser (jmf Figur 12) visar att:
 Arlanda står för den allra största delen av Stockholms tillgänglighet (89 %).
 Bromma spelar en viktig roll för inrikestrafik, men har liten påverkan på internationell tillgänglighet i Stockholmsregionen, förutom några få indirekta förbindelser
via hubbar i Bryssel och Helsingfors.
 Skavsta till största delen har lågbudgetflyg till europeiska destinationer utanför
Skandinavien.
 Västerås spelar mycket liten roll för tillgängligheten.

Figur 12 Utveckling i total tillgänglighet från Stockholms flygplatser, 2002 – 2011
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Copenhagen Economics baserat på SEO Economic Research (2012)
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En möjlig förklaring till den minskade tillgängligheten från Arlanda sedan 2008 (jmf Figur
1 Utveckling total tillgänglighet 2002 - 2011, avsnitt 1.2) skulle kunna vara att internationella linjer har lagts ner på flygplatsen, men startats på någon av de andra Stockholmsflygplatserna. Vid en genomgång av de linjer som har lagts ner mellan 2008 och 2011 visar det
sig dock att endast en internationell linje, Krakow (KRK), har lagts ner på Arlanda och etablerats på en annan Stockholmsflygplats. Ändå verkar nedgången i tillgänglighet för Stockholmsregionen som härstammar från utveckling på Arlanda ha kompenserats något av att
tillgängligheten på andra Stockholmsflygplatser har ökat (jmf Brommas utveckling i Figur
12). Denna ökning beror dock antagligen på starten av flera inrikeslinjer från Bromma,
vilka inte påverkar den internationella tillgängligheten i anmärkningsvärd utsträckning.
Inte heller aktivitet på Stockholm-Skavsta väntas påverka flyglinjers etablering på Arlanda
avsevärt. För det första är Skavstas betydelse för tillgängligheten, vilket kan utläsas i Figur
12, relativt liten, och har inte utvecklast nämnvärt sedan 2005 i jämförelse med Arlanda.
Eventuell kannibalism av flyglinjer i Stockholmsregionen borde därmed vara liten. För det
andra är kundgruppen som väljer att flyga med lågprisbolag mycket olik t.ex. affärsresande.
Flexibilitet när det gäller tid för avgångar och ankomster, resetid till och från flygplatsen,
komfort och framförallt biljettpris är markant skilda mellan de olika kundgrupperna. Fritidsresande är i genomsnitt minst dubbelt så priskänsliga som affärsresande2, och vissa
fritidsresande ser olika destinationer som alternativ när man väljer flygresa (resor till Spanien kan till exempel konkurrera med resor till Grekland eller Italien), vilket inte är ett alternativ för affärsresande. Detta borde innebära att få resande ser Arlanda och Skavsta som
substitut, och sammantaget att konkurrens om flyglinjer mellan Skavsta och Arlanda är
begränsad.

1.9

Stockholms möjligheter att utnyttja sin potential som
”Capital of Scandinavia” utifrån dagens situation

Uppfyllelse av visionen formulerad i RUFS 2010; att Stockholmsregionen ska bli Europas
mest attraktiva storstadsregion inom 40 år ställer höga krav på tillgänglighet. Rutter till och
från flygplatserna i Stockholm ger näringslivet tillgänglighet till resten av världen och bidrar till regionens tillväxt. Även den ökade turism som kommer sig av förbättrad tillgänglighet är gynnsam för näringslivet och för Stockholmsregionens attraktivitet.
Trots att Stockholm har relativt god total tillgänglighet i förhållande till våra referensplatser, har man i Stockholm upplevt sämst utveckling i tillgänglighet, både direkt och indirekt,
sedan 2002. Speciellt direkt tillgänglighet – den som är till störst nytta för resenärer – har
minskat sedan 2002. En relativ försämring av huvudstadens tillgänglighet i förhållande till
de omkringliggande huvudstäderna i Norden sätter visionen om Stockholm som ”Capital of
Scandinavia” under viss press.
Stockholms indirekta tillgänglighet till europeiska destinationer och inom Skandinavien är
relativt välutvecklad jämfört med andra flygplatser; 2011 hade man bäst indirekt tillgänglighet till Europa. Även indirekt tillgänglighet till Nordamerika är relativt god. Endast Kö2

Copenhagen Economics (2012): Airport Competition in Europe
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penhamn hade bättre total indirekt tillgänglighet (europeisk och interkontinental) samma
år. Om Stockholmsregionen fortsätter att ha relativt god europeisk tillgänglighet kan man
väga upp det faktum att området är beläget långt ifrån Europas ekonomiska medelpunkter,
och behålla eller öka Stockholmsregionen attraktivitet jämfört med andra europeiska städer. Detta är dock inte möjligt om tillgängligheten fortsätter minska relativt dessa.
Då direkt tillgänglighet är av störst värde för näringslivet utvecklas strategier för att attrahera direkta linjer. Ett exempel på en sådan strategi är Stockholms Access-projekt.

Box 5 Stockholm Access
Utgångspunkt


Målsättning om flera direkta flygförbindelser med fokus på mer trafik, fler turister och utländska företagsetableringar.


Start 2003.
Partners


Stockholm-Arlanda Airport, VisitSweden, Invest in Sweden Agency, Stockholm Business

Region Development och Stockholm Visitors Board.
Strategi och aktiviteter


Marknadsföring: Uppsökande säljmöten, B2B-mässor, pressarbete.



Gemensam marknadsföringsfond för flygbolag som vill starta linjer där partners bidrar med
50% och flygbolagen 50%



Gradvis utvidgad marknadsportfölj: Tyskland och Kina (2004), Italien och USA (2006) och
Storbritannien och Indien (2008).



Flygbolag erbjuds under etableringsfas t.ex. marknadsföringsstöd, information om leveran-

törer och hjälp med kontaktnät från regionens partners.
Resultat


USA: Deltas linjer Stockholm-Philadelphia (start 2006) och Stockholm-Atlanta (start 2008)
lades ner 2009. JFK startades upp 2011.



Europa: Linjer till Milano (2009) och London (2011) har startats



Asien: Linje till Peking ökade frekvens 2010, och återigen 2011 till daglig frekvens.


Källa:

Projektet fortgår under 3-årperioder, och utvärderas därefter. Nästa gång 2013.
Copenhagen Economics (2009), Der er noget i luften, & Swedavia

Resultatet av Access-projektet i Stockholmsregionen är tvetydigt. Direkt tillgänglighet från
Stockholm till Europa är sämre än från Berlin, Köpenhamn och Helsingfors, och direkt
interkontinental tillgänglighet är ännu mycket outvecklad. Dock har passagerarantalet samt
antal turister ökat sen projektets början. Interkontinental direkt tillgänglighet är bäst till
Mellanöstern, men tillgängligheten till tvåan Nordamerika är bara cirka 20 % av den till
Mellanöstern. Man har från Stockholm ingen direkt tillgänglighet Latinamerika och mycket
liten till Asien/Stillahavsområdet och Afrika. Detta innebär dålig förbindelse för näringslivet med tillväxtmarknader i t.ex. Indien, Brasilien, Sydafrika och Kina samt mindre turism
från dessa länder.
För att utveckla sin potential som attraktiv region behöver man skapa bättre förbindelser
med tillväxtmarknader och länder med växande utrikes turism. Direkta förbindelser skapar
mest värde i form av ökad tillgänglighet, och fler sådana rutter till interkontinentala destinationer är viktiga för att Stockholmsregionen ska bli verkligt global.
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Kapitel 2

Konsekvenser för näringslivet
I det förra kapitlet analyserade vi tillgängligheten från Stockholmsregionen till resten av
världen, med fokus på internationell tillgänglighet via flyg, och vi observerade att tillgängligheten har minskat mellan 2008 och 2011. I det här kapitlet undersöker vi vilka ekonomiska konsekvenser internationell tillgänglighet har för Stockholmsregionen. Konsekvenser inbegriper bland annat försluster för näringslivet som är beroende av tillgängligheten
för handel, investeringar etc.

Slutsatser
 Arlanda genererade 2011 arbetsplat-



2.1

ser för drygt 25 300 individer, vilket utgör ca 2 procent av regionens arbetskraft.
Arlanda uppskattas ha bidragit med
ca 18,6 miljarder till Stockholms BRP
år 2008 i totala direkta och indirekta bidrag. Summan utgjorde sammantaget
nästan 2 procent av regionens BRP.

 Exempel på tillväxteffekter av



ökad internationell tillgänglighet är
ökad handel, fler investeringar, högre
effektivitet, ökad innovation och ökad
konkurrens.
Sammantaget väntas en 10procentig förbättring av tillgängligheten leda till 0,07 procent produktivitetstillväxt. År 2011 skulle en sådan
förbättring av tillgängligheten innebära en ökning av Sveriges BNP med
2 miljarder kronor.

Vinster

Ekonomiska vinster av internationell tillgänglighet omfattar:




direkta vinster för dem som reser
direkta och indirekta vinster som genereras av luftfartsindustrin
indirekta vinster för näringslivet via b.la. ökad handel och investeringar

Ökad tillgänglighet i sig är en vinst för resenärer som får förkortade restider och ökat
antal destinationer att välja på, samt lägre priser på biljetter som följer av ökad konkurrens. Två typer av passagerare tjänar på att nya, direkta linjer etableras; befintliga passagerare som kan spara tid på att flyga direkt, och nya passagerare som inte tidigare tyckte
att det var tillräckligt attraktivt att resa. Vi tittar närmare på värdet av nya linjer för passagerare i kapitel 3.
I det här kapitlet fokuserar vi på luftfartens ekonomiska påverkan, och på tillgänglighetens betydelse för näringslivet. En flygplats bidrar till regionen den ligger i med t.ex.
sysselsättning och skatteintäkter. Tillgänglighet påverkar t.ex. handelsmöjligheter och
innovation som är viktiga för näringslivet. Tillgänglighet är också en avgörande faktor i
lokaliseringsvalet för utländska verksamheter, och spelar en betydelsefull roll när regionen vill attrahera kunskap, investeringar och turister.
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2.2 Ekonomiska effekter av luftfarten
Flygbolagen och flygplatserna är i sig viktiga arbetsplatser, och luftfartens verksamhet har
stor betydelse för sysselsättningen i Stockholmsregionen, se Box 6.

Box 6 Arlanda och sysselsättning
Direkta sysselsättningseffekter av luftfarten uppstår i samband med driften av en
flygplats, och skapar arbetstillfällen för t.ex. flygbolagsanställda eller personal i bagagehantering. Den direkta sysselsättningseffekten vid Arlanda flygplats beräknas vara
831 heltidsanställda per miljon passagerare. År 2011 flög ca 19 miljoner passagerare
till och från Arlanda, vilket ger ett totalt antal heltidsanställda på drygt 15 800.
Utöver den sysselsättning som härrör från själva flygplatsverksamheten skapar också
underleverantörer och tjänster kring flygplatsen arbetstillfällen. Indirekta sysselsättningseffekter är tjänster som genereras av flygplatsens leverantörskedja, och som
vanligtvis uppkommer utanför flygplatsområdet (t.ex. varuleverantörer). Ytterligare
indirekta sysselsättningseffekter skapas av att de direkt eller indirekt anställda inom
luftfarten spenderar sina inkomster i andra sektorer av ekonomin (t.ex. detaljhandelsanställda). Dessa indirekta sysselsättningseffekter beräknades uppgå till 9 500 årsverken år 2008. Om dessa antas vara ungefär samma år 2011 innebär det att Arlanda
genererade arbetsplatser för drygt 25 300 individer, vilket utgör ca 2 procent av regionens arbetskraft.
Källa:

FOI (2009),”En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport” och data från SCB

Arbetstillfällen och intäkter genereras av anställda inom verksamheten, och genom flygplatsens leverantörskedja. Ytterligare indirekta effekter genereras av att anställda inom
luftfarten spenderar sina inkomster i andra delar av ekonomin. Direkta och indirekta
ekonomiska vinster i regionen omfattar:
 Bidrag till BNP
 Sysselsättning
 Skatteintäkter
I Figur 13 visas ett exempel på hur Arlanda skapar värde för Stockholmsregionen.
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Figur 13 Arlandas ekonomiska effekter

Källa:

Copenhagen Economics

Arlanda uppskattas ha bidragit med ca 18,6 miljarder till Stockholms BRP 3 år 2008 i totala direkta och indirekta bidrag,4 vilket utgjorde sammantaget nästan 2 procent av regionens BRP. 11, 5 miljarder av dessa genererades i direkt förbindelse med flygplatsen. 7
miljarder skapades i indirekt förbindelse, genom vinster som genererades av flygplatsens
leverantörskedja samt av att direkt eller indirekt anställda spenderade sin inkomst i andra
sektorer.

2.3 Tillgänglighetens betydelse för näringslivet
Många av Sveriges företag finns lokaliserade i Stockholmsregionen, särskilt utländska
företag och företag med filialer i andra länder, samt företag inom kunskapsintensiva
branscher och inom bank och finans. Många av landets företag, såväl svenska som utländska, har förlagt sina huvudkontor till Stockholmsregionen och flera finns lokaliserade
i regionens klusterområden. Internationell tillgänglighet via flyg har stor betydelse för
dessa företag då flygförbindelser ger tillgång till t.ex. dotterbolag, investerare och marknader i resten av världen. På sikt påverkar tillgängligheten till Stockholm dessa företags
utveckling och därmed regionens potential till ekonomisk tillväxt.
Exempel på tillväxteffekter av ökad internationell tillgänglighet visas i Figur 14.

3

BRP står för bruttoregionprodukt, vilket är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt. BRP mäter värdet av all
produktion av varor och tjänster i en region.
4
FOI (2009),”En samhällsanalys av Stockholm-Arlanda Airport”
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Figur 14 Internationell tillgänglighet och ekonomisk tillväxt

Källa:

Copenhagen Economics

Ökad handel
Bättre tillgänglighet gör det lättare för turister att ta sig till Sverige, vilket ger vinster i
form av ökad konsumtion av t.ex. mat och logi. Turismnäringen är viktig för Sveriges
BNP; utländska besökare handlade, bodde och åt för 98,8 miljarder kronor i Sverige år
2011.5 Då Stockholm-Arlanda är den största av Sveriges flygplatser är den en viktig inkörsport för både utländska och inhemska turister.
Då Sverige är ett litet, exportberoende land med en huvudstad i periferin av den europeiska kontinenten är tillgängligheten via flyg även central för export och import. Värdet av
Sveriges varuexport uppgick under 2011 till 1 213 miljarder kronor, och man importerade
varor för nästan lika mycket.6 En stor del av denna export och import fraktas med flyg till
och från Arlanda, vilket innebär att flygplatsen spelar en viktig roll för Sveriges fortsatta
och ökade exportmöjligheter.
Ökad tillgänglighet innebär också tillgång till ett större antal destinationer, vilket gör att
näringslivet kan nå fler och bredare marknader än tidigare. I kapitel 1 poängterades att
Stockholm har dålig tillgänglighet till tillväxtmarknader som Indien, Brasilien, Sydafrika
och Kina. Bättre frakt- och resemöjligheter till och från Arlanda skulle leda till ökad handel med dessa länder.
Fler investeringar
Internationell tillgänglighet tillåter svenska företag att direktinvestera och lättare hantera
sina investeringar utomlands. Det underlättar också för utländska företag att direktinvestera och hantera sina investeringar i Sverige, vilket genererar intäkter och arbetstillfällen.

5
6

Tillväxtverket (2012), ”Fakta om svensk turism 2011”
Data från SCB (2012), ”Utrikeshandel, export och import av varor januari-december 2011, i löpande priser”
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Högre effektivitet
Med ökad internationell tillgänglighet får företag chans att skapa effektiva globala leverantörs- och distributionskedjor då man får tillgång till större leverantörsbas, nya distributionskällor samt nya produktionstekniker. Möjligheter för företag att samlas i kluster
ökas också av bättre tillgänglighet, vilket är viktigt för att Stockholms klusterområden ska
kunna attrahera nya, innovativa företag.
Om även fraktmöjligheterna ökar med bättre internationell tillgänglighet leder detta till
effektivitetsvinster. Att kunna frakta varor snabbt och enkelt mellan producenter ger
större möjligheter till specialisering, vilket leder till högre effektivitet.
Ökad innovation
Internationell tillgänglighet fostrar utbyte av idéer och expertis genom närmare samarbeten över landsgränser. Anställda kan lättare resa och flytta utomlands vilket ökar möjligheterna till kunskapsutbyte, vilket är speciellt viktigt för Stockholms kunskapsintensiva
företag.
Ökad konkurrens
Ökad tillgänglighet gör det lättare för utländska företag att etablera sig på den svenska
marknaden, vilket ger upphov till effektivitetshöjande konkurrens vilket är till nytta för
konsumenter. Företag kan också lättare utnyttja potentiella stordriftsfördelar genom att
betjäna ett större område och på så sätt minska genomsnittliga kostnader.
Samlad effekt
Dessa mekanismer leder tillsammans till ökad sysselsättning och produktivitet, vilket ger
invånarna i regionen högre levnadsstandard.
Sammanlagt beräknar Intervistas (2010) att produktiviteten ökar med 0,07 procent av en
10-procentig förbättring av tillgängligheten. År 2011 skulle en sådan förbättring av tillgängligheten innebära en ökning av Sveriges BNP med 2,0 miljarder kronor. 7

2.4 Kostnader av ökad tillgänglighet
Trots att vinsterna av ökad tillgänglighet är många, medför det också ökade kostnader.
Exempel på sådana kostnader är:







7

Befrielser från skatt på flygbränsle
Offentliga investeringar i infrastruktur
Eventuella indirekta subventioner till flygindustrin
Miljöpåvekan och buller
Kostnader för marknadsföring, t.ex. av nya rutter
Att resurser läggs på luftfart som kunde läggas på annan transport eller infrastruktur

Oxford Economics (2011), ”Flygets ekonomiska betydelse för Sverige”

31

Kapitel 3

Värdet av nya linjer
I det förra kapitlet undersökte vi vilka ekonomiska konsekvenser internationell tillgänglighet har för Stockholmsregionen. I det här kapitlet analyserar vi värdet av nya, direkta
linjer från Arlanda. Nya direktlinjer skapar ökad tillgänglighet vilket ger vinster för näringslivet (jmf kapitel 2). Nya linjer har även ett värde i sig för resande, som tjänar på
kortare restid och ett ökat antal destinationer att välja på, samt att ökad konkurrens på
linjer leder till lägre priser på biljetter.

Slutsatser
 10 linjer har valts ut för att de väntas

 Mellan 420 och 820 miljoner kro-

ge värde för näringslivet, samt ha tillräcklig trafikpotential

nor skulle därmed uppnås i direkta

Värde,
MSEK

Relevanta bolag/allianser

141-155

AA, SK

118

SK/UA

Hongkong

56-113

CX, SK

Delhi

62-104

AI, SK

65-85

MU, SK/CA

60

SK/SQ

Tokyo

46-52

JL, SK/NH

Stuttgart

48-52

SK, DY

Sao Paulo

42

SK/JJ

Johannesburg

40

SK/SA

Los Angeles
San Francisco

Shanghai
Singapore

vinster för passagerare.

 Nio av linjerna har övervägande








större värde för inhemska än för utländska passagerare. Endast
Stuttgart har mer värde för utländska
passagerare
Johannesburg och Singapore har
övervägande andel affärsresande.
Los Angeles och San Francisco har
störst betydelse för semesterresande.
Hongkong fungerar som hubb för
turister och affärsresande till Asien
Motsvarande ungefär en halv miljard i produktion skulle vinnas med
de 10 nya linjerna, genom förbättringar i tillgänglighet
Övriga nordiska huvudstäder skulle
dock fortfarande ha högre uppnått
högre tillväxt i tillgänglighet, om linjerna startats mellan 2008 och 2011.

Det krävs som de övriga nordiska

3.1

Värde

Nya linjer har olika värde, primärt beroende på hur många passagerare som använder
rutten idag, hur många nya passagerare den nya linjen attraherar, samt hur stor förbättring den nya, direkta linjen innebär i fråga om kortare restid. Härutöver har linjer
olika värde beroende på vilken typ av passagerare som i första hand använder dem (affärsresande eller semesterresande, inhemska eller utländska resande etc.)
Värdet av en linje beror också på vilket bolag som trafikerar den. Om linjen trafikeras av
ett flygbolag i ett nätverk i den andra änden av linjen har den större värde, då ett nätverk
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innebär fler möjligheter att använda destinationen som förbindelsepunkt till en annan
flygplats. Detta är fallet när destinationen är en hubb för det bolag som betjänar linjen.

3.2 Identifiering av potentiella nya flyglinjer
Vi identifierar i det här avsnittet potentiella nya direktlinjer som skulle skapa ökat värd
för Stockholmsregionen. För att finna de mest attraktiva linjerna börjar vi med att lista de
25 mest besökta destinationer från Arlanda, som inte har en direktlinje idag. Vi kan dela
upp de indirekta passagerarna per det primära syftet med resan, dvs. affärsresa eller semesterresa, jmf Figur 15.
Det finns också vinster att hämta genom att utvidga existerande linjer, som till exempel
endast betjänas det ena halvåret (detta är fallet med exempelvis rutten från Arlanda till
Dubai). Vi har dock inte undersökt denna möjlighet, utan tittar endast på de obetjänta
linjer som bedöms kunna ge omedelbar lönsamhet om de etableras.

Figur 15 Antal indirekta passagerare på Arlanda, 2011
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Till största delen
semesterresande

Blandat semester- och
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Copenhagen Economics baserat på data från Swedavia

Utifrån destinationerna i Figur 15 väljer vi sedan ut de linjer som väntas ge störst värde.
Urvalet baseras på två kriterier, att linjen ska ha:
 värde för näringslivet, samt
 tillräcklig trafikpotential
Om en linje har få passagerare, och/eller en stor andel avgående semesterpassagerare,
väljs den bort då den bedöms ha litet värde för näringslivet. Om en linje inte har tillräck33

ligt mycket estimerad trafik för att klara fem avgångar i veckan, väljs den bort då den inte
bedöms ha tillräcklig mycket trafikpotential för att vara ekonomiskt bärkraftig. Se Bilaga
A för en mer detaljerad beskrivning av sorteringskriterierna.
Vi kan därmed reducera antalet potentiella direktlinjer från 25, till de 10 stycken som
väntas bli mest attraktiva för regionen. Linjerna, samt flygbolag eller allianser som bedöms kunna betjäna linjerna, finns listade i Tabell 3.

Tabell 3 Linjer med störst chans att bli lönsamma och relevanta
flygbolag
Destination

Två mest relevanta flygbolag/flygallianser

Los Angeles

American Airlines (AA), SAS (SK)

Singapore

SAS (SK)/Singapore Airlines (SQ)

Hongkong

Cathay Pacific (CX), SAS (SK)

Stuttgart

SAS (SK), Norwegian (DY)

Johannesburg

SAS (SK)/ South African Airways (SA)

San Francisco

SAS (SK)/United Airlines (UA)

Delhi

Air India (AI), SAS (SK)

Shanghai

China Eastern Airlines (MU), SAS (SK)/Air China (CA)

Tokyo

Japan Airlines (JL), SAS (SK)/Nippon Airways (NH)

Sao Paulo

SAS (SK)/TAM Airlines (JJ)

Not:

Att två flygbolag är separerade med ett “/” indikerar att de är i samma allians

Källa:

Copenhagen Economics baserat på scenarier utvecklade av SEO Economic Research

De 10 listade linjerna har valts för att de bedöms kunna ge omedelbar lönsamhet om de
etableras. I nästa avsnitt undersöker vi vilket värde de olika linjerna skulle ha för passagerare.

3.3 Beräkning av värdet för flygresande
I det här avsnittet beräknar vi värdet för passagerare av att de identifierade direktlinjerna
etableras. Vinster av direktlinjer inkluderar kortare restid, ett ökat antal destinationer
att välja på samt att ökad konkurrens på linjer leder till lägre priser på biljetter. Värdet
för passagerare är permanent så länge linjenätet bibehålls. Hur stort värdet är beror
bland annat på:




Antalet nuvarande passagerare som indirekt flyger till destinationen.
Hur god förbindelse passagerare redan har till destinationen via andra flygplatser
än Arlanda.
Vilken priskonkurrens den nya linjen ger upphov till.

Modellberäkningarna tar hänsyn till att affärsresande sätter högre värde på tidsbesparingar än semesterresande, och att semesterresande sätter högre värde på prisbesparingar
än affärsresande.
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Värdet för passagerare visar sig variera från 40 till 155 miljoner kronor per linje, jmf Figur
16.

Figur 16 Värde för passagerare per ny linje
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Swedavia

Lägger vi ihop värdet av dessa 10 linjer ser vi att det samlade värdet för passagerare av att
dessa upprättas är ca 420-820 miljoner kronor.
Figur 16 visar det beräknade värdet för passagerare av att en ny linje etableras. Beräkningarna har gjorts för de två flygbolag som med störst sannoliket skulle kunna betjäna
linjen.
Storleken på kolumnerna beskriver variansen mellan det högsta beräknade värdet av den
nya linjen, och det näst högsta beräknade värdet. En direktlinje mellan Arlanda och Los
Angeles väntas till exempel att ge 155 miljoner kronor i vinst om American Airlines (AA)
betjänar den, och 141 miljoner kronor i vinst om SAS (SK) betjänar den.
För somliga linjer finns det bara ett flygbolag som realistiskt sett kan betjäna linjen. Detta
är fallet med San Francisco, Singapore, Sao Paulo och Johannesburg.

3.4 Distribution av värde
I följande avsnitt analyseras vilket värde de olika direktlinjerna skulle ha för olika typer av
passagerare.
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Utländska jämfört med inhemska resande
Fördelning av värde per utländska jämfört med inhemska resande beskrivs i Figur 17. En
ny direktlinje som ger upphov till priskonkurrens är till nytta även för passagerare som
inte använder den nya linjen, både i Sverige och utomlands. Fördelningen hjälper oss att
analysera om det är svenska eller utländska passagerare som förväntas få störst nytta av
en ny linje.
Analysen visar att:
 Stuttgart har störst värde för utländska resande.
 Beror på att många affärsresande flyger från Stuttgart till Stockholm
 Alla andra linjer har övervägande större värde för inhemska än för utländska passagerare.

Figur 17 Värde för utländska jämfört med inhemska resande
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Anslutande passagerare jämfört med passagerare som avslutar sin resa på
orten
Fördelning av värde per passagerare som ansluter från flygplatsen jämfört med passagerare som avslutar sin resa på orten beskrivs i Figur 18. Fördelningen visar destinationens
relevans som hubb.
Analysen visar att:
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 En linje till Stuttgart inte har något värde för anslutande passagerare, utan enbart
för passagerare som avslutar sin resa på orten.
 Beror på att SAS/Star Alliance inte har en hubb på destinationen
 Hongkong har primärt värde för anslutande passagerare.
 Fungerar som hubb för Asien om Cathay Pacific (CX) betjänar linjen (jmf ’Figur
16 Värde för passagerare per ny linje’). Om istället SAS (SK) betjänar linjen bli
värdet signifikant mindre totalt och i synnerhet för anslutande passagerare, då
SAS inte genererar förbindelser bortom Hongkong

Figur 18 Värde för anslutande passagerare jämfört med passagerare som avslutar sin resa på orten
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Semesterresande jämfört med affärsresande
Fördelning av värde per semesterresande jämfört med värde för affärsresande beskrivs i
Figur 19. Fördelningen visar om det primärt är affärs- eller semesterresande som använder rutten idag, och som därför tjänar mest på en direktlinje. Det har i beräkningarna
tagits hänsyn till att affärs- och semesterresande fäster olika värde vid tidsbesparingar
respektive prisbesparingar.
Analysen visar att:
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 Stuttgart har, som noterat, stort värde för affärsresande, då det primärt är affärsresande som använder rutten idag.
 Johannesburg och Singapore också har övervägande andel affärsresande.
 Los Angeles och San Francisco har störst betydelse för semesterresande.
 Hongkong har ungefär lika stor betydelse för semesterresande som för affärsresande.
 Innebär att fungerar som hubb både för turister och affärsresande till Asien

Figur 19 Värde för affärsresande jämfört med semesterresande
Miljoner kronor
180
160

AA
15
SK
118

140
120

CX
113

AI
104
MU
85

100

SK
60

80
60
40

61

58

60

JL
52

SK
52

25

34

SK
42

SK
40

22

27

56
52

20

37

0

Semesterresande
Källa:

Affärsresande

Copenhagen Economics baserat på modellsimulationer från SEO Economic Research och data från
Swedavia

3.5 Bidrag till tillgängligheten
Figur 20 visar hur mycket varje linje skulle bidra till Stockholmsregionens internationella
tillgänglighet år 2011. Linjer till Asien (Shanghai och Hongkong) skulle haft störst effekt.
Sammanlagt skulle alla tio linjerna inneburit en ökning av tillgängligheten med fyra procent.

38

Figur 20 Ökad tillgänglighet per linje
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Figur 21 visar att med de 10 nya linjerna skulle fallet i tillgänglighet bromsas upp, och
förbättringen i tillgängligheten skulle säkra att en del av den förlust i produktion på 2,3
miljarder kronor som fallet innebär hämtas igen. Stockholm skulle dock fortfarande inte
uppnå samma tillväxt i tillgänglighet som de övriga nordiska huvudstäderna; det krävs
mer än de 10 nya linjerna för att mäta sig och för att bevara den tillväxt i tillgänglighet
som Stockholmsregionen upplevde fram till 2008.

Figur 21 Total tillgänglighet
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Kapitel 4

Slutsatser och Rekommendationer
I det här kapitlet sammanfattar vi först de viktigaste slutsatserna mot bakgrund av analysen i kapitel 1, 2 och 3. Baserad på dessa slutsatser gör vi sedan ett antal rekommendationer.

4.1 Huvudsakliga slutsatser av analysen
Vi har i analysen i föregående kapitel jämfört Stockholms internationella tillgänglighet
med Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Berlin. Vi har undersökt utvecklingen över tid
sedan 2002, samt värderat tillgänglighetens ekonomiska betydelse utifrån ett näringslivsperspektiv. Vi har vidare valt ut de tio mest betydelsefulla linjerna för Stockholmsregionen, och värderat de ekonomiska vinster som kan uppnås om man kan attrahera dessa
linjer.
Vi drar följande huvudsakliga slutsatser av analysen:










Stockholms internationella tillgänglighet är fortfarande relativt hög och överträffas bara av Köpenhamn bland de städer vi har jämfört.
Stockholms internationella tillgänglighet har dock minskat sedan 2008, medan
den internationella tillgängligheten till de andra städerna har ökat.
God tillgänglighet är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt i den globalt
orienterade Stockholmsregionen. Den dalande utvecklingen – i kombination med
en fortsatt positiv utveckling i tillgängligheten för storstäderna omkring Stockholm – innebär att staden förlorar sitt försprång när det gäller tillgänglighet. Enligt vår värdering har utvecklingen sedan 2008 kostat svensk BNP ca 2,3 miljarder kronor i förlorad produktion jämfört med övriga Norden.
Den negativa utvecklingen i internationell tillgänglighet sätter Stockholmsregionens ambition om att vara ”Capital och Scandinavia”, samt att bli Europas mest attraktiva storstadsregion under viss press.
Samtidigt ser vi möjligheter att förändra situationen och förbättra den internationella tillgängligheten. Vi pekar ut tio rutter som inte betjänas med direktflyg
från Arlanda idag, men som kan ha kommersiellt underlag för en direktlinje, och
som därmed är relevanta för att försöka attrahera till Stockholm på sikt. Det rör
sig om två amerikanska destinationer: Los Angeles och San Francisco; fem destinationer i Asien: Hongkong, Delhi, Singapore, Shanghai och Tokyo; Sao Paolo i
Sydamerika och Johannesburg i Afrika. Dessutom kan det löna sig att öka frekvenser på existerande långlinjer, eller att utöka nuvarande halvårslinjer till
helårslinjer (t.ex. Dubai).
Om alla de tio nämnda linjerna etableras kommer Stockholms tillgänglighet att
öka med fyra procent jämfört med 2011 års nivå, och de direkta vinsterna för passagerare kommer att uppgå till mellan 420 och 820 miljoner kronor så länge linjenätet bibehålls.
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Härtill kommer en långsiktig produktivitetseffekt av förbättrad tillgänglighet.
Våra beräkningar visar att om regionen attraherar de identifierade 10 nya linjerna
skulle fallet i tillgängligt sedan 2008 bromsas upp, och en del av den förlorade
produktivitetseffekten på 2,3 miljarder kronor skulle hämtas igen.
Det ska dock till mer än de tio nya linjerna för att bevara den tillväxt i tillgänglighet som Stockholmsregionen upplevdes fram till 2008.
Figur 21 visar att med de 10 nya linjerna skulle fallet i tillgänglighet ha bromsats,
och förbättringen av tillgängligheten skulle ha säkrat att en del av den förlust i
produktion på 2,3 miljarder kronor som fallet innebar hämtats upp, motsvarande
ungefär en halv miljard. Stockholm skulle dock fortfarande inte ha uppnått
samma tillväxt i tillgänglighet som de övriga nordiska huvudstäderna; det krävs
mer för att skapa tillväxt via bättre tillgänglighet.

4.2 Rekommendationer
Vi rekommenderar mot bakgrund av detta att en handlingsplan utarbetas för förbättring
av den internationella tillgängligheten i Stockholmsregionen. Denna handlingsplan ska
innehålla ett brett spektrum av åtgärder.
Aktörer
Trots att tillgängligheten är mycket viktig för regionens aktörer inom näringslivet så har
dessa aktörer endast indirekt inflytande på beslut av betydelse för utvecklingen. En lyckad
implementering av en kraftfull handlingsplan kommer att därför kräva involvering från
en rad centrala aktörer, till exempel:






Regionala aktörer: region och berörda kommuner.
Staten: Näringsdepartementet, Transportstyrelsen.
Flygplatser och ägare av flygplatser: Skavsta och Swedavia.
Intressenter av Sveriges främjande: Invest Sweden, Exportrådet, Visit Sweden
samt andra inom NSU.
Stockholm Business Region och andra relevanta näringslivsaktörer.

Alla aktörer behöver inte vara involverade i alla element av handlingsplanen, med det är
nödvändigt att det finns uppbackning för handlingsplanens överordnade mål och åtgärder bland aktörerna.
Handlingsplanens huvudinnehåll
Mot bakgrund av vår analys ser vi följande huvudsakliga behov för Stockholmsregionens
internationella tillgänglighet:





Attrahera nya rutter– speciellt direkta, interkontinentala linjer.
Koordinera en samlad marknadsföringsinsats av regionen som destination inför
flygbolag.
Säkra fortsatta icke-diskriminerande och attraktiva villkor för nya flygbolag som
vill ha tillgång till flygplatser i Stockholm.
Säkra att sektorregleringen tar maximal hänsyn till användarnas och näringslivets
behov.
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Säkra att Sveriges bilaterala luftfartsavtal liberaliseras så mycket som möjligt i
syfte att ge tillgång till rutter till tredje land (t.ex. Indien).
Det krävs som en del av arbetet med handlingsplanen att regionen, tillsammans med
andra parter, gör en kartläggning av näringslivets framtida behov av internationella flygförbindelser, i syfte att peka ut konkreta destinationer som stödjer regionens långsiktiga
målsättningar.
Handlingsplanen kan med fördel ta utgångspunkt i nedanstående fem huvudområden,
jmf Figur 22.

Figur 22 Möjligheter att påverka tillgängligheten

Källa:

Copenhagen Economics

Ruttutveckling. Konsolidering av flygbolagens interkontinentala rutter i några få stora
hubbar sätter press på sekundära flygplatser som Arlanda.
Stockholmsregionen har sedan 2003 arbetat med ruttutveckling, genom det projekt som
heter ”Stockholm Access” (se Box 5 Stockholm Access, kapitel 1).
Insatser genom Stockholm Access fortsätter i sin nuvarande form fram till 2013 och
kommer att utvärderas 2013. Vi värderar att det är viktigt att Stockholmsregionen har en
fortsatt regional samverkan mellan aktörerna inom luftfarten, för att målinriktat attrahera strategiskt viktiga interkontinentala linjer. Enskilda, strategiskt viktiga interkontinentala linjer har stor betydelse för Stockholms tillgänglighet, då de ger tillgång till ett
större lokalt nätverk, vilket reducerar resetider till ett större antal destinationer. Ett samarbete mellan aktörerna kan underlätta initiativ till att attrahera sådana linjer genom t.ex.
gemensam marknadsföring, eller genom att erbjuda ekonomiska incitament för flygbolagen. Partner kan marknadsföra destinationen ”i andra änden” av linjen, t.ex. mot turister
och verksamheter, och därmed bidra till att linjen attraherar trafik. Slutligen är ett part42

nerskap mellan aktörer också en signal till flygbolagen att regionen är en dialogpartner
som arbetar för att säkra trafikunderlag för flygbolagen. Det rekommenderas därför att
arbetet med ruttutveckling fortsätter efter 2013 - eventuellt i ändrad och förstärkt form
beroende på utvärderingen av Stockholm Access.
Andra regioner arbetar också med ruttutveckling. Köpenhamn har nyligen lanserat en
ruttutvecklingsfond, som har samma syfte som Stockholm Access, och som delvis är inspirerad av projektet. Arbetet med ruttutveckling i Stockholm bör ta hänsyn till att också
andra regioner nu arbetar mycket mer aktivt med ruttutveckling än tidigare, se Box 7.

Box 7 Copenhagen Connected
Utgångspunkt


Målsättning om flera direkta flygförbindelser, för att behålla och förbättra Köpenhamn-Kastrups internationella konkurrensposition.


Start 2010.
Partners


Köpenhamns kommun, Köpenhamns flygplats, Region Hovedstaden, Copenhagen
Capacity, Wonderful Copenhagen, Region Sjælland, Region Skåne, Malmö Stad,

Lund Stad og Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Strategi och aktiviteter


Målinriktad marknadsföring för att stärka flygplatsens existerande rutter, med t.ex.
så kallad ”reason to go”–marknadsföring i olika medier, med fokus på kvalitet över
pris, där Köpenhamn har svårt att konkurrera.



Ruttutvecklingsfond för att attrahera nya linjer, t.ex. uppsökande försäljning till
flygbolag med hubbar på strategiskt viktiga destinationer



Destinationsmarknadsföring



Överväg om de existerade visumreglerna i Danmark begränsar flygning, med fokus

på Östeuropa, Kina och Indien
Resultat


Källa:

Löper perioden 2010-2013, utvärderas därefter.
Köpenhamn Kommun, http://www.kk.dk/eDoc/Borgerrepr%C3%A6sentationen/11-022010%2017.30.00/Referat/04-03-2010%2000.14.15/5260678.PDF

Anpassning av flygplatsers utbud. En viktig förutsättning för att attrahera nya linjer
till Stockholm är att det pris och den service som flygplatser runt Stockholm erbjuder är
attraktiva och anpassade till flygbolagens behov.
På de europeiska flygplatserna ökar konkurrensen om flygbolag och passagerare, se t.ex.
Copenhagen Economics (Airport Competition in Europe, 2012). Flygplatser har bemött
den ökade konkurrensen genom anpassningar i pris och service. 8 Många flygplatser har
implementerat service- och kvalitetsuppgraderingar. Det finns också bevis för att europeiska flygplatser har antagit mer konkurrenskraftiga prissättningsstrategier.
Det är viktigt för Stockholm, mot bakgrund av dessa omständigheter att säkra att flygplat8

Observera att t.ex. ruttutvecklingsrabatter är effektivt riktade justeringar av priserna.
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serna i regionen har ett bra utbud av tjänster för både point-to-point-flygbolag och hubbbolag, och att det erbjuds attraktiv och differentierad prissättning. Stockholmsregionen
har redan ett bra utgångsläge med flera flygplatser, som tillsammans ger ett brett utbud
där Arlanda betjänar hubb-trafik, andra flygplatser som betjänar point-to-point-trafik,
och med Skavsta som mest fokuserad på lågprisbolagen. Således finns det redan en viss
differentiering av utbud och priser.
Det rekommenderas dock att det i handlingsplanen som minimum görs en detaljerad
bedömning av fördelarna med ytterligare förbättringar av det samlade serviceutbudet på
regionens flygplatser. Som underlag för dessa bedömningar är det möjligt att jämföra
Stockholms flygplatser med andra flygplatser, och därför sammanfattas nedan vissa erfarenheter från andra flygplatser där justeringar i serviceutbud och prissättning har skett.
Lågpris/point-to-point: För att attrahera point-to-point-trafik arbetar många flygplatser
med att förbättra kvaliteten på sina tjänster till flygbolagen. Till exempel har somliga
flygplatser erbjudit kortare handläggningstider, uppgraderat sin service med nya produkter riktade till utvalda flygbolag (till exempel LCCs), och investerat i att expandera sitt
upptagningsområde. För att attrahera mer LCC-trafik har vissa flygplatser utvecklat lågkostnadsterminaler.
På de flesta större flygplatser har de befintliga terminalerna utformats för att möta kraven
från full-service-flygbolag, vilket innebär hög bekvämlighet och komfort samt dyra
material. Lågkostnadsterminalerna är däremot är utformade för att möta kraven från
LCCs på minimal service och en effektiv terminalanläggning till ett rimligt pris.
En undersökning från 2010 identifierade lågkostnadsterminaler vid nio europeiska flygplatser. Den äldsta utvecklades 2003 i Tammerfors i Finland, medan den nyaste i Köpenhamn och Bordeaux togs i bruk under 2010, jmf Tabell 4.

Tabell 4 Exempel på lågkostnadsterminaler i Europa
Flygplats

Öppnades år

Typ av terminal

Tamper-Pirkharla flygplats

2003

Renoverad tidigare fraktterminal 2

Budapest flygplats

2005

Terminal 1 omrenoverad

Amsterdam flygplats

2005

Pir H av existerande terminal

Marseille flygplats

2006

Tidigare fraktfaciliterer omrenoverade

Bremen flygplats

2007

Tidigare lagerlokaler omrenoverade

Lyon flygplats

2008

Tidigare fraktfaciliterer omrenoverade

Köpenhamns flygplats

2010

Ny terminal

Bordeaux flygplats

2010

Ny terminal

Källa:

‘Do dedicated low-cost passenger terminals create competitive advantages for airports?’ Eric Tchouamou Njoya, Hans-Martin Niemeier School of International Business, University of Applied Sciences,
Bremen, Germany.

Förbättringar för transfertrafik: För att attrahera transfertrafik har många flygplatser på
olika sätt aktivt försökt förbättra sin transferprodukt.
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Att förkorta transfertider är ett viktigt sätt att förbättra transfertjänsten. En analys av de
18 största europeiska flygplatserna avslöjar att deras strategier, i konkurrens med
varandra, har sänkt den genomsnittliga transfertiden på Europas flygplatser. I genomsnitt var transfertiderna 10 minuter kortare under 2011 jämfört med 2002, se Copenhagen Economics (2012). Ett annat sätt att attrahera transfertrafik är att förbättra kvaliteten
på transferprodukten, till exempel när det gäller information till och utrymmen för transferpassagerare.
Köpenhamns flygplats (CPH) är ett konkret exempel på en flygplats som har försökt att
förbättra sin transfertjänst. I januari 2010 lanserade flygplatsen ett nytt särskilt transfersamarbete SAS. Det första konkreta målet med satsningen var att minska den kortaste
anslutningen från 40 till 30 minuter från 40 till 30 minuter, vilket möjliggjorde 70 extra
dagliga SAS-flygningar från CPH, samt gjorde CPH mer konkurrenskraftig på vissa transferrutter. Ett annat mål var att förbättra transfertjänsten på Köpenhamns flygplats i fråga
om kvalitet, se Box 8

Box 8 Speciellt transfersamarbete mellan Köpenhamns flygplats
och SAS
Under 2010 ingick CPH ett strategiskt partnerskap med SAS, varav en del: "World Class Transfers", utformades för att göra CPH en av världens bästa transferflygplatser. Det första konkreta målet var att minska den kortaste anslutningen från 40 till 30 minuter. Detta initiativ möjliggjorde 70 extra dagliga SAS-flygningar från CPH, samt gjorde CPH mer konkurrenskraftig på vissa transferrutter.
Transferprodukten förbättrades på andra sätt. Initiativet innebar att transferpassagerare r på Köpenhamns flygplats nu i gaten vid ankomst möts av en skärm med särskild transferinformation.
Skärmarna visar de första åtta anslutningarna för passagerarna på den ankommande planet. Utöver gateinformation visar skärmarna hur många minuter det tar att gå till den specifika gaten för
avgång. Skärmarna gör orientering enklare och att hitta på flygplatsen snabbare och effektivare.
Dessutom har en särskild bagageprocess införts för passagerare med korta anslutningar på Köpenhamns flygplats, som är avsedd att garantera att transferväskor hinner med anslutningsflyget.
Under 2010 bidrog förändringarna till att öka andelen transferpassagerare: en andel som annars
stadigt minskat sedan 2000. Några transferexempel belysta av CPH visar på förbättringen i transferprodukten:
Restid via CPH
innan transfersamarbetet

Restid via CPH efter
transferinitiativet

Hannover - Helsingfors

5:50

3:15

Hannover – Göteborg

5:30

2:20

Warszawa – Bergen

5:20

3:20

Rutt

Källa:

Copenhagen Economics baserat på intervjuer med Köpenhamns flygplats och hemsidor för Köpenhamns flygplats, Terminal A, och Danmarks Konkurrens Styrelse.
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London Heathrows terminal 5 är ett annat exempel på en investering som varit till nytta
för både flygplatsen och dess kunder. Starten av verksamheten vid terminal 5 i mars 2008
markerade början på ett nytt kapitel för Heathrow.
Baserat på offentliga tillkännagivanden från British Airways står det klart att terminal 5
har stora positiva konsekvenser för flygbolagets användare. Till exempel, i en investerarpresentation från 20079 förklarade British Airways hur terminal 5 har varit stor tillgång
för företaget, då terminalen har bidragit till en förbättrad kundupplevelse, effektivare
drift, samt nya och mer effektiva sätt att arbeta. När det gäller årliga kostnadsbesparingar
uppskattade British Airways fördelarna med terminal 5 uppgick till omkring 40 miljoner
brittiska pund.
För att förbättra den totala effektiviteten av verksamheten på en flygplats, har begreppet
Airport CDM (Collaborative Decision Making) utvecklats.10 Airport CDM handlar om att
arbeta effektivt tillsammans på flygplatsen. Detta uppnås genom att dela och sprida uppdaterad relevant information, och genom att ta hänsyn till önskemål, tillgängliga resurser
och krav för de som har del i flygplatsens aktiviteter (t.ex. flygbolag, flygtrafikledning, och
flygplatsens ledning). Målet är att få dessa parter att arbeta mer effektivt tillsammans, och
att dela data på ett transparent sätt. Airport CDM syftar till att förbättra den totala effektiviteten i verksamheten på en flygplats, med särskilt fokus på flygplanets vändning och
processen före avgång.
Under 2011 förväntades att CDM i slutet av året helt skulle genomföras på åtta 11 stora
europeiska flygplatser, och delvis genomförs på åtta12 andra. En cost-benefitanalys från
2008, som bygger på resultat från testimplementeringar på flygplatserna i Barcelona,
Bryssel, München och Zürich kom till slutsatsen att Airport CDM hade potential att skapa
stora fördelar för parterna till låg kostnad. De investeringar som krävs från enstaka parter
på flygplatsen är begränsad, och i många fall kan befintlig utrustning, anläggningar och
tjänster användas med endast några få förändringar.
Pris. Utvecklingen i flygplatsavgifter under den senaste ekonomiska krisen visar att flygplatser ser flygavgifter som ett instrument för att bibehålla eller förbättra sin konkurrensställning. Nästan 70% av de europeiska flygplatserna antingen sänkte eller behöll sina
avgifter under 2009. Under 2010 var andelen 64% (ACI Europe, "Economics rapport",
2010 och 2011.)
För att attrahera ny trafik erbjuder flygplatserna allt mer ofta flygbolag olika former av
uppstartstöd eller ruttutvecklingsprogram. Typiska incitament innefattar en eller flera av
följande element:



Startrabatt på flygplatsavgifter (landning- och/eller terminalavgift)
Ersättning för uppstart av rutt, dvs. att flygplatsen täcker vissa startkostnader

9

See ‘07/03/2007 Investor Day 2007 Presentation’, http://www.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240949&p=irolpresentations.
Baserat på information från European CDM web site, http://www.euro-cdm.org/
11
Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Helsingfors, London Gatwick, London Heathrow, Paris CDG, Prag and Zurich, se CDMbroschyr, http://www.euro-cdm.org/.
12
Aten, Dublin, Heraklion, Lyon, Manchester, Rhodos, Wien och Warszawa, se CDM-broschyr, http://www.euro-cdm.org/.
10
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Intäktsgarantier, dvs. garantier att flygbolaget kommer att uppnå en viss nivå av
intäkter eller en viss kabinfaktor, betalar flygplatsen underskottet eller ett fast belopp.
Marknadsföringsstöd, till exempel reklam och marknadsföring som utförs av flygplatsen på uppdrag av flygbolaget eller att flygplatsen tillhandahåller finansiering
för flygbolagets marknadsföringskostnader

Ruttutvecklingsprogram organiseras och finansieras ofta av den berörda flygplatsen som
en del av normal affärsutveckling. Men de kan också ofta tillhandahållas från, koordineras med, eller finaniseras av offentliga myndigheter, lokala handelskammare eller andra
grupper med ett intresse i att förbättra det lokala utbudet av flygtrafik. Dessutom är programmen ofta organiserade som en ruttutvecklingsfond (”route development fund” RDF)
som är öppen för ansökningar från alla intresserade flygbolag. Ett exempel är Scottish Air
Route Development Fund13, som var offentligt finansierad och aktiv från 2003 till 2007.
Det finns också exempel på sådana incitamentsprogram på många andra flygplatser, som
Wien och Dublin.
Det bör noteras att varje incitamentsprogram som används av flygplatser eller deras partners ska utföras i enlighet med EU-reglerna om statligt stöd14, och att tillämpningen av
reglerna för statligt stöd, som för närvarande granskas av Europeiska kommissionen, bör
säkerställa villkoren för konkurrens mellan flygplatser.
Sektorreglering. Nivå på start- och landningsavgifter samt passageraravgifter spelar
roll för flygbolags beslut att etablera linjer på Arlanda eller inte. Det kan övervägas om
ytterligare differentiering av dessa är till nytta för att tillmötesgå de olika flygbolagens
behov och för att skapa incitament att etablera nya linjer. Eftersom regionens tillgänglighet särskilt gynnas av nya långdistanslinjer, kan man överväga att differentiera avgifter
ytterligare för att uppmuntra utveckling av sådana.
Inom EU, och mellan EU och USA, har godkända flygbolag möjlighet att fritt upprätta nya
linjer, medan linjer utanför dessa områden är underställda ett system med bilaterala luftfatsavtal. Avtal med andra tredje land förhandlas var för sig, ofta gemensamt med de
andra nordiska länderna eller i stigande grad via EU. Aktörerna bör mot bakgrund av
detta ingå i tät dialog med staten – i dennas egenskap av sektormyndighet för reglering av
luftfartssektorn – med fokus på att säkra att sektorregleringen, här bland annat bilaterala
avtal, ger optimala möjligheter för utvecklingen av flygtrafik till och från regionen.
Sekundära flygplatser som Stockholm kan dra nytta av särskilda möjligheter, om de bilaterala avtalen är tillräckligt öppna. T.ex. har Jet Airways från Indien utnyttjat den så kallade ”Sixth freedom of Air”, till nytta för tillgängligheten på Bryssels flygplats.

The Scottish Air Route Development Fund bildades i november 2002. Fonden var öppen för stöd till nya rutter från 2003 och
fram till 31 maj 2007. Fonden byggde på offentlig finansiering. Dess syfte var att skapa incitament för att starta nya direktlinjer
till och från Skottland. Den roll ruttutvecklingsfonden hade var att underlätta riskdelning mellan flygplatser och flygbolag, se
Scott Wilson, Scottish Enterprise, Scottish Government, VisitScotland and Highlands & Islands Airports Limited (HIAL), Evaluation of the Scottish Air Route Development Fund, Final Report, November 2009.
Enligt de senaste riktlinjerna för statligt stöd: ‘Community Guidelines on financing of airports and start-up aid to airlines
departing from regional airports’ (2005/C 312/01).
13
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Box 9 Exempel: Jet Airways använder Bryssel som ”hållplats”
på väg till USA
Jet Airways är ett indiskt flygbolag som utnyttjar så kallade sjätte frihetsrättigheter.
Sjätte frihetsrättigheter är en inofficiell kombination av tredje och fjärde frihetsrättigheter, och innebär avtal som ger rätt att ta passagerare eller frakt från en stat till ett
tredjeland, genom att mellanlanda i det egna landet. Indiska flygbolag har kan använda avtalen genom att ta med passagerare från Belgien till ett tredjeland. Motsvarande får belgiska flygbolag flyga till andra destinationer. Avtalet gäller också mellan
USA och Belgien.
Jet Airways utnyttjar dessa avtal genom att använda Bryssel som ”hållplats” för resande mellan Indien och USA. Istället för att flyga från fem olika flygplatser i Indien till
fem olika flygplatser i USA, vilket skulle kräva 25 långdistansrutter allt som allt, flyger
man via Bryssel och byter passagerare där. Det betyder att Jet Airways kan nöja sig
med 10 rutter av halva längden, och samtidigt utnyttja kapaciteten bättre.






Källa:

5 destinationer i Indien
5 destinationer i USA
Koordinerade tidstabeller och transferfaciliteter
Ger Bryssel 10 extra linjer
Kräver sjätte frihetsrättigheter mellan Belgien och USA respektive Indien

Copenhagen Economics (2009), ”Der er noget i luften”

Flygfrakt. Flygtransporter är avgörande för distributionen av produkter med högt värde
i förhållande till sin vikt. Goda villkor för flygfrakt ger ökat värde för näringslivet som
använder flyget för transport av sådana varor. I motsats till passagerarflyget är fraktflyget
koncentrerat till ett fåtal flöden mellan tre olika regioner: Nordamerika−Asien,
Europa−Asien samt Nordamerika−Europa. Detta kan bero på att fraktflyget är i jämförelse med passagerarflyget mer känsligt för ekonomiska förändringar och helt avhängigt
handelns utveckling.
Många bedömare anser att Asien (i synnerhet Kinas inrikesmarknad) kommer att vara
den dominerande fraktmarknaden fram till 2025. Redan nu intar Asien en viktig roll för
flygfrakt: bland de 20 största flygplatserna för frakt återfinns nio i Asien, sju i USA och
fyra i Europa. 15

15

Transportsyrelsen (2008)
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Trängsel och nattrestriktioner vid de stora europeiska flygplatser har medfört att fraktbolagen alltmer börjat söka sig till alternativa flygplatser, vilket är till nytta för Stockholm.
Det finns goda förutsättningarna för flygfraktexpansion i Sverige, och den svenska marknaden kan utnyttjas för att minska problem med t.ex. obalans i de globala fraktflödena.
Genom att göra en mellanlandning i Sverige och ta upp svenskt exportgods till Asien kan
beläggningsgraden öka och ekonomin för operatörerna förbättras. 16 På samma sätt som
Bryssel tjänar på Jet Airways aktiviteter kan Arlanda utnyttja den ökade fraktvolymen
från Kina, stor nytta för tillgängligheten, genom att tex. satsa på att marknadsföra sig mot
kinesiska bolag, samt satsa på effektivare lasthantering och goda fraktflöden.
Regional planering och infrastruktur. Den långsiktiga planeringen av infrastruktur
i Stockholm och Sverige har avgörande betydelse för flygplatsernas upptagningsområden.
Köpenhamns flygplats är redan en konkurrent till Stockholmsflygplatserna för passagerare i Sydsverige, och fortsatt recession i världsekonomin innebär fortsatt fall i trafikvolym på de flesta flygplatser. Det är därför viktigt att säkra att den långsiktiga trafikplaneringen utvidgar Stockholms flygplatsers upptagningsområde, så att utvecklingen i passagerarvolym stimuleras. Genom den regionala utvecklingsplanen har Stockholmsregionen
möjlighet att belysa de behov och utmaningar som finns med hänsyn till den internationella tillgängligheten, och att skärpa fokus på att sampelet mellan väg, tåg och flyg. Man
bör även underlätta utvecklingen för lågprisbolag genom bra förbindelser till ickecentrala flygplatser.
Många flygplatser har också investerat i utöka sitt upptagningsområde, vilket potentiellt
kan öka antalet passagerare på flygplatsen och därmed öka konkurrensen med närliggande flygplatser. Till exempel, i oktober 2007 öppnades en ny tunnelbanetjänst till Köpenhamns flygplats. Byggandet av tunnelbanelinjen var offentligt finansierat, men Copenhagen Airport A/S investerade i och byggde en tunnelbanestation på flygplatsen, som
är integrerat i terminalbyggnaden, så att passagerarna kan ta sig från tunnelbanestationen till terminalerna utan att behöva gå utomhus. Resan från flygplatsen till Köpenhamns
centrum tar 14 minuter. 17
Ett annat exempel är Frankfurts flygplats. Det finns två järnvägsstationer på Frankfurts
flygplats: en för förorts-/regionala tåg (startade 1972) och en för långdistanståg (startades
1999). Från dess hemsida, är det uppenbart att företaget bakom flygplatsen, Fraport AG
fäster stort värde på flygplatsens intermodalitet, se Figur 23.

16
17

Ibid
Se http://www.cph.dk/CPH/UK/ABOUT+CPH/History/The+airport+today+2000+plus.htm.
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Figur 23 Frankfurt flygplats tankar kring värdet av intermodalitet

Källa:

Fraport AG, http://www.fraport.com/content/fraport-ag/en/products_services/intermodality.html
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Bilaga A

Metod för urval av linjer
Vi har i urvalet av nya linjer tagit utgångspunkt i de 25 linjer som har identifierats av
Swedavia som de linjer med störst vinstpotential, mot bakgrund av den nuvarande indirekta passagerarvolymen. Vi har inte utvärderat värdet av andra linjer än de 25 utvalda,
eller värdet av t.ex. att öka frekvensen på vissa, redan betjänade linjer.
Urvalet har gjorts i två steg:
1) Först reduceras de utvalda linjerna från 25 till 15, genom att sortera bort de rutter
som idag har liten indirekt trafik, och som primärt är turistdestinationer (hög andel avgående semesterresande), då dessa linjer har relativt mindre värde för näringslivet.
2) Därefter undersöker vi om de kvarvarande rutterna har tillräcklig trafikpotential
för att minst ett flygbolag ska se det som kommersiellt lönsamt att betjäna linjen.
Steg 1: Urval av 15 linjer
I steg 1 väljer vi bort de 10 rutter med:
 Minst indirekt trafik idag
 Högst andel avgående semesterresande
Mot denna bakgrund har vi valt bort följande destinationer: Sydney, Miami, Orlando,
Lyon, Birmingham, Santiago, Hannover, Kuala Lumpur, Melbourne, och Århus.
Steg 2: Värdering av möjligheterna att göra linjerna lönsamma
Det är komplicerat att värdera huruvida det är ekonomiskt bärkraftigt för ett flygbolag
etablera en specifik linje, då många faktorer påverkar lönsamheten (hur många nya passagerare som lockas av en ny linje, hur många passagerare som väljer att byta från andra
rutter etc.).
I detta urval används en rad enkla principer för att sortera bort linjer som vi med relativt
stor säkerhet kan säga inte har trafikpotential nog att bli lönsamma för ett flygbolag. Vårt
mål är alltså inte att värdera vilka linjer som kan bli vinstgivande, utan endast att utesluta
de linjer som det är mycket osannolikt att något flygbolag skulle finna det lönsamt att
etablera.
Inför sorteringen i steg 2 gör vi följande antaganden:
 En ny linje genererar minst 15-20 procent ny trafik.
 Om linjen är interkontinental och skulle betjänas av ett flygbolag med en hubb på
en av destinationerna (eller ev. på båda), antas andelen transferpassagerare på linjen vara hög: 70 procent.
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 Om linjen är intra-europeisk och skulle betjänas av ett flygbolag med en hubb på en
av destinationerna (eller ev. på båda), antas andelen transferpassagerare på linjen
vara medelhög: 35 procent.
 Om linjen skulle betjänas av ett point-to-point-flygbolag utan transfertrafik, så antas andelen transferpassagerare vara noll.
 Om linjen skulle betjänas av ett flygbolag som inte har en hubb på någon av destinationerna, så antas också andelen transferpassagerare vara noll.
 Vi antar 85 procent beläggning (kabinfaktor) på interkontinentala linjer och 70
procent på intra-europeiska linjer.
 Vi antar att bara 90 procent av de beräknade potentiella passagerarna väljer den
nya direkta linjen, på grund av att somliga resande av olika anledningar önskar
fortsätta mellanlanda på en annan flygplats.
Utifrån dessa förutsättningar beräknas en trafikpotential för varje linje, som beror på
vilket flygbolag som förväntas kunna betjäna linjen.
Härefter värderar vi möjligheten att flygbolaget kan upprätthålla en viss miniminivå på
antalet veckovisa avgångar till destinationen. Vi använder följande tumregler för hur
många avgångar per vecka som krävs för att upprätthålla en linje:
 Minimum 5 avgångar per vecka på interkontinentala linjer
 Minimum 14 avgångar per vecka på intra-europeiska linjer
Dessa siffror motsvarar någorlunda vad flygbolagen idag kräver för att överväga att etablera en linje. Om man hamnar under miniminivån blir det svårt för bolaget att göra linjen lönsam, samt att den bli oattraktiv för affärsresande.
Vi utvärderar härefter dessa minimikrav tillsammans med den beräknade trafikpotentialen. Detta gör vi genom att se på vilka typ av flygplan som de relevanta flygbolagen har i
sin flotta, som typiskt sett skulle operera en given linje. T.ex. kräver en linje till Los Angeles stora flygplan med omkring 250 säten av typen Airbus A340 eller motsvarande, då
rutten är mycket lång. En intra-europeisk linje kan betjänas av ett mindre flygplan, såsom
ett Boeing 737 med omkring 150 säten.
Utifrån dessa beräkningar konstaterar vi att fem av de utvalda 15 linjerna i steg 1 inte
bedöms ha tillräcklig trafikpotential för att flygbolagen ska kunna operera en ekonomiskt
vinstgivande linje. Mot denna bakgrund har vi valt bort linjerna till Seattle och Boston
(inga hubbar), Washington (redan bra förbindelse), Bukarest (liten bas för passagerarvolym) och Toronto (störst vinst för semesterresande).
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