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SAMMANFATTNING
WSP har på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Nyköping kommun och
Stockholm-Skavsta Airport upprättat denna rapport med syftet att analysera olika
utvecklingsstrategier kring flygplatser och förutsättningarna för utveckling av
Skavsta-Nyköping som plats för besökare och näringsliv med flygplatsen och
tillgänglighet som fokus.
Nedan följer en kortare sammanfattning av respektive kapitels resultat och
slutsatser.

Teori
Flygplatser är en väsentlig del för skapandet av tillgänglighet, något som i sin tur
påverkar skalfördelar, konkurrens, handel, investeringar o.s.v. Effekten av
förändrad tillgänglighet kan i sin tur variera över branscher beroende på dess
behov av denna. Exempelvis är kunskapsintensiva tjänsteverksamheter mycket
beroende av just tillgänglighet. De resenärer som också värderar tillgänglighet
högst, i form av närheten till en flygplats, är främst affärsresenärer.
Tillgängligheten påverkar därmed också var olika företag väljer att lokalisera sig,
där den största förhöjda ekonomiska effekten av en flygplats sker i dess
närområde. Dock väljer olika branscher att lokalisera sig på olika platser givet
deras behov och preferenser. Kortfattat kan man dock säga att finans/mediakluster i större utsträckning lokaliserar sig nära stadskärnan medan IKT och Life
Science-kluster är mer perifera.
Vidare kan en flygplats tillväxteffekter delas upp i fyra delområden; direkta (de som
jobbar på flygplatsen), indirekta (de som är underleverantörer), inducerade
(konsumtionseffekter av de direkt och indirekt anställda) samt katalytiska
(ytterligare effekter via exempelvis ökad turism). Hur stora dessa effekter är kan
variera beroende på typ av trafik, branschspridning i näringslivet m.m. Kapitlet
estimerar dessa effekter i Sverige men även för enbart Skavsta flygplats baserat
på litteraturstudie.

Omvärldsanalys
Passagerarutvecklingen inom utrikestrafiken förväntas fortsatt vara stark och i till
stor del drivas av lågprisbolag eller ”utvecklade lågprisbolag”. Lönsamheten hos
flygbolagen är förhållandevis svag och flygplatser söker nya intäktskällor vid sidan
av avgifterna som flygbolagen betalar. Flygplatser utvecklas för att möta en trend
mot ökad ”self connectivity” i spåren av ökat lågprisflyg. Konkurrensen mellan
flygplatser tar sig nya uttryck och en del i att utveckla varumärket sker bl.a. med
hjälp av sociala medier.
Utvecklingen av Airport Cities är en trend med ursprung i de största flygplatserna
som successivt sprider sig till mindre flygplatser, t.ex. planeras nu detta vid Arlanda
och Landvetter. Från att kringverksamheterna främst varit när kopplade till flyget,
går utvecklingen mot att innefatta alla typer av kommersiella verksamheter och ett
stort antal arbetsplatser, där några av nyckelfaktorerna är tillgänglighet,
ekonomiska kluster och regional multi-aktörssamverkan.
Den svenska strukturomvandling som pågått i flera decennier, men som tagit
ytterligare fart sedan 2009, innebär att tillverkningsindustrin minskar i betydelse
vad gäller sysselsättning och exportvärde medan tjänstesektorn växer i betydelse.
Efterfrågan på arbetskraft med låg utbildningsnivå blir allt mindre och andelen
arbeten med höga utbildningskrav allt större.
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Benchmarking
Främst i Europa och Asien, men även på andra platser på senare år, har det blivit
allt vanligare att omstrukturera flygplatser till intermodala hubbar där
höghastighetståg (HHT) och flygresor inte längre konkurrerar utan kompletterar
varandra. Passagerarna erbjuds istället helhetslösningar där överförandet mellan
olika transportsätt underlättas via samarbetet. Detta kan ofta leda till en
kapacitetsöverföring inom flygplatser från kortare mot längre flygresor, något som
kan skapa ökade välfärdseffekter.

Regionalekonomisk analys
Flygtillgängligheten i Nyköpings kommun samt andra närliggande kommuner i
regionen är utan större tvivel starkt beroende av Skavsta flygplats.
Regionalekonomiska effekter i form av förändringar i sysselsättning,
företagsförekomster samt lönesumma beror i sin tur av flygtillgänglighetens
förändringar och har analyserats med tillväxtmodellen RUT (Regional
Utvecklingsmodell).
Tre alternativa scenarier har analyserats där det ena behandlar en situation där
Skavsta flygplats är helt nedlagd, medan de två andra behandlar en situation med
utökad flygtrafik samt introduktion av Ostlänken med ökad tillgänglighet i regionen.
Skulle Skavsta flygplats läggas ner blir de långsiktiga effekterna för Nyköping ett
bortfall av drygt 1 400 sysselsättningstillfällen i knappt 500 företag. En utökning av
flygtrafiken till 2.8 miljoner resenärer skulle däremot på lång sikt ge underlag till
900 sysselsättningstillfällen i 360 företag.

Fastighetsutvecklingsstrategi
Det ökade antalet besökare till flygplatsen och tillgänglighetsförbättringen som
Ostlänken innebär ger en möjlighet att utveckla området och näringslivet kring
flygplatsen ytterligare. Inom fastighetsutvecklingsstrategin har en utredning av
området som är lokaliserat närmast Skavsta genomförts för att se vilka
utvecklingsmöjligheter och problem som området har på kort och lång sikt.
Den större tillväxten av besökare förväntas komma närmare 2030 men det är av
vikt att planeringen och utvecklingen av området inleds i ett tidigare skede. Viktiga
frågor är hur området ska disponeras. Var ska olika anläggningar och funktioner
kopplade till flygplatsen lokaliseras för att få ett välfungerande område som är lätt
att utveckla i rätt riktning.
Det finns möjligheter att redan idag börja exploatera området söder om flygplatsen,
företag och verksamheter kan etablera sig i de mer perifera delarna av området.
Detta för att inleda utvecklingen och knyta samman näringslivet kring flygplatsen
med Nyköping och regionen.
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SUMMARY
WSP has been commissioned by Sörmland Regional Council, Nyköping
Municipality and Stockholm - Skavsta Airport to establish this study with the aim to
analyze different development strategies around airports and to look at the
conditions for the development of Skavsta Nykoping as a place for visitors and
business with the airport and the accessibility in focus.
Presented below are short summaries of each chapter's findings and conclusions.

Theory
Airports are an essential part of the creation of accessibility, which in turn affects
economies of scale, competition, trade, investment, etc. Although, changes in
accessibility may vary across industries. For example, knowledge-intensive service
companies are very dependent on it. In turn, business travelers are the travelers
who value accessibility the highest, measured in terms of proximity to an airport.
Accessibility also affects where different companies choose to locate and the
highest economic impact of an airport is often seen in its close vicinity. However
preferences may vary dependent on different industries. For example, finance /
media clusters are more often located closer to the city center than ICT and/or Life
Science clusters, which are more peripheral.
Furthermore, an airports economic effects can be divided into four areas; direct
(those who work at the airport), indirect (subcontractors), induced (consumption
effects of direct and indirect employees) and catalytic (additional effects by for
example increased tourism). The size of these effects may vary depending on the
airports type of traffic, industry diversification in the region etc. The chapter
estimates these effects in Sweden and for Skavsta Airport based on literature
review.

Trend analysis
International air-travel to and from Sweden is expected to increase further in
coming years, largely driven by LCCs gaining larger shares of long distance travel.
Profitability in airline industry is relatively weak and airports are looking for new
sources of revenue, particularly non-aeronautical. A number of airports are
developing facilities to meet the trend of “self-connectivity” and the rapid rise of
LCC-traffic. Competition among airports are increasing, spurring efforts of “rebranding” through social and digital marketing.
Airport Cities have primarily developed around the world’s largest airports, but are
now being planned and built at a large number of airports, such as Arlanda and
Landvetter. Airport Cities are progressively incorporating an expanding variety of
shopping, leisure and business support venues, creating numerous job
opportunities. Some of the key factors for the development of airport cities are
connectivity, economic clusters and regional multi-actor cooperation.
The restructure of the Swedish economy has intensified since 2009, decreasing
manufacturing jobs and exports, while the service sector is growing rapidly. The
demand for low skilled workers is decreasing as the share of highly qualified jobs is
increasing.
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Benchmarking
In Europe and Asia, but also in other places in recent years, it has become more
and more common to restructure airports towards becoming intermodal hubs
where high speed rail (HSR) and flights no longer compete but instead complement
each other. Passengers are offered an integrated solution where the transfer
between transport modes is made easier through this cooperation. This can often
lead to a capacity transfer within airports from shorter to longer flights which can
lead to increasing welfare effects.

Regional economic analysis
The air travel accessibility for the municipality of Nyköping and other municipalities
within the region is mostly depending on Skavsta airport. Regional economy effects
such as job opportunities and establishments of companies are affected due to
changes of the air travel accessibility and have been analyzed with the RUT-model.
Three alternative scenarios have been analyzed where the first is based on if the
airport is terminated. The two other scenarios are based on increased air travel
possibilities of different levels, as well as the introduction of the HSR that will
reduce travel times between municipalities within the region.
The long term effects for the municipality of Nyköping of Skavsta airport terminated
will be a reduction of 1 400 job opportunities in almost 500 companies. An increase
of the air traffic to an annual of 2.8 million travelers, the effects will be 900 possible
job opportunities in 360 companies.

Property development strategy
The increased number of visitors to the airport and the improvement in accessibility
that Ostlänken means provides an opportunity to develop the area and the
business community around the airport. Within the real estate development
strategy an inquiry has been conducted for the business area closest to Skavsta
Airport. The aim for this inquiry is to investigate and determine opportunities and
problems in long and short term.
The larger growth of the visitors is expected to come closer to 2030 but it is
important that the planning and development of the area begins at an earlier stage.
Key questions are how the area should be allocated. Where the various facilities
and functions connected to the airport should be located to get a well-functioning
area that is easy to develop in the right direction.
There are opportunities today to begin the development of the area south of the
airport; businesses can establish themselves in the more peripheral parts of the
area. This will initiate the development and linking the business community around
the Airport with Nyköping city and the region.
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TEORI
Tillgänglighet
Under slutet av 1980-talet utvecklades nya teorier kring ekonomisk tillväxt som
tillskillnad från tidigare modeller tydligt lyfte fram investeringar i kunskap, det vill
säga investeringar i utbildning och forskning, som den motor som driver den
långsiktiga ekonomiska utvecklingen, se t.ex. Romer (1986). Den moderna
tillväxtteorin kom också att lägga grunden för ett nytt forskningsfält i skärningslinjen
mellan nationalekonomi och geografi. Under samlingsnamnet ”ny ekonomisk
geografi” återfinns teorier och modeller som betonar de stora stadsregionernas
betydelse för dynamik, vitalitet och tillväxt i moderna kunskapsdrivna ekonomier.
Ett viktigt antagande i många av de teorier som återfinns inom den ”nya
ekonomiska geografin” är att viss typ av kunskap är geografiskt trögrörlig, det vill
säga den låter sig inte spridas via medier utan kräver möten i verkliga livet, ”faceto-face”, för att överföras från en person till en annan. Den täta och
mångfacetterade storstadsmiljön kan därför liknas vid ett drivhus för ny kunskap,
idéer som sedan kan omvandlas till nya varor och tjänster på den globala
marknaden, se t.ex. Glaeser et al (1992) och Botazzi och Peri (2003).
En väsentlig aspekt för att den ”nya ekonomiska geografin” skall fungera i en
globaliserad värld är dock tillgänglighet. Begreppet tillgänglighet kan ses som ett
ramverk för att förstå de ömsesidiga relationerna som finns mellan
markanvändning och rörlighet. Tillgängligheten bestäms av transportsystemet, var
medborgarna bosätter sig samt näringslivets lokalisering. Detta baseras i sin tur på
priser på fastighetsmarknaden, sysselsättningskapacitet, lönenivåer, kostnader och
tidsåtgång för olika färdmedelsalternativ m.m., Tillväxtanalys (2011).
Ett vanligt förekommande angreppssätt för att analysera hur tillgänglighet påverkar
tillväxten är att titta på investeringar i infrastruktur. Vad som framgår av forskningen
är att infrastrukturinvesteringar – och därmed bättre tillgänglighet och
förutsättningar för rörlighet – ger störst positiva effekter på tillväxten i redan
dynamiska regioner.
I ett långt tidsperspektiv är transportinfrastruktur strukturskapande i betydelsen att
den bidrar till framväxten av en kärna-periferi-struktur utifrån hur företag och
människor väljer att lokalisera sig. En förbättrad transportinfrastruktur och allt lägre
transportkostnader möjliggör för företag att dra nytta av skalfördelar (minskande
marginalkostnader med växande produktionsvolym då fasta kostnader kan fördelas
på fler enheter) genom att koncentrera sin verksamhet, Tillväxtanalys (2013).
Skalfördelar nyttjas vidare inte bara av storföretag, med höga fasta kostnader, utan
även av mindre företag, tjänsteföretag och offentlig verksamhet som ofta har höga
administrativa kostnader.
Skalfördelar kan också vara externa genom att företag samlokaliserar sig (klustrar
sig) och drar nytta av varandra vilket skapar ytterligare effektivitetsvinster.
Samlokaliserade företag har också större möjlighet, än geografiskt utspridda
företag av samma slag, att attrahera specialiserad arbetskraft. Något som i sin tur
har signifikanta effekter på befolkningstillväxt, se exempelvis Glaeser och Saizmed
(2003). Forskningen visar också att ett ökat utbud av högutbildad arbetskraft och
dess geografiska koncentration skapar viktiga förutsättningar för innovationer och
kunskapsdriven tillväxt.
Förbättrad tillgänglighet ger också företag större tillgång till utländska marknader
och stimulerar exporten, samtidigt som den ökar konkurrensen och
valmöjligheterna på hemmamarknaden från utlandsbaserade producenter.
Förbättrad förbindelse uppmuntrar på så vis företag att specialisera sig på
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områden där de har en komparativ fördel. Internationell handel ger företag som har
en komparativ fördel en möjlighet att bättre utnyttja sina stordriftsfördelar och att
pressa ned sina kostnader och priser, vilket de inhemska konsumenterna kan dra
nytta av.
Ökad tillgänglighet kan också bidra till ekonomisk utveckling genom att underlätta
för företag att investera utanför sitt hemland. Om ett företag kan utnyttja
lufttransporternas snabbhet och tillförlitlighet för att transportera komponenter
mellan anläggningar på avlägsna platser behöver man i mindre utsträckning hålla
dyra varulager, Oxford Economics (2011).
Men tillgänglighet är också en viktig förutsättning för att locka till sig utländska
direktinvesteringar då exempelvis Lovely et al. (2005) visar vilken påverkan
flygplatsers lokalisering har för import- och exportföretag när de bestämmer sig för
var de skall lägga sin verksamhet.
Hovhannisyan och Keller (2011) visar i sin tur på att affärsresor har en signifikant
positiv effekt på teknologisk överföring via handel och utländska
direktinvesteringar. I genomsnitt estimeras en 10 procentig ökning av affärsresor
generera en tillväxt på 0,2 procent i patentansökningar.

Tillväxt och strukturomvandling
Forskningslitteraturen har också studerat mer specifikt hur en flygplats kan påverka
den regionala utvecklingen. Exempelvis har Brueckner (2003) funnit ett nära
samband mellan flygpassagerare och regional sysselsättningstillväxt där den
sammantagna effekten av en 10 procentig ökning av passagerare i en stad
genererar 1 procents ökning av den regionala sysselsättningen. Cidell (2014)
menar dock på att de regionalekonomiska fördelarna i form av sysselsättning inte
nödvändigtvis sprids ut till angränsande regioner samt att flygplatsers effekt på
regionalekonomisk utveckling ofta är överskattade.
Vidare kan flygplatsers tillväxteffekter varierar över branscher. Exempelvis finner
Sheard (2012) effekter på regionala sysselsättningsandelar från en ökning i antalet
flygningar till städer, men att dessa skiljer sig mellan branscher med negativa
effekter på tillverkningsindustrins sysselsättning och positiva effekter på
tjänstesysselsättningsandelar. Även Blonigen och Cristea (2012) finner belägg för
förändringar i branschsammansättningen i samband med en ökning av lufttrafik.
Vid beräkning av sysselsättningseffekter per sektor finner de att grossist- och
detaljhandeln är de branscher som upplever mest betydande tillväxteffekter.
De branscher som dock verkar påverkas mest av en förändring i tillgänglighet
enligt litteraturen är kunskapsintensiva branscher. Button et al (1999) konstaterar
att närheten till en ”hubb” ger en betydande och signifikant positiv påverkan på
antalet sysselsatta inom kunskapsintensiva näringar. Vidare har Button och Taylor
(2000) sammanfattat resultaten från ett flertal studier som gjorts på sambandet
mellan internationella flygförbindelser och ekonomisk utveckling och slår fast att
tillgänglighet till flygförbindelser tycks vara särskilt avgörande för högteknologiska
näringar. I Markhusen et al (1986) studeras flygutbudets betydelse för de
kunskapsintensiva näringars tillväxt i 256 regioner i USA. Studien finner ett
signifikant samband mellan antalet högteknologiska företag och tillgänglighet till
flyg.
Flygplatser kan också underlätta utvecklingen av "högteknologiska kluster”. Nya
industrier som specialiserat sig på teknik, biokemi och kommunikation använder sig
frekvent av flygtransport. Flygplatser kan därför attrahera internationella
industriföretag med höga nivåer av forskning och utveckling. Ett exempel på detta
är "Ørestaden” i Köpenhamn, ett område som syftar till att kapitalisera på den
tillgänglighet som erbjuds via Öresundsbron och närheten till Köpenhamns
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flygplats. Företagen lockas också till detta område på grund av sin närhet till
kunskapsintensiv arbetskraft via universitetet i Köpenhamn. Ett annat exempel är
Kista mellan Stockholm och Arlanda som är ett världsledande centrum för
telekommunikation och IT-industrin där företag som Ericsson, IBM, Microsoft m.fl.
huserar, York (2004)
Tillgänglighet har också studerats av fastighetskonsultföretaget Cushman &
Wakefield som i en årligen återkommande enkätundersökning tillfrågat 500
internationella bolaget om hur de upplever företags- och investeringsklimatet i ett
antal europeiska storstadsregioner. I studien framgår att den inomregionala
tillgängligheten, både till kunder och kvalificerad arbetskraft, är en av de absolut
viktigaste faktorerna när internationellt verksamma företag väljer var de ska
lokalisera sig. Men också den inrikes tillgängligheten till andra städer och den
internationella tillgängligheten värderas mycket högt, högre än till exempel hyran
för kontorslokaler, löneläget i regionen, den nationella skattepolitiken och det
regionala transportsystemets prestanda, Cushman & Wakefield (2011)
En sista aspekt som bör nämnas gällande de tillväxteffekter som går att koppla till
flygplatser är att kausaliteten kan variera beroende på vilket geografiskt läge en
flygplats har. Exempelvis menar Mukkala och Tervos (2012) att man måste skilja
på kausalitetsförhållandena beroende på om en flygplats ligger i en mer eller
mindre utvecklad region. Om en flygplats är lokaliserad i en mindre utvecklad eller
avlägsen region kommer flygplatsen att bidra med utbudseffekter till regionen
medan om en flygplats ligger i mer av en kärnregion kommer det omvända att vara
sant. Då är det snarare så att det inte är flygplatsverksamheten som skapat tillväxt
utan den regionala tillväxten som skapat flygplatsverksamheten.

Lokalisering
Beträffande företagslokaliseringar så är det få vetenskapliga studier som
undersöker i vilken utsträckning den inomregionala tillgängligheten till flygutbud
påverkar den regionalekonomiska tillväxten. Ett av de få exemplen på studier som
faktiskt beaktar denna aspekt är Glen (1993) som undersöker hur olika branscher
tenderar att lokaliseras kring en flygplats. Det konstateras att de mesta av den
förhöjda ekonomiska aktiviteten kring en flygplats ligger inom en radie av sex
kilometer alternativt längs en 15 minuter lång transportkorridor mot citykärnan.
Det finns även exempel på andra studier som i mer indirekt mening tar sig an
denna frågeställning. En betydande mängd studier, främst från USA, analyserar
nämligen vilka faktorer som bestämmer individers val av flygplats. Sammantaget
visar studierna entydigt att tre faktorer är av signifikant betydelse för individers val
av flygplats: Restidsavstånd till och från flygplatsen, flygplatsens trafikutbud samt
nivån på flygplatsavgifterna.
Hess et al (2006) undersöker konkurrensförhållanden mellan flygplatser i San
Fransiscoregionen och konstaterar att affärsresenärer värderar kortare
restidsavstånd till och från flygplatsen högre än andra resenärer. I en uppföljande
studie (Hess et al [2007]) konstateras att affärsresenärer har omkring dubbelt så
hög värdering av kortare restid än övriga resenärer. I en likartad artikel av Pels et
al (2003) dras slutsatsen att värderingen av kortare transporter till och från
flygplatsen är omkring 50 procent högre av affärsresenärer än av övriga resenärer.
Vidare har Furuichi och Koppelman (1993) studerar flygplatsval vid internationella
flygningar till och från Japan och slår fast att affärsresenärers värdering av
förkortad restid till och från flygplatsen är omkring 75 procent högre än för andra
typer av passagerare. Slutligen, i Basar et al (2004), indikeras att kvinnor tenderar
att vara mer känsliga för förändringar i restiden till och från flygplatsen än män.
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Den samlade internationella forskningen ger således ett robust stöd för att den
inomregionala tillgängligheten till en flygplats, oftast mätt i termer av restidsavstånd
med olika färdmedel, har en betydande inverkan på hur attraktiv flygplatsen
upplevs och att detta samband är betydligt starkare för affärsresenärer än för andra
typer av passagerare.
Det kan vidare vara värdefullt att titta på en något mer specifik bild av hur företag
väljer att klustra sig i ett för Skavsta viktigt geografiskt område, nämligen
Stockholm. Detta görs i WSP (2013) där lokaliseringen av de kunskapsintensiva
företagen i Stockholmsregionen studeras. Det mönster som framträdde är att
kunskapsintensiva branscher tenderar att klustra sig, framförallt i följande grupper:
 Life Science-klustret (biomedicinska företag och forskning)
 IKT-klustret (Informations- och kommunikationsteknik)
 Det finansiella klustret (bank, finans, försäkring)
 Det kreativa klustret (mode, design)
 Mediaklustret (TV, radio, produktionsbolag)
Det finansiella och det mediala klustret är mindre kopplat till varuproduktion än de
övriga klustren har därför en starkare koncentration till innerstaden. De övriga
klustren kräver en större interaktion och närhet mellan kunskapsintensiva
verksamheter som FoU och den mer ytkrävande varuproduktionen. Dessa två
funktioner behöver därför hänga samman geografiskt och då blir en mer perifer
lokalisering till ett fåtal agglomerationer i lägen med god tillgänglighet i
persontransportsystemet viktig.
Figur 1. Klustring i Stockholm.

Källa: Länsstyrelsen (2012)
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Effekter
Flygplatsers påverkan på den ekonomiska utvecklingen brukar brytas ner i fyra
olika delområden, se exempelvis Airports Council International (AIC).
 Direkta effekter: Sysselsättning, inkomster och BNP som genereras i
samband med drift och förvaltning av verksamheter på flygplatser,
inklusive företag på flygplatser och flygplatsrelaterade företag.
 Indirekta effekter: Sysselsättning, inkomster och BNP som genereras via
underleverantörer som levererar och stödjer verksamheter på flygplatser.
 Inducerade effekter: Den ekonomiska aktivitet (konsumtion) som
genereras av de anställda i företag som är direkt eller indirekt anslutna till
flygplatser.
 Katalytiska effekter: Ekonomiska effekter ur ett större perspektiv. Det vill
säga flygplatsers effekt på handel, investeringar, turism, produktivitet.
Effekterna är dock mycket svåra att kvantifiera och konkretisera, trots detta har ett
flertal studier försökt. Dessa studier är dock oftast genomförda på nationell nivå
men tillåts ändå i vissa fall att estimeras på regional nivå via mer generaliserade
modeller. I följande avsnitt genomförs en sammanfattning av dessa resultat. För en
mer specifik uppskattning av Skavstas roll för den regionala utvecklingen hänvisar
denna rapport till sektion: Regionalekonmisk analys.

Intervistas (2015)
Direkta effekter
Intervistas (2015), en av de mest utförliga studierna, presenteras data från 125
flygplatser runt om i Europa 2013, vilket företräder över 70 procent av den
europeiska flygtrafiken. Enligt deras uppskattning genererar de direkta effekterna:
 På europeisk nivå ca 1,7 miljoner jobb, ca 70 miljarder euro i inkomst och
strax över 100 miljarder euro i BNP.
 Endast för Sverige motsvarar dessa effekter över 40 000 jobb, strax över 2
miljarder euro i inkomst och ca 3,5 miljarder euro i BNP.
För de flygplatser där data ej fanns att tillgå har man estimerat uppgifter via en
ekonometrisk modell byggt på underlag från ovan nämna flygplatser. Denna modell
bryter också ner de direkta effekterna baserat på flygplatsstorlek m.m. vilket leder
till ytterligare intressanta iakttaganden:
 De estimerade effekterna visar tecken på stordriftsfördelar då den
sysselsättning som genereras av varje ytterligare 1000 enheter
tillkommande trafik för en liten flygplats (1,2 jobb) är större än för en stor
flygplats (0,95 jobb för flygplatser med 1-10 miljoner enheter och 0.85 jobb
för flygplatser med över 10 miljoner enheter - en enhet är lika med en
person eller 100kg frakt).
 Mellanlandande passagerare har endast en marginell direkt effekt på
sysselsättningen jämfört med slutdestinationspassagerare (3 %) då dessa
passagerare inte konsumerar tjänster som parkering, biluthyrning och
andra marktransporter.
 Passagerare som flyger Low Cost Carriers (LCC), har en lägre direkt effekt
på sysselsättningen (20 % mindre) än andra typer av trafik.
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Vidare är de direkta effekterna på sysselsättning inom varje land nära kopplat till
volymen på flygtrafiken men det finns också andra aspekter som kan påverka de
ekonomiska konsekvenserna. Exempelvis är det mer fördelaktigt med trafik som är
spridd över flera flygplatser jämfört med trafik som är koncentrerad till färre
flygplatser. Typ av trafik kan också påverka då exempelvis stor andel
långdistanslinjer ger större direkta effekter.

Indirekta och inducerade effekter
 De indirekta effekterna på europeisk nivå estimeras uppgå till ca 1,35
miljoner jobb, ca 40 miljarder euro i inkomst och ca 70 miljarder euro i BNP
 De inducerade effekterna på europeisk nivå estimeras uppgå till ca 1,4
miljoner jobb, ca 38 miljarder euro i inkomst och ca 76 miljarder euro i BNP
 För Sveriges del estimeras de sammanlagda indirekta och inducerade
effekterna av flygtrafiken uppgå till ca 53 000 jobb, 2,2 miljarder euro i
inkomst och ca 4,3 miljarder euro i BNP
Precis som för de direkta effekterna finns det ytterligare aspekter som kan påverka
hur stora de indirekta och inducerade effekterna blir, annat än volymen av de
flygplatsrelaterade verksamheterna. Exempelvis skapas högre indirekta effekter i
länder där en betydande del av leveranserna som sker till flygplatserna kommer
från verksamheter inom landet. Även länder som har en tradition av
luftfartverksamhet, tillverkning av flygplan samt försörjningsindustrin (t.ex.
oljeraffinering) har generellt en högre andel av indirekta arbetstillfällen. Tvärtom har
länder som till stor del är beroende av import av varor och tjänster samt som har en
hög andel automatisering och teknologi generellt en lägre andel indirekta
arbetstillfällen.
Vidare beror de inducerade effekterna på aspekter som inkomstnivån för de
anställda på flygplatserna samt hos underleverantörerna, deras konsumtionsnivå
av inhemska varor och skattenivåer som kan påverka multiplikatoreffekter.

Katalytiska effekter
Intervistas (2015) undersöker förhållandet mellan tillgänglighet i form av
förbindelsegrad på ekonomisk utveckling som ett sätt för att beräkna den
katalytiska effekten av flygplatser. För att genomföra detta använder de sig av ett
förbindelsegradsindex (IATA) som mäter antalet och storleken av
passagerartrafiken till olika destinationer, tätheten av trafik samt antalet tillgängliga
förbindelser från destinationen. Detta index divideras med BNP (för att kontrollera
för ekonomisk storlek) och sätts i relation till BNP per capita. Regressionsanalysen
inkluderar även andra variabler som kan förväntas ha en inverkan på den
ekonomiska tillväxten (t.ex. utbildningsnivå, forskning och utveckling, investeringar,
institutionella och rättsliga faktorer, etc.). Resultatet visar på att det finns ett positivt
och statistiskt signifikant samband mellan tillgänglighet och BNP där en 10
procentig ökning av förbindelser (i förhållande till BNP) ökar BNP per capita med
0,5 procent.
Utifrån ovan estimerad inverkan av de katalytiska effekterna, multiplicerat med
utvecklingen av tillgänglighetsindexet och BNP per capita, beräknas den
ekonomiska utvecklingen mellan 1993 och 2013 som kan tillskrivas flygplatser.
Detta uppgår till:
 På europeisk nivå 7,9 miljoner jobb, ca 210 miljarder euro i inkomst och ca
430 miljarder euro i BNP
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 För Sverige uppgår detta till 115 000 jobb, 4,9 miljarder euro i inkomst och
10,4 miljarder euro i BNP
De katalytiska effekternas nivå sett till andel av BNP varierar dock kraftigt mellan
länder i Europa. I Sverige motsvarar exempelvis 10,4 miljarder euro ca 2,5 procent
av BNP 2013. För länder som Cypern, Grekland, m.fl. vars näringsliv beror väldigt
mycket på turism är andelen av BNP som kan tillskrivas flygtrafiken betydligt högre
(som mest ca 7 procent), men även andra aspekter kan också påverka utfallet.

Totala effekter
De totala effekterna av flygplatser – d.v.s. summan av de direkta, indirekta,
inducerade och katalytiska – estimeras på europeisk nivå uppgå till:
 12,3 miljoner jobb, ca 350 miljarder euro i inkomst och 675 miljarder euro i
BNP, detta motsvarar 4,1 procent av BNP.
Nedbrutet på nationell nivå varierar dessa siffror kraftigt, av ett antal anledningar
som nämns ovan, men för Sverige uppskattas de totala effekterna vara:
 208 000 jobb, 9,2 miljarder euro i inkomst och 18,2 miljarder euro i BNP,
detta motsvarar 4,3 procent av BNP
Figur 2. Sveriges flygplatseffekter.

Källa: Intervistas (2015)

Oxford Economics (2011)
Direkta effekter
Oxford Economics (2011) uppskattar flygets ekonomiska betydelse för enbart
Sverige 2009 genom att titta på bruttoförädlingsvärdet (BFV), d.v.s. dess bidrag till
BNP, samt dess bidrag till sysselsättningen. En intressant aspekt av denna studie
är att de bryter ner luftfatssektorn på flygbolag, markbaserad infrastruktur samt
flygindustrin och presenterar de olika effekterna på denna dissaggregerade nivå.
De direkta effekterna uppskattas uppgår till:
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 26,2 miljarder SEK och 44 000 jobb.
Där 5 miljarder SEK och 6 000 jobb kommer från flygbolagen, 15 miljarder SEK
och 31 000 jobb från flygplatserna och markbaserade tjänster samt 6 miljarder SEK
och 7 000 jobb från flygindustrin.

Indirekta effekter
De indirekta effekterna av luftfartssektorns ”svenskbaserade” försörjningskedjor
uppskattas till:
 15,0 miljarder SEK och ca 23 000 jobb
Där 3 miljarder SEK och 4 000 jobb kommer från flygbolagen, 9 miljarder SEK och
14 000 jobb från flygplatserna och markbaserade tjänster samt 3 miljarder SEK och
5 000 jobb från flygindustrin.

Inducerade effekter
De inducerade effekterna uppskattas till:
 11,6 miljarder SEK och ca 17 000 jobb
Där 2 miljarder SEK och 3 000 jobb kommer från flygbolagen, 7 miljarder SEK och
10 000 jobb från flygplatserna och markbaserade tjänster samt 3 miljarder SEK och
4 000 jobb från flygindustrin.

Katalytiska effekter
Oxford Economics (2011) utför inte en uppskattning av de totala katalytiska
effekterna utan inkluderar endast utgifter från utländska besökare som reser till
Sverige via flyg, d.v.s. turism, dessa katalytiska effekter estimeras till:
 67,7 miljarder SEK och 102 000 jobb

Totala och skatteeffekter
Den totala uppskattade effekten av flygindustrin i Sverige 2009 för direkta,
indirekta, inducerade och katalytiska effekter med avseende på utländsk flygburen
turism uppgår till:
 120,5 miljarder SEK och 185 000 jobb
Förutom detta uppskattar även studien de skatteunderlag som flygindustrin bidrar
årligen med till ca 24,3 miljarder. Detta inkluderar det direkta skatteunderlaget på
ca 9,5 miljarder SEK (bolagsskatt, inkomstskatt och sociala avgifter) men också
indirekta skatter som genereras av luftfartssektorns försörjningskedjor och de
skatter som inhämtas via inducerade konsumtionskanaler, ca 14,9 miljarder SEK
2009.

Övriga studier
Bodanski (2014) tittar på vilka socioekonomiska effekter upprustningen av en
gammal militärflygplats till en regional passagerarflygplats skulle kunna få för
regionen Warmińsko-Mazurskie Voivodship i Polen, ett av Europas minst
utvecklade områden. Han estimerar, via uppgifter från EU-kommissionen, att de
antal sysselsatta via direkta effekter uppgår till ca 950 jobb per en miljon
passagerare.
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 Det skulle i Sverige, med 33,2 miljoner passagerare 2014, betyda ca 32
000 direkta jobb och för Skavsta, med 1,7 miljoner passagerare 2014, ca
1600 anställda.
De sysselsatta via indirekta effekter uppskattas vidare vara ca 2100 jobb per 1000
direkta jobb.
 Det motsvarar ca 66 000 indirekta jobb i Sverige och för Skavsta ca 3300
jobb.
Slutligen studerar Hakfoort (2001) den sammantagna direkta och indirekta
sysselsättningseffekten av Schiphol i Amsterdam och finner att ett nytt jobb på
flygplatsen genererar ytterligare ett jobb i andra delar av regionen.

Sammanfattning av effekter
I tabellen nedan presenteras de två mest omfattande studiernas estimeringar av de
fyra olika effekterna fördelat på sysselsättning och BNP.
Sammanfattningsvis uppskattas flygindustrin att generera någonstans mellan 40
000 och 44 000 jobb via direkta effekter, 40 000 till 53 000 jobb via indirekta /
indirekta och inducerade effekter och 102 000 till 115 000 via katalytiska effekter.
Flygverksamhet uppskattas också generera ca 26 till 33 miljarder SEK i BNP via
direkta effekter, 27 till 40 miljarder SEK i indirekta och inducerade effekter samt 68
till 97 miljarder SEK via katalytiska effekter.
Det finns således relativt stor variation mellan resultaten i studierna som kan bero
på metodskillnader, år som studerats samt vilka variabler som tagits med. Trots
detta ger det ett stort mervärde att se konkreta siffror över de effekter som
flygindustrin estimeras ha på Sveriges ekonomi.

Tabell 1. Antal jobb och BNP skapat av flygindustrin.
Antal jobb

Direkta

Indirekta

Inducerade

Katalytiska

Intervistas (2015)

40 000

53 000*

Oxford (2011)

44 000

23 000

17 000

102 000**

BNP, miljarder SEK

Direkta

Indirekta

Inducerade

Katalytiska

Intervistas (2015)

32,5

40, 0*

Oxford (2011)

26,2

15,0

115 000***

96,7***
11,6

67,7**

*Indirekta och inducerade effekter, **Inkluderar endast turism, ***Katalytiska effekter 19932013

Estimerade effekter av Skavsta
Med grund i litteraturgenomgången tillåts en grov, men dock indikativ, uppskattning
att göras över Skavstas bidrag av den totalt estimerade effekten av flygindustrins
ekonomiska bidrag i Sverige. Denna uppskattning frångår därmed skalfördelar och
andra multiplikatoreffekter.
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Totalt var det ca 1,7 miljoner passagerare som flög till Skavsta flygplats 2014. Det
motsvarar nästan exakt fem procent av det totala antalet passagerare som flög till
och från Sverige 2014.
I Tabell 2 presenteras hur stor del Skavsta estimeras stå för av de totala
flygindustrieffekterna baserat på dess andel passagerare 2014. Dessa effekter
uppgår till ca 2100 direkta jobb, 2300 indirekta och inducerade jobb samt 5400
katalytiska jobb på nationell nivå. Gällande bidrag till BNP-utvecklingen så
uppskattas detta till 1,5 miljarder via direkta effekter, 1,7 miljarder via indirekta och
inducerade effekter samt 4,1 miljarder via katalytiska effekter. Vad som bör
påpekas är att dessa värden gäller nationell nivå men effekterna är rimligtvis
starkast i den närliggande regionen.

Tabell 2. Skavstas estimerade effekt
Aktör

Antal passagerare

Skavsta

1 657 335

Sverige

33 202 904

Andel

5.0%

Sverige*

Jobb

BNP Mkr

Direkta

38 000

29.5

Indirekta / Inducerade

53 000

33.5

Katalytiska

108 500

82.5

Skavsta

Jobb

BNP Mkr

Direkta

2 100

1.5

Indirekta / Inducerade

2 300

1.7

Katalytiska

5 400

4.1

*Medelvärde av Tabell 1

Teori: Slutsatser
Branschstruktur och lokalisering:
 De branscher som framförallt är beroende av tillgänglighet är
kunskapsintensiva tjänstebranscher men även grossist- och detaljhandel.
 Den största effekten av en flygplats i termer av förhöjda ekonomiska
aktivitet sker i nära anslutning till flygplatsen.
 Tillgängligheten till en flygplats har en betydande inverkan på hur attraktiv
flygplatsen upplevs. Detta samband är betydligt starkare för
affärsresenärer än för andra typer av passagerare. En ökad andel av
affärsresor kan också påverka innovationsutvecklingen..
 Tillgänglighet, både till kunder och kvalificerad arbetskraft, är en mycket
viktig faktorerna när internationellt verksamma företag väljer var de ska
lokalisera sig.
 Kunskapsintensiva kluster inom framförallt Life Science och IKT lokaliserar
sig i större utsträckning i mer perifiera lägen än andra branscher.
Effekter:
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 För att maximera de regionalekonmiska effekterna av en flygplats bör
fokus vara långdistansflyg jämfört med mellanlandningar och LCC.
 Nyttja framförallt lokalt producerade varor och tjänster då det genererar
ytterligare effekter i regionen. Även inkomstnivåerna och
konsumtionsmönster av de direkt och indirekt anställda påverkar
effekterna.
 För att främja de katalytiska effekterna krävs en
näringslivsbranschspridning som till stor del är beroende av flygtrafiken.
Exempel på sådana branscher är turism, kunskapsintensiv
tjänsteverksamhet samt grossist- och detaljhandel.
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OMVÄRLDSANALYS
Trender som påverkar flygplatsutvecklingen
Passagerarutvecklingen i Sverige
Som framgår av illustrationerna nedan, finns passagerartillväxten, både under
senare år och framöver, uteslutande inom utrikesflyget, vilket Skavsta är helt
inriktat på. Tillväxten inom det svenska flyget under kommande år förväntas var
god enligt Transportstyrelsen prognos. I prognosen framgår också att antalet
landningar har en betydligt långsammare ökningstakt (+9 procent till 2021) än
antalet passagerare (+ 29 procent till 2021). Förklaringen till detta ligger framförallt
i en ökad kabinfaktor (färre tomma säten), medan flygplanstorleken bedöms öka i
en långsammare takt än under de senaste fem åren.
Trafikutvecklingen pekar entydigt mot att inrikestrafiken inte är en nisch med en
framtida expansion. Svagt sjunkande passagerarsiffror de senaste 25 åren kan
förväntas vika ytterligare efter att nya banor för höghastighetståg färdigställts och
tagit marknadsandelar från främst Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
Av betydelse för Skavsta är ändå den betydande andel av inrikestrafiken som sker
på Bromma (som hotas av nedläggning) respektive Arlanda (som vid
ombyggnation kan behöva avlastas av Skavsta). 2010-2014 ökade inrikesflyget på
Stockholmsflygplatserna under varje år sett till antalet passagerare, på Bromma
med sammantaget 13 procent, på Arlanda med 26 procent.

Figur 3. Antal passagerare på svenska flygplatser 1970-2013, avresande och
ankommande.

Källa: Transportstyrelsen
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Tabell 3. Prognosticerad passagerarutveckling 2014-2021, avresande.
År

Inrikes

Förändring, %

Utrikes

Förändring, %

2014

7 393 000

2015

7 340 635

-0,7 %

13 454 365

4,4 %

2016

7 528 227

2,6 %

14 484 132

7,7 %

2017

7 640 387

1,5 %

15 372 827

6,1 %

2018

7 648 277

0,1 %

16 178 131

5,2 %

2019

7 604 554

-0,6 %

16 847 388

4,1 %

2020

7 674 290

0,9 %

17 653 400

4,8 %

2021

7 720 787

0,6 %

18 451 373

4,5 %

12 891 000

Källa: Transportstyrelsen

Tabell 4. Prognosticerad utveckling antal landningar 2014-2021.
År

Inrikes

Utrikes

Summa

Förändring, %

2014

116 864

114 239

231 103

2015

112 573

116 808

229 380

-0,7 %

2016

113 805

123 825

237 630

3,6 %

2017

113 869

129 434

243 303

2,4 %

2018

112 389

134 175

246 564

1,3 %

2019

110 192

137 841

248 033

0,6 %

2020

109 667

142 509

252 176

1,7 %

2021

108 820

146 985

255 805

1,4 %

Källa: Transportstyrelsen

Lågprisbolag tar större plats – tufft för de traditionella
storbolagen
Lågprisbolagen ligger bakom en stor del av trafiktillväxten under de senaste åren
och de planerar att växa kraftigt de kommande tio åren, framförallt i segment där
de mer etablerade bolagen i olika allianser hittills har dominerat marknaden.
En rad traditionella europeiska storbolag, som SAS, Air France, KLM och
Lufthansa, har uppvisat svag lönsamhet, framförallt tillföljd av förhållandevis höga
personalkostnader och tvingats till neddragningar som resulterat i upprepade
strejker. Samtidigt har bolag som Ryan Air, easyJet och Wizz Air under 2015
kommunicerat att de slår rekord både i försäljning och vinst. Därutöver har
Gulfstatsbolag som Emirates och Qatar Airways skärpt konkurrensen inom
långdistansflyget betydligt.
Trenden går mot allt mer lågprisflyg även från de stora flygplatserna. I många fall
ryms expansionen inte på dessa. Möjligheterna ökar då för flygplatser som hittills
dominerats av enskilda lågprisbolag med trafik inom Europa, som Skavsta, att
bredda utbudet.
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Den återgivna utvecklingen är dock generell och omfattar inte alla lågprisbolag på
alla marknader. Exempelvis har Ryan Airs marknadsandel i Sverige minskat
kraftigt de senaste fem åren. Efter att bolagets marknadsandel av det svenska
utrikesflyget låg stabilt kring 15-16 procent mellan 2005 och 2010 har det minskat
årligen: 13,5 procent 2011; 12,9 procent 2012; 11,8 procent 2013; 7,8 procent
2014. Utvecklingen återspeglas i nedgången för Skavstas passagerarantal, från
2,5 miljoner passagerare 2010 till 1,7 miljoner 2014.
Under motsvarande period nära trefaldigades flygbolaget Norwegians andel av den
svenska utrikestrafiken, till 16 procent 2014.

Generellt försämrad tillgänglighet med flyg i Sverige
Transportstyrelsen tar varje år fram en tillgänglighetsrapport, där möjligheten att
med flyg ta sig till eller från olika destinationer inom Sverige och Europa undersöks.
I 2015 års tillgänglighetsrapport jämförs data från 2014 med 2012 års uppgifter.
Med utgångspunkt från tidtabellsuppgifter för en utvald dag har det för de
undersökta flygplatserna beräknats hur lång tid det är möjligt att vistas på
destinationsorten vid ett dagsbesök.
För Sverige som helhet har möjligheten att över dagen ta sig till och från olika
platser i landet försämrats jämfört med året innan både under 2013 och 2014. I
första hand är det orter med mindre flygplatser som fått en försämrad tillgänglighet.
Men studier visar också på att Stockholm har svag tillgänglighet jämfört övriga
huvudstäder i Norden. Trots många nya linjer 2012- 2013 ligger Stockholm-Arlanda
efter andra nordiska storstadsregioner avseende internationell tillgänglighet. Under
samma tid har Köpenhamn, Oslo och Helsingfors ökat i tillgänglighet.
Tillgängligheten har minskat med 6 procent för Stockholm och 2-3 procent för
Stockholmsregionen.
Ett sätt att mäta tillgänglighet är via förbindelsegradindex, d.v.s. tillgången på flyg
sett till antal avgångar och passagerare viktat med betydelsen för var och en av
destinationerna. Ett sådant index har tagits fram av International Air Transport
Association (IATA) där Sverige finns representerat. Siffrorna för 2013 presenteras i
figuren nedan, där Sverige ligger på plats 11 i Europa. Högst förbindelsegrad har
Tyskland och Storbritannien som också innehar de två flygplatserna med högst
index, Heathrow och Frankfurt.
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Figur 4. Förbindelsegradsindex för Europas länder.

Källa: Intervistas (2015).

Politisk osäkerhet för svenska flyget
Hård konkurrens inom flyget har gett en kostnads- och prispress som gynnat
resandet. Samtidigt har det hotat lönsamheten i branschen och i förlängningen
ökat osäkerheten för resenärerna och företagens förbindelser utom och inom
landet. Ändå är det främst i politiska sammanhang som flyget i dag är ett utsatt
transportslag. Det handlar både om hot att öka kostnaderna och om att stänga ned
eller kringskära utvecklingsmöjligheten för flygplatser.
Det senare är i första hand en realitet i Stockholmsregionen. Båda Arlandas och
Brommas framtid är osäker – kopplat till miljötillstånd respektive nedläggningshot.
Regeringen eftersträvar också att höja kostnaderna för flyget för att få detta att ”i
högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader”. Därför ska det utredas hur en
skatt på flygresor ska utformas, inte om den ska införas.
Frågan om i vilken grad flyget bär sina samhällsekonomiska kostnader är helt
beroende av vilka värderingar som görs av främst utsläpp av växthusgaser. Den
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svenska myndigheten Trafikanalys har valt att gå en annan väg än t.ex. EUkommissionen.
Beräkningar visar på stora tillväxthämmande effekter med en flygskatt som bygger
på Trafikanalys värderingar. Antalet förlorade passagerare, uppskattas till
någonstans mellan 0,9 och 1,5 miljoner per år. Det motsvarar en minskning om 2,7
till 4,5 procent av det totala antalet passagerare 2014. En följdeffekt av detta
bedöms vara en förlust av totalt 5 000 till 10 000 jobb och en minskad BNP på 1,5
till 5,4 miljarder SEK per år. (WSP 2015)

Små vinstmarginaler för flygbolagen – inte minst i Sverige
De svenska flygbolagen har svårt med lönsamheten, särskilt de bolag som flyger
på inrikesmarknaden. Det finns en stark prispress som inte minst bottnar i en stark
förväntan bland passagerarna om låga biljettpriser. De flygplan som används för
inrikesflyg är ofta äldre, med lägre kapitalkostnad men också förhållandevis dålig
driftsekonomi, i första hand genom att de drar mer bränsle. (Transportstyrelsen
2015)
Den hårda konkurrensen bland flygbolagen har på senare år resulterat i
återkommande konsolideringar såväl som i konkurser av mindre och större
flygföretag. Sammantaget tappar svenska flygföretag marknadsandelar både på
inrikes- och utrikesmarknaden.
Under de senaste tio åren har nya utländska bolag, i första hand Norwegian, satt
ytterligare press på inrikesmarknaden, samtidigt som efterfrågan på inrikesresor
varit i princip oförändrad. Men även på utrikesmarknaden minskar de svenska
flygbolagens marknadsandelar och färre passagerare flyger med svenska
flygbolag. De svenska bolagens situation på utrikesmarknaden hänger mycket ihop
med SAS utveckling.
En jämförelse med övriga Skandinavien visar på en likvärdig utveckling för de
inhemska bolagen i Danmark både i inrikes och utrikes trafik, medan norska bolag
sammantaget stärkt sina marknadsandelar genom Norwegians expansion.
(Transportstyrelsen 2013)

De svenska flygbolagens syn på branschens och
flygplatsernas utveckling
Transportstyrelsen publicerade 2013 resultatet av intervjuer med ett stort antal
representanter för de svenska flygbolagen gällande förutsättningarna att bedriva
luftfartsverksamhet i Sverige.
Samtliga intervjuade flygföretag var överens om att luftfartsmarknaden har
förändrats mycket det senaste decenniet och att det nu är en mycket
konjunkturkänslig bransch. När större företag i andra branscher varslar eller drar
ned på sin resebudget drabbas de svenska flygbolagen som bygger en betydande
del av sin verksamhet på affärsresenärer. Vissa flygbolag anser att det inte finns
tillräckligt stort underlag för det antal flygplatser och linjer som erbjuds på
inrikesmarknaden. Bolagens representanter ser en utveckling mot färre flygplatser i
framtiden, liksom en fortsatt minskning av antalet svenska flygbolag, med fortsatta
konsolideringar.
Representanter för flygbolagen hänvisar också till en svåröverskådlig
avgiftsstruktur på flygplatserna (Transportstyrelsens, LFV:s och Swedavias
avgifter) som ett problem. Särskilt ifrågasätts Swedavias avgifter och de
avkastningskrav (som upplevs som för höga) som Swedavia har från staten. Dock
konstaterar Transportstyrelsen att Swedavia under den studerade tidsperioden
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sänkt sina avgifter med 21 procent på totalen, vilket ytterligare illustrerar pressen
på avgifter och andra kostnader.
Något motsägelsefullt, kan tyckas, framhåller huvuddelen av de intervjuade att
Swedavia ”bör tillhandahålla flygplatser och inte kringverksamheter”, en flygplats
bör ses som en infrastruktur nödvändig för att ta sig från A till B och inte som en
chans att tjäna pengar. Flera av flygbolagen anser att kringverksamheter som t.ex.
affärer och restauranger gör flyget mindre effektivt genom att ge resenären långa
avstånd att gå och därigenom längre restid vilket gör det mindre attraktivt för
resenärerna att välja flyget framför andra transportmedel, särskilt på kortare
avstånd. Swedavias intervjuade representant framhåller att ”kringverksamheten”
medför att det blir billigare för flygbolagen, då intäkterna på hela flygplatsen täcker
kostnaderna, vilket innebär att man kan sprida de höga kostnaderna för den rena
flygverksamheten på intäkter för alla verksamheter på flygplatsen.
(Transportstyrelsen 2013)

Flygindustrins lönsamhet globalt
Flygindustrin är en bransch med svag lönsamhet, där trenden på ett globalt plan
dock är försiktigt positiv. 2014 var ett förhållandevis starkt år som förstärkte trenden
efter två år 2008-09 med kraftiga förluster. Vinstmarginalen i branschen som helhet
var dock endast 2,2 procent och den totala vinsten efter skatt uppgick till 16,4
miljarder US-dollar. I huvudsak drivs lönsamheten i branschen av den globala
konjunkturen, vilken ger direkta effekter både i form av passagerare och
efterfrågan på godstransporter. Låga bränslepriser under de senaste åren har
också bidragit till den något ökade lönsamheten. (IATA 2015)
Figur 5. Flygindustrins nettovinster, miljarder US-dollar.

Källa: IATA

Trender inom flygplatsekonomi globalt
De senaste 30 åren uppvisar en i princip allomfattande global trend där flygplatser
gått från att vara kommunala eller statliga tillhandahållare av infrastruktur till att bli
marknadsorienterade, och i många fall sofistikerade, tjänsteleverantörer.
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Utvecklingen går allt mer mot att flygbolagen inte betalar fullt ut för den
flygplatsinfrastruktur som de använder. Det finns ett fortsatt tryck från flygbolag att
flygplatserna ska fortsätta sänka avgifterna.
Siffror från ACI visar att flygplatser på ett globalt plan i genomsnitt får 38 procent av
sina intäkter från de bolag som trafikerar flygplatsen, medan 62 procent av
intäkterna genereras på andra sätt, genom shopping, restauranger m.m. För
flygbolagens del har flygplatsavgifternas andel av kostnaderna under de senaste
två decennierna legat ganska stabilt kring 4 procent.
Från ACI rapporteras att många flygplatser uppvisar svårigheter att tänka sina
drifts- och kapitalkostnader med de vikande flygplatsavgifterna och att det finns
risker för ett underskott i flygplatsinfrastruktur inom en 15-årsperiod om inte
avgifterna regleras på ett sätt som innebär att de täcker en större del av
kostnaderna.
ACI:s årliga rapporter om flygplatsernas ekonomi visar att många flygplatser har
problem. 2014 års rapport visar att 69 procent av världens flygplatser gick i förlust
under 2013. En tydlig trend är att det i första hand är små flygplatser (under en
miljon passagerare per år) som går med förlust. Bland det fåtal (ca 3 procent av
flygplatserna) som har passagerarsiffror på över 1 miljoner/år är lönsamheten
störst.
Trenderna visar på vikten av att ha en bred uppsättning intäktskällor vid sidan av
flygplatsavgifterna för att nå lönsamhet i verksamheten. (ACI 2015)

Fler flygplatser utvecklas till nav genom ”self connection”
Möjligheterna för enskilda flygplatser att utveckla verksamheten förändras genom
att privatresenärers planering av sina (ofta sammansatta) resor sker på nya sätt.
Under de senaste åren har förutsättningarna förändrats för många flygplatser som
hittills inte utgjort nav eller ”hubbar”, genom att gränserna mellan lågprisbolag och
övriga flygbolag håller på att suddas ut vad gäller destinationer, samtidigt som nya
mer bränslesnåla flygplansmodeller förändrar resandets förutsättningar. Det pågår
på en rad flygplatser i Europa en omdefiniering av hubb-konceptet utifrån så kallad
”self-connection”, eller ”self-connectivity”, d.v.s. byten och tillgänglighet som
passagerarna själva skapar.
Flygindustrin har under det senaste decenniet haft två i princip åtskilda
flygbolagskategorier, lågprisbolag och fullservicebolag, där de senare oftast ingår i
1
olika allianser som samarbetar kring bl.a. ”code sharing” med ett antal stora
flygplatser som hubbar.
Flera lågprisbolag, eller ”utvecklade lågprisbolag” som Norwegian och airberlin, tar
nu vid sidan av de stora allianserna marknadsandelar på det interkontinentala
flyget. Utvecklingen går i och med detta mot att fler resenärer utan alliansernas
”infrastruktur” sätter ihop sina egna resor med separata biljetter och på egen hand
ombesörjer bl.a. bagagehantering i samband med byten. Resor bygger allt oftare
på kombinationer av separata delar med lågpris- och fullservicebolag.
Bland flygbolag utanför de hubb-baserade allianserna finns ett intresse att söka
nya bytespunkter, eftersom hubbarna i många fall är förenade med överbelastning,
omständlig transit och höga kostnader. Intresset finns naturligtvis under
förutsättning att alternativen ändå erbjuder goda bytesmöjligheter.

1

Genom code sharing ges möjlighet för ett flygbolag att boka in resande med ett eget
flightnummer på en flygning som utförs av ett annat bolag.
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Bedömningar, som får tas för just bedömningar, är att det totala resandet kommer
att öka mer än hubb-relaterade resandet, att flygbolags samarbete i formella
allianser har peakat och att den typiska flygresenären blir allt mer sofistikerad och
kapabel att själv sköta bokningar och byten.
Ett exempel av relevans för Skavsta är Stansted, norr om London. På Stansted
står lågprisbolagen för 98 procent av trafiken och nästan alla passagerare flyger
med biljetter för enskilda flygningar. Ändå bedöms upp emot 40 procent av
resenärerna på Stansted byta vidare till andra inrikes- eller utrikesflyg genom
flygplatsens breda utbud av olika lågprisbolag med ett stort antal destinationer.
Den typen tillgänglighet också vid sidan av de stora hubbarna har fått vissa fullservice bolag med interkontinental trafik, t.ex. Air New Zealand, att överväga
flygplatser som Stansted som en port till och från Europa, riktat mot andra segment
än affärsresenärer.
Flygplatser i Europa har varierande grad börjat anpassa sig gentemot trenden med
”self-connectivity”. T.ex. har man i Köln-Bonn introducerat särskilda ”self-transitsystem” för att underlätta byten mellan olika lågprisbolag, som Germanwings,
easyJet och Wizz Air.
Stansted, med sin enda terminalbyggnad har inte sett behovet av större logistiska
förändringar till följd av utvecklingen. Vid Londons betydligt större flygplats Gatwick
görs dock en rad anpassningar för att bättre kunna möta trenden och utveckla ett
alternativ till regionens stora hubb Heathrow. Våren 2015 utgjorde lågprisflyg ca två
tredjedelar av trafiken på Gatwick som uppgår till ca 35 miljoner passagerare per
år. Flygplatsen har en viss hubb-funktion genom de stora allianserna av flygbolag,
men för att stärka funktionen som en bytesplats mellan separata lågprisflyg finns
en utarbetad strategi för att underlätta för ”self-connectivity”. T.ex. kan anländande
passagerare snabbt och enkelt checka in bagage för nästa flygning i direkt
anslutning till det bagageband dit väskorna anlänt från den första flygningen.
Systemet utvecklades först för att möte behoven hos Norwegians passagerare,
men har därefter utvecklats till att täcka flertalet lågprisbolag. Också på de riktigt
stora hubbarna, som Singapores Changi, utvecklas system för att underlätta byten
för passagerarna hos den kraftigt ökande lågpristrafiken, CAPA (2015).
Trenden har hittills främst satt avtryck på flygplatser med centrala lägen i den
internationella flygtrafiken, som London och västra Tyskland. Men utvecklingen
skapar på sikt nya möjligheter för betydligt fler flygplatser med stor tyngdpunkt på
lågpristrafik, särskilt de som kan utgöra alternativ till hubbar som brottas med
överbelastning eller andra kapacitetsproblem. Dels finns förutsättningar att på egen
hand utvecklas till ett nav för byten som involverar bolag utanför de etablerade
allianserna. Dels, och kanske mer realistiskt, finns förutsättningar att utveckla
matartrafik till sådana europeiska flygplatser som utvecklas till nya nav för
långdistansflyg som kännetecknas av ”self-connectivity”. Skavsta är en flygplats
med sådana möjligheter, särskilt i en situation där Bromma flygplats läggs ner och
Arlanda behöver genomgå olika kapacitetshöjande ombyggnationer.

Internationella trender för att göra flygplatsen till
destinationen i sig
Byten och väntetider på terminaler betraktas av många resenärer som den minst
attraktiva delen på resan. Samtidigt utgör tiden som spenderas i väntan på ett flyg
en möjlighet för flygplatsen att stärka sin kommersiella potential och öka
möjligheterna för intäkter från olika typer av kringverksamheter.
Många flygplatser jobbar därför aktivt med att öka de kommersiella inslagen och
samtidigt skapa förutsättningar för en bättre upplevelse för resenären. Ambitionen
är att stärka bilden av flygplatsen och öka sannolikheten att den väljs igen på resor
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som förutsätter byten. Tanken är i många fall också att locka andra personer än
resenärerna, genom attraktiva restauranger och affärer också utanför
säkerhetskontrollen. Attraktiviteten hänger i hög grad samman med den
kommersiella potential och den blandning av människor som skiljer miljön på
flygplatsen från närområdets alternativa restauranger och shopping.
I arbetet kommer utnyttjandet av modern teknik in i flera led. Dels för att påskynda
incheckning och säkerhetskontroller för att maximera den tid passagerarna har
möjlighet att utnyttja det kommersiella serviceutbudet. Dels för en långt gången
marknadsföring av serviceutbudet till de i terminalmiljön allt mer uppkopplade
resenärerna.
Utvecklingen sker både genom olika separata lösningar och genom
standardiserade former under IATA:s samordning. IATA:s vision om enkla, smidiga
och problemfria flygresor har bl.a. kommit till uttryck genom organisationens
“Simplifying the Business” initiativ, som syftar till implementering av olika globala
standarder för innovativa lösningar. Bl.a. har IATA ett “Fast Travel programme”
med olika standardiserade self-service-lösningar för att underlätta formaliteterna
som passagerarna tvingas genomgå på flygplatsen.

Flygplatsers förändrade varumärken – fallet Gatwick
I takt med den utveckling som sker på flygmarknaden, dels med nya
styrkerelationer mellan flygbolag och typer av flygbolag, dels justerade
förväntningar på pris- och servicenivå, så förändras också
marknadsförutsättningarna för flygplatserna. Funktionen hos många flygplatser är i
en faktisk eller möjlig förändringsfas. En del i arbetet med att ta vara på
möjligheterna och påverka utvecklingen ligger i att transformera bilden av
flygplatsen hos flygbolagen och resenärerna. Det pågår en ”rebranding”, en
medveten och strategisk förändring av varumärket, hos en rad flygplatser i syfte att
finna en ny plats i det föränderliga flyglandskapet.
Ett exempel är flygplatsen Gatwick, söder om London. När Gatwick såldes av den
brittiska staten till en privat aktör 2009 inleddes arbetet att skapa en ny identitet för
flygplatsen med ett vitaliserat varumärke. Huvudinriktningen vara att skapa känslan
av en familjär flygplats, londonbornas ”egen flygplats”, som ett alternativ till jätten
Heathrow. Strategin har inkluderat allt från en mer avslappnad skyltning vid
gaterna, med ”Hello!” istället för ”Welcome” till en upprustning för 1 miljard pund.
(AirportWorld.com 2014)
Gatwicks strategi, liksom strategiarbete generellt, bygger på redan identifierade
styrkor, men har samtidigt det uttryckliga syftet att förändra bilden av flygplatsen.
Att identifiera den rådande bilden av flygplatsen är centralt för att kunna ta steg för
att utveckla den i positiv riktning. En stor del i Gatwicks arbete har legat i
utnyttjandet av olika sociala medier som gett förutsättningar för dialog och för att nå
en bred publik. Ambitionen är att omsätta resenärernas upplevelser och
erfarenheter i ett varumärkesbyggande, men det handlar också om att få ut de
positiva saker flygplatsen själv gör för att förbättra resenärernas upplevelser.
Gatwicks analys är att byggandet av långsiktiga kundrelationer är mer nödvändigt i
dag när flygplatser konkurrerar med varandra i högre grad och samtidigt mer
genomförbart genom sociala medier. I stor utsträckning definieras flygplatser i
relation till resten av marknaden, både gentemot konkurrerande flygplatser och
utifrån de flygbolag som trafikerar.
Jämfört med flygbolagen ligger dock flygplatser långt efter i byggandet av
varumärken och utnyttjandet av sociala medier. Medan i princip alla flygbolag
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jobbar med detta, är ett aktivt och innovativt utnyttjande av sociala medier
begränsat till ett mindre antal flygplatser.

Utvecklingen av Airport Cities
Storflygplatsernas Airport Cities
Världens stora flygplatser leder utvecklingen av Airport Cities. I huvudsak följer
utvecklingen vissa generella mönster. Från att varit fokuserad på
flygplatsrelaterade och flygplatsorienterade verksamheter, kopplat direkt eller
indirekt till resande och flygtransporter, vidgas spektrumet till att innefatta alla typer
av kommersiella verksamheter som drar nytta av god tillgänglighet och genomflöde
av ett stort antal människor.
Tidiga etableringar riktade mot godslogistik och hotell, kompletteras successivt
med anläggningar för konferenser, utställningar, kontor, shopping och ett brett
nöjesutbud. På vissa håll, exempelvis i Kina, har Airport Cities kompletterats med
zoner för frihandel och till och med lättare tillverkningsindustri.

Fallet Schiphol
Amsterdams flygplats Schiphol är kanske det främsta exemplet på hur
kringverksamheter utvecklats långsiktigt och strategisk för att åstadkomma en
verklig Airport City med en stark attraktionskraft i sig. Schiphol var banbrytande i
flera avseenden och har lett den utvecklingen som en lång rad andra flygplatser
genomgått.
Schiphols Airport City har, genom det statligt majoritetsägda fastighetsbolaget
Schiphol Group, under flera decennier utvecklat kommersiella faciliteter i form av
kontor, hotell, konferensanläggningar, affärer och logistikpark. Alltihop mycket
målmedvetet samlat under namnet Airport City. I dag jobbar ca 60.000 personer på
flygplatsen och i Airport City inbegripande ett antal huvudkontor. Schiphol är ett
center för den holländska tillväxten med hyror och vakansgrader för
kontorsfastigheter som är helt jämförbara med de i Amsterdams centrala
affärsdistrikt.
De framgångsfaktorer som Schiphol Group identifierat är:
1.
2.
3.
4.
5.

Tillgänglighet (connectivity): betydelsen av nätverk
Konkurrenskraftig region och marknadsplats
Tydlig strategi och affärsmodell
Platsens värden och kvaliteter
Regionalt beslutsfattande och ansvarstagande

Schiphol Group konstaterar att nyckeln till framgång är det strategiska
partnerskapet med övriga intressenter. Vilka partnerskap som är avgörande skiljer
sig mellan de olika verksamhetsgrenarna. För Airport City, är det i första hand den
högre delen av nedanstående figur som är central, d.v.s.
flygplatsbolaget/markägarens samarbete med de lokala myndigheterna och
företagen. (Krul 2011)
Figur 6. Airport City modell.
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Källa: Schiphol Group

Schiphol idenfierar också vad som kännetecknar utvecklingen från en tidig Airport
City (1.0) till en mer utvecklad sådan (2.0).
AirportCity 1.0

AirportCity 2.0

• Volym

• Tillgänglighet (connectivity)

• Logistik

• Ekonomiska kluster

• Kapacitetsdriven

• Efterfrågedriven

• Fysisk infrastruktur

• Kunskapsinfrastruktur

• Förbindelser med omlandet

• Förbindelser med storstadsregion

• Effektivitet, hastighet

• Interaktion, mervärde

• Statligt pådriven (nationell)

• Multi-aktörs driven (regional)

Vilka lärdomar som utifrån detta är möjliga att dra för en betydligt mindre flygplats
som Skavsta kan diskuteras. Dock ska utvecklingen från “Airport City 1.0” till
“Airport City 2.0” inte enbart betraktas som något den enskilda flygplatsens
kringverksamheter genomgår till följd av tillväxt och mognad, utan också som en
anpassning till samhällelig och ekonomisk utveckling, vilket gör det möjligt att, så
att säga, direkt sikta mot en mer utvecklad Airport City.
En rad betydligt mindre flygplatser än Schiphol (om än större än Skavsta) har gett
hög prioritet till Airport Cities i sin översiktsplanering och sitt strategiska
utvecklingsarbete, t.ex. Brisbane, Calgary, Wien och Zürich.

Utvecklingen av Airport City i Sverige – Arlanda
Airport City Stockholm är ett utvecklingsprojekt som drivs gemensamt av
Swedavia, Sigtuna kommun och privatägda fastighetsutvecklingsbolaget
Arlandastad Holding som äger 237 hektar mark runt flygplatsen. Airport City
Stockholm omfattar ett område på cirka 800 hektar.
Utgångspunkten för utvecklingsprojektet är att Stockholmsregionen växer snabbt.
Många företag söker nya områden att etablera sig i ofta med en önskan att sitta i
samlade och väl utvecklade företagsområden med bra service och tillgänglighet.

29 (56)

Planen är att områdets sysselsättning, som i dag är drygt 20 000 personer, ska öka
till omkring 50 000 år 2030. Den inriktning som intressenterna i första hand lyfter
fram har ledord som ”utbildning”, ”forskning”, ”testverksamhet” och
”kunskapskluster”, men visionen är bred, inkluderande vila och rekreation för att
komplettera dagens tyngdpunkt på transporter, logistik, shopping.
De tre parterna har tagit fram en gemensam stadsbyggnadsstrategi som har till
syfte att realisera den långsiktiga vision de enats om: att skapa en modern
flygplatsstad, med en levande stadskärna och attraktiva arbetsområden, som med
sitt läge har exceptionell tillgänglighet till regionen, Sverige och världen.
Stadsbyggnadsstrategin identifierar sex stycken ”stadsdelar” med skiftande
funktioner:
Sky City – en tät stadskärna med kontor och hotell inom gångavstånd till
flygplatsterminalerna och med anknytning till tågtrafik
Park City - domineras av långtidsparkeringar, biluthyrning och bilservice
DriveLAB Stockholm - ett nav för utbildning och utveckling inom trafiksäkerhet
och grön transport
Företagsområdet i Märsta – ett redan etablerat och diversifierat företagsområde
med närhet till E4:an, Märsta och Arlanda
Frakt och logistik vid flygplatsen – område med prägel av transportinfrastruktur
och fordons rörelser, till stor del lokaliserat på flygplatsens airside.
Rosersberg logistik vid E4:an – logistiknod med stora och små logistikföretag
som karaktäriseras av lagerbyggnader och stora parkerings- och angöringsytor.

Landvetter – Airport City Göteborg
Också vid Göteborgs flygplats Landvetter har byggandet påbörjats av en Airport
City. Där planeras logistik, handel, attraktioner och kommersiellt utbud, affärs- och
kontorsfaciliteter, hotell och konferens på sammanlagt 1 miljon kvadratmeter mark.
Jämfört med vad som är fallet vid Arlanda, drivs Airport City Göteborg mer ensidigt
av den statliga flygplatsägaren Swedavia, utan synliga partnerskap med kommun
och näringsliv.
Marknadsföringen av Airport City Göteborg fokuserar mycket på den ökande
tillgängligheten till området genom nya tågförbindelser (motsvarande de som
planeras för Skavsta), vilket förväntas generera en kraftig ökning besökare till
området, både för arbete och fritid. Inom 40 minuter från Landvetter och det
framtida Airport City Göteborg bor det i dag 950 000 människor vilket genom
järnvägsutbyggnaden förväntas växa till 1 500 000.
I marknadsföringen framhävs också logistikläget, med närheten till Skandinaviens
största containerhamn och till vad som beskrivs som landets ledande
industriregion.
Flygplatsens ambitioner är att höja passagerarantalet höjs från ca 5 till 6 miljoner
per år till 2021 och i planerna kring Landvetter finns också en utbyggd terminal och
nytt hotell. I dag har ca 3 500 människor sin arbetsplats på flygplatsen, varav 650
på Swedavia. Omkring 100 olika företag är verksamma på flygplatsen. Ambitionen
med flygplatsstaden är att skapa 10 000 nya arbetstillfällen.
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Strukturomvandling
Globala trender som förändrar transportbehoven
Globalisering, urbanisering och ökad rörlighet är pågående trender som inte är i
avtagande. Företag förlägger med ökad lätthet verksamheter till orter där de kan nå
komparativa fördelar, särskilt avseende kostnader och tillgång till kompetens.
Svenska företag verkar på marknader med ett allt starkare internationellt
konkurrenstryck. OECD-ländernas betydelse för världshandeln minskar. BNPtillväxten för icke-OECD-länder har sedan år 2000 varit i genomsnitt 7 procent/år,
vilket kan jämföras med 2 procent /år inom OECD. Icke-OECD-länders tillväxt
förväntas minska till 5 procent /år 2014-30 och till 3 procent per år 2031-60.
OECDs tillväxt förväntas kvarstå på omkring 2 procent. BNP-utvecklingen i främst
Kina och Indien är förenade med utökade handelsandelar. OECD:s andel av den
globala handeln beräknas sjunka från 50 procent år 2012 till 25 procent år 2060.
Kina och andra tillväxtekonomier förväntas framöver ta stora andelar också i
tjänstehandel på bekostnad av Europa och USA i och med att den industriella
strukturen i tillväxtekonomier förändras mot tjänstesamhällen.
Förutsättningar förändras i snabb takt för de flesta branscherna utifrån
globalisering, urbanisering och teknikutveckling. Digitalisering och automatisering
skapar nya affärsmöjligheter och förändrar samtidigt konsumtionsmönster och var
arbetstillfällen uppstår. Regioners attraktivitet är avgörande för möjligheterna att
attrahera kvalificerad arbetskraft.
Globaliseringen gör att de internationella varutransporterna och flygresorna ökar.
Besöksnäringens tillväxt skärper kraven på specifika delar av infrastrukturen.
Urbanisering ger möjligheter att korta många varu- och persontransporter, men
ökar samtidigt belastningen på tillväxtregionernas överbelastade trafiksystem.
Digitalisering kan minska transporterna genom mindre varumängder och minskat
behov av arbetsresor för möten. Ökade möjligheter att jobba på distans kan
samtidigt motverka urbaniseringens ökade transporteffektivitet.
Automatisering pressar priserna på många varor, vilket ökar konsumtionen och
transporterna. Behovet av arbetspendling minskar när jobb som kräver fysisk
närvaro försvinner, medan andra fysiskt mer obundna jobb kommer till.

Tjänstesektor contra varutillverkning
Den svenska ekonomin är sedan länge starkt beroende av konkurrenskraftig
utrikeshandel och baserad på varor och tjänster med ett högt kunskapsinnehåll. År
2014 exporterade Sverige varor och tjänster till ett värde av drygt 1 700 miljarder
kronor, motsvarande 45 procent av BNP. Snittet i OECD år 2013 var en
exportandel på 27,7 procent av BNP. Den svenska exportandelen har varit relativt
konstant under 2000-talet. Däremot genomgår exportinnehållet en successiv
förändring. Tjänsteexportens andel av exportvärdet ökade från 17 till 30 mellan
1995 och 2014, medan varuexporten sjönk från 83 till 70 procent.
Strukturomvandlingen i svensk ekonomi har pågått under lång tid. Sedan 1985 har
sysselsättningen inom privata tjänster ökat med drygt 600 000, medan den minskat
med drygt 350 000 inom varuproduktionen. Sedan den djupa konjunkturnedgången
2008-2009 har strukturomvandlingen tagit ny fart. Medan det under 2014-2015
skett en betydande sysselsättningsökning, inom privat och offentlig tjänstesektor,
väntas sysselsättningen inom industrin minska under 2014 och 2015 med
sammanlagt ca 30 000 personer. Mellan 2008 och 2013 minskade antalet
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sysselsatta (16-64 år) i industrin från 661 000 till 572 000, en minskning med 14
procent. Sysselsättningen matchar sektorernas respektive utveckling i
produktionsvolym.
Figur 7. Produktionsvolym per sektor, index 2009=100.

Källa: Almega

Arbetsmarknad med nya utmaningar
Två övergripande trender på dagens svenska arbetsmarknad är att det svårare för
företag att hitta kvalificerad arbetskraft och svårare för lågkvalificerad arbetskraft
att hitta anställning.
Strukturen på arbetskraftsefterfrågan har förändrats sedan slutet av 1990-talet. Det
finns i dag betydligt färre jobb helt utan utbildningskrav. Antalet arbetstillfällen i
yrken med kort utbildning inom administration och inom industrin samt yrken utan
krav på formell utbildning har enligt Arbetsförmedlingen minskat med mer än
150 000 sedan början av 2000-talet.
Sysselsättningen ökar samtidigt i hög takt inom yrken på eftergymnasial nivå.
Sedan millennieskiftet har det tillkommit cirka 480 000 arbetstillfällen inom sådana
yrken. För personer som inte har någon gymnasieutbildning försämras
jobbmöjligheterna kontinuerligt.
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Figur 8. Sysselsatta inom yrken fördelade på utbildningsnivå.

Källa: SCB och Arbetsförmedlingen

Utvecklingen gör att kommuner och regioner står inför en dubbel utmaning. Å ena
sidan behöver förutsättningar skapas för ett inflöde på den regionala
arbetsmarknaden av högutbildad och i andra avseenden kvalificerad arbetskraft
som möter tillväxtföretagens rekryteringsbehov. Å andra sidan behöver
förutsättningarna förbättras för fler företag att efterfråga också lågt utbildad
arbetskraft.
Den långsiktiga strukturomvandlingen sätter delvis ramarna för en kommuns
förutsättningar att bidra till en ökning av jobb med låga kvalifikationskrav. Enklare
jobb inom industri, i butikskassor och andra rutinmässiga jobb som automatiserats
är inte på väg tillbaka i nämnvärd omfattning. En förväntad god ekonomisk tillväxt
kommande år och en fortsatt stark utveckling av hushållens ekonomier utgör dock
en potential för en stark efterfrågan från hushåll och företag också på enklare
tjänster.

Omvärldsanalys: Slutsatser
 Den förväntade passagerarutvecklingen i Sverige och utvecklingen mellan
olika typer av flygbolag talar för att det segment Skavsta i dag är inriktat på
och associerat med, d.v.s. utrikesflyg med lågprisbolag, ligger i linje med
branschens främsta tillväxtmöjligheter.
 Den politiska osäkerheten kring Stockholms övriga flygplatser talar,
tillsammans med framtida järnvägsförbindelser, för en större roll för
Skavsta i det regionala sammanhanget, men inte nödvändigtvis med en
förändrad inriktning.
 Flygplatsverksamheten på Skavsta skulle kunna utvecklas i riktning mot att
tydligare bli en del i ett sammanhang med tilltagande ”self connectivity” och
högre andel långdistansflyg med lågprisbolag.
 Långsiktigt varumärkesarbete för Skavsta är viktigt för att utnyttja de
möjligheter som ligger i faktiska och potentiella förändringar av.
 Förutsättningarna att bygga upp något som liknar ett Airport City vid
Skavsta måste se i ett långt perspektiv och kopplat till förändrad
tillgänglighet genom snabba järnvägsförbindelser till Stockholm respektive
Norrköping/Linköping.
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 Inriktning på kringverksamheterna styrs av en rad omvärldsfaktorer.
Globalt finns vissa trender, men mellan enskilda flygplatser är skillnaden
påtaglig. De svenska fallen Arlanda och Landvetter uppvisar klart skilda
fokus och inriktningar. Arlandas AirportCity är kunskaps- och
tjänsteorienterat med flera drivande aktörer (mer som Airport City 2.0).
Landvetters är logistikorienterat, lyfter fram närhet till containerhamn och
industriproduktion med tydligt statligt ”ägarskap” (mer som Airport City 1.0).
 För Skavstas del handlar det, oavsett den närmare inriktningen på
kringverksamheten, om att stärka områdets identitet och attraktionskraft.
 Ett sätt att ta sig an det arbetet är ”placemaking”. Placemaking handlar om
att utveckla områden till identitetsstarka platser som attraherar människor,
företag och kapital. Platser med tydlig identitet och goda kvaliteter
attraherar såväl nya människor, som ökar benägenheten för människor
som redan bor och arbetar på en plats att stanna kvar.
 De senaste deceniernas strukturomvandling pekar till viss del ut den
inriktning som tillväxten kommer att ha också framöver, även om det på
längre sikt är svårt att bedöma globaliseringens effekter på den
internationella fördelningen av varu- och tjänsteproduktion.
 Långsiktiga strategiska ställningstaganden om utvecklingen av
kringverksamheter på Skavsta bör beakta dels att tillverkningsindustrin
minskar i betydelse vad gäller sysselsättning och exportvärde medan
tjänstesektorn växer i betydelse, dels att efterfrågan på arbetskraft med låg
utbildningsnivå blir allt mindre och andelen arbeten med höga
utbildningskrav allt större.
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BENCHMARKING
Samarbete mellan flygplatser och HHT
Järnvägsnätet i allmänhet och HHT i synnerhet har ofta setts som en konkurrent till
flygresande snarare än som ett transportsätt till och från flygplatsen, speciellt
gentemot kortare ofta inhemska flygresor uppemot 1000 km,. Oftast låg/ligger
HHT-stationer nära de centrala delarna av en stad och långt bort från perifera
internationella flygplatser, se exempelvis Adler et al (2010), Dobruszkes (2011),
Rothengatter (2011).
På senare år har dock kopplingen mellan flyg och HHT blivit allt mer komplicerad
då många av de stora flygplatserna har eller är i process att koppla HHTanslutningar till terminalerna, Takebayashi (2015). Anledningen till detta är att
synsättet har förändrats, HHT ses nu istället som ett komplement till lufttrafik
genom att erbjuda förbindelser mellan olika flygplatser samt mellan flygplatsen och
närliggande städer. Detta sker oftast genom vad som kallas ett ”hub-and-spoke”förhållande där passagerare erbjuds en resväg som inkluderar flygresa till en
”hubb” och därefter HHT (eller vise versa), istället för den tidigare resvägen om två
olika flygresor, Giovani och Banister (2006).
Det finns idag flera exempel på denna typ av samarbeten mellan flygplatser och
HHT. Dessa samarbeten återfinns främst i Europa och Asien. Nedan listas några
europeiska exempel:
 The AIRail Service är ett samarbete mellan Lufthansa, Deutsche Bahn
samt Fraport och ansluter Frankfurts flygplats med Stuttgart centralstation,
Köln centralstation m.fl. sedan början av 2000-talet. Passagerare erbjuds
att köpa en intermodal lösning där man understödjer överförandet mellan
transportsätten genom gemensam incheckning, underlättad
bagagehantering m.m. Ombord på tåget tillhandahåller personalen service
som är jämförbara med de som erbjuds ombord europeiska kortdistans
flygningar.
 I Frankrike, lanserade Air France och SNCF TGV AIR 1994, där
passagerare uteslutande transporteras med HHT mellan Charles de Gaulle
(CDG) och Lille (alla Air France linjer mellan flygplatserna/städerna är
borttagna).
 Thalys International samarbetar med flera flygbolag (Air France, KLM,
American Airlines, Lufthansa och SN Bryssel) för att tillhandahålla
intermodala tjänster till passagerare på tre Thalys länkar; Bryssel-CDG,
Anvers-Schiphol och Paris(Nord)-Bryssel National Airport. Här kan
resenärerna checka in på järnvägsstationerna för hela resan.
 I Schweiz har den schweiziska järnvägsoperatören SBB samarbetar med
Swiss Airlines och Finnair och erbjuder en intermodal produkt som kallas
för FlugZug. Den omfattar fyra destinationer (Basel, Bern, Lausanne och
Luzern) utanför Zürich. Tjänsten erbjöd ursprungligen även
bagageincheckning för hela resan, något som dock övergavs på grund av
underutnyttjande, Cokasova (2006).
Kina är det land som har den mest utvecklade och längsta sträckningen av HHTtrafik i världen. Nedan listas några exempel på samarbeten mellan HHT och
flygplatser:
 I Shanghai finns två av Kinas största flygplatser Pudong International och
Hongqiao International som båda är anslutna till HHT. I Pudong finns
sedan 2004 världens första Maglevtåg som går direkt in till stadskärnan
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och i anslutning till Hongqiao ligger Asiens största järnvägsstation där HHT
tåg till bland annat Peking avgår ifrån sedan 2010.
 16 km utanför Chengdu ligger Chengdu Shuangliu flygplats och är Kinas
femte största flygplats med ca 38 miljoner passagerare 2014. Anslutet till
flygplatsen är Chengdu-Leshan-Emeishan HHT som totalt sett kopplar ihop
10 städer och har en sträcka på över 30 mil.
Även på andra platser runt om i världen har HHT-anslutningar fått allt mer utrymme
i och med överfulla flygplatser och klimathot. I exempelvis USA, där bilen oftast
setts som det främsta färdmedlet, har HHT-lösningar nu börjat planeras på flera
platser runt om i landet där också flygplatser inkorporeras i sträckningarna:
 Längs västkusten föreslås det att HHT-sträckningen mellan San Francisco
och Los Angeles, som förväntas vara klar 2029, skall inkludera en
järnvägsstation vid Bob Hopes flygplats (LA), vid San Francisco
International samt vid Ontario flygplats (söder om LA via förlängning till
San Diego), XpressWest (2015).
Vidare:
 Vid Canberra flygplats föreslås byggnation av en flygplatsjärnvägsstation
med HHT-förbindelse till bland annat Sydney som alternativ till att bygga
en andra flygplats i Sydney, Canberra Times (2012).
 I Sydafrika kopplar Gautrain ihop Johannesburg, Pretoria, Ekhuruleni och
OR Tambo International.
Trots ovan exempel är samarbete mellan flygbolag och HHT en relativt ny
företeelse. Därmed är också dess marknads- och välfärdseffekter tämligen
outforskade och endast vad gäller minskade miljöföroreningar är forskningen
genomgående överens.
Trots detta finns det viss forskning genomförd angående vilka effekter denna typ av
samarbeten förväntas skapa. Exempelvis finner Jiang och Zhang (2014) att
samarbeten mellan flygbolag och HHT minskar trafiken på marknader där
konkurrens mellan transportsätten redan fanns (d.v.s. oftast inhemska och korta
distanser), men att trafiken kan öka på andra marknader (d.v.s. internationella
långdistansflyg, något som också skapar större effekter (se teoridel ovan)). Om
flygplatsen är under kapacitetsbegränsningar så kan denna typ av samarbete
skapa fördelar för passagerare som inte är påverkade av de intermodala
transporterna, något som leder till ökade välfärdseffekter. Om flygplatsen dock inte
är kapacitetsbegränsad bör samarbetet ses över då det också kan leda till
minskade välfärdseffekter.
Vidare finner Takebayashi (2015) att en förbättring av anslutningsmöjligheten
mellan flyg och HHT genom direktkoppling på flygplatsen ökar flygplatsens andel
av internationella passagerare. Det medför också att flygplatsen stärker sin roll
som inter/intra transit-flygplats via att till exempel samla in mer inter/intra transitpassagerare. Emellertid tyder resultaten även på att efterfrågan inom den region
som flygplatsen tillhör påverkar dess roll som transitflygplats.
I avsnittet nedan besöker vi närmare två utvalda exempel på goda samarbeten
mellan flygplatser och HHT.
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Exempel på flygplatser med HHT
Europa
På Frankfurt flygplats har man sedan 1999 haft en egen järnvägsstation som idag
är den största flygplatsjärnvägsstationen i Tyskland med ca 23 000 passagerare
dagligen, Franfurter Rundshcau (2009). I början av 2000-talet etablerade man
tjänsten AIRail som är en intermodal transportlösning mellan HHT och flygplan som
erbjuds via ett samarbete mellan Lufthansa, Deutsche Bahn och Fraport, Frankfurt
flygplats (2015). HHT-förbindelsen sker via Intercity Express tåg (ICE) till Köln
centralstation, Stuttgart centralstation, Düsseldorf centralstation och Mannheim
centralstation. Sedan 2014 finns det även HHT-förbindelser till Karlsruhe
centralstation samt Kassel-Wilhelmshöhe station, Lufthansa (2015). Tågens
scheman är anpassade till Lufthansas flygplansavgångar och har en maxhastighet
om ca 300 km/h, något som gör att en resa mellan Frankfurt och Köln går på under
en timme och till Stuttgart på ca 70 minuter, Frankfurt flygplats (2015).
AIRail har dessutom försökt att integrera det intermodala samarbetet ytterligare
genom att skapa en känsla av att passageraren startar sin flygresa redan på
tågstationen. Detta sker bland annat genom att man kan checka in och få sitt
boardingkort till både tåget och flygresan samtidigt. Incheckning är möjlig från och
med 23 timmar innan samt till och med 15 minuter innan tåget avgår. Detta kan ske
antingen via nätet eller genom automater på respektive centralstationer. För AIRail
passagerare som flyger i Lufthansas First Class eller Business Class, är platser
reserveras i tågets 1-klass-vagn. Economy Class passagerare kommer att ha
platser reserverade för dem i tågets 2-klass-vagnar, Lufthansa (2015).
Vid ankomsten till Frankfurts flygplatsjärnvägsstation underlättas passagerarnas
incheckning av bagage via den närliggande AIRail terminalen. Detta måste dock
ske senast 40 minuter innan flygets avgång. AIRail fungerar även i motsatt riktning
via underlättad bagageuthämtning och tullhantering i anslutning till AIRail
terminalen på Frankfurts flygplats.
Denna omstrukturering av Frankfurts flygplats till en intermodal hubb menar de
själva är en av de absolut viktigaste anledningarna till dess framgång, Frankfurt
flygplats (2015). I Figur 9 nedan kan vi följa hur passagerarnivåerna har utvecklats
från 1993 till 2014 för flygplatserna Frankfurt, Köln/Bonn och Stuttgart. Vad som
kan antydas är att efter en relativt god utveckling under framförallt 1990-talets
första hälft stagnerade utvecklingen av antal passagerare för samtliga flygplatser.
Från och med 2003 sker dock en tydlig tillväxt hos samtliga aktörer, något som kan
bero på bland annat samarbetet med HHT.

37 (56)

Figur 9. Antal passagerare vid Frankfurt, Köln/Bonn och Stuttgart flygplats.
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Källa: Eurostat

Skapandet av en HHT-lösning mellan exempelvis Köln och Frankfurt har också lett
till att både utbudet och efterfrågan på antalet flygstolar mellan dessa geografiska
punkter har minskat över tid, se Figur 10 nedan. Antalet disponibla stolar som
erbjöds föll från ca 250 000 (2001) till 100 000 (2004) efter införandet av HHT år
2002. Motsvarande förändring för utnyttjade flygstolar sjönk från ca 150 000 till
50 000, Grimme (2007). Trots denna ”interna” utveckling ökade alltså det totala
antalet passagerare för båda flygplatserna enligt Figur 9 ovan.

Figur 10. Utbud och efterfrågeutveckling för flygstolar på sträckan Köln-Frankfurt.

Källa: Grimme (2007)

Utöver AIRail samarbetet har Lufthansa och Deutsche Bahn dessutom tagit fram
en intermodal lösning vid namn ”Rail & Fly”. Konceptet går ut på att erbjuda
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rabatterade priser på alla tågresor runt om i Tyskland som går att koppla samman
2
med en internationell Lufthansaflygresa från valfri tysk flygplats . Bara till
Frankfurts flygplats motsvarar det ca 400 tåg dagligen (170 HHT och resterande
regionala tåg) och ca 5600 tåg totalt i hela Tyskland, Lufthansa (2015).

Kina
Kina har världens längsta körsträcka för HHT, 2014 uppgick denna till 16 000 km,
vilket motsvarar ca 60 procent av världens totala sträckning, People’s Daily (2015).
I och med detta faller det sig också naturligt att inkludera ett par exempel på
flygplats-HHT-samarbete även från denna region.
I Shanghai återfinns Kinas tredje och fjärde största flygplatser, Shanghai Pudong
International Airport och Shanghai Hongqiao International Airport. Den
förstnämnda ligger i den östra delen av Shanghai ca 30 km från centrum och ca 40
km från Shanghai Hongqiao International Airport. För närvarande har Shanghai
Pudong International Airport en genomsnittlig flygomsättning på över 400 avgångar
per dag och står för ca 60 procent av den totala lufttransporten i Shanghai.
Flygplatsen tjänar omkring 50 inhemska och utländska flygbolag som flyger mot 70
internationella destinationer och 60 inrikes destinationer, China Highlights (2015).
Kopplat till Pudong är Shanghai Maglev Train som är den första kommersiella
höghastighetsmaglevlinjen i världen. Konstruktionen inleddes i mars 2001 och
linjen togs i bruk redan den 1 januari 2004. Tåget går från Pudong International
Airport till stationen Longyang Road där passagerare kan ansluta till tunnelbana.
Den totala spårlängden för den dubbelspåriga banan är 30 kilometer och tar
mindre än 8 minuter i vardera riktning. Rutten trafikeras för närvarande på 15minutersintervaller, 15 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Maglevtågen når vid
normal drift en hastighet om 431 km/h. Den totala kostnaden för projektet uppgick
till 10 miljoner yuan (1,2 miljarder US-dollar) och 2007 använde fler än 20 000
passagerare tåget dagligen. Linjen drivs av SMTD Shanghai Myglet Transportation
Development, Magnet Bahn Forum (2015).
Shanghai Hongqiao International Airport ligger i sin tur 13 km väster om centrala
Shanghai. Flygplatsen är till skillnad från Pudong (som stod klar i slutet på 1990talet) betydligt äldre (över 80 år gammal). Därmed har också flygplatsen gått
igenom en serie av renoveringar men tjänar idag över 90 flygbolag som erbjuder
både inrikes och internationella flygresor. Flygplatsen står för resterande 40
procent av Shanghais lufttransporter, Travel China Guide (2015).
Strax intill Terminal 2 vid Hongqiao flygplats ligger även Shanghai Hongqiao
Railway Station. Från stationen trafikeras HHT-linjerna Peking-Shanghai,
Shanghai-Nanjing och Shanghai-Hangzhou. Detta gör Hongqiao Railway Station
till östra Kinas viktigaste järnvägsnav. Det är även Kinas största
trafiköverföringsnav och integrerar flyg, järnväg, tunnelbana och bussar. Stationen
började byggas i juli 2008 och stod färdig i juli 2010, China Highlights (2015).
Nedan presenteras passagerarutvecklingen av Shanghai Pudong International
Airport och Hongqiao International Airport. Som vi kan se har utvecklingen varit
mycket gynnsam för båda flygplatserna. Denna utveckling är en tydlig effekt av
dessa två flygplatsers betydelse för landets och regionens tillgänglighet. Det
inkluderar således också den direkta koppling som båda flygplatserna har till
staden och andra städer via HHT. Flygplatserna är således inte endast flygplatser
utan intermodala hubbar där passagerare enkelt kan resa vidare med andra
transportmedel.
2

”Rail & Fly”-biljetter kan dock ej köpas kopplade till flyg till eller från Amsterdam, Bryssel,
Paris, Salzburg, Wien eller Zurich.
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Figur 11. Passagerarutveckling i Shanghaiområdet
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Källa: Civil Aviation Administration of China (2015)

Benchmarking: Slutsatser
 Flygplatser inkorporerar allt oftare HHT-lösningar i anslutning till
terminalerna.
 De främsta exemplen på detta återfinns i Europa och Asien, men gör även
framsteg på andra kontinenter.
 I vissa fall har detta helt eller delvis eliminerat linjeflyg mellan städer.
 Detta skapar förutsättningar för flygplatser och flygbolag att istället inrikta
sig mot längre flygtransporter.
 Ett exempel på en flygplats som erbjuder en väl integrerad intermodal
tjänst är Frankfurt flygplats.
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REGIONALEKONOMISK ANALYS
För att analysera regionalekonomiska effekter till följd av förändrad tillgänglighet
har utvecklingsmodellen RUT (Regional Utvecklingsmodell) tillämpats. RUT är en
tillväxtmodell som belyser tillväxteffekter som en funktion av bland annat
tillgänglighetens förändringar och är en s.k. Mills Carlino-modell.
Figur 12. Schematiskt beronedesamband för RUT.

RUT - Regional Utvecklingsmodell
Trafikinvestering

Tillgänglighet

Pendling

Arbetslöshet

Högutbildade

Företagsutveckling
Inkomstutveckling
Sysselsättningsutveckling

Faktorerna tillgänglighet, pendling, arbetslöshet och utbildningsnivå är exempel på
faktorer som är identifierade och har en betydande inverkan på tre nyckelvariabler
som är avgörande för den regionala utvecklingen:
 Företagsutveckling
 Inkomstutveckling
 Sysselsättningsutveckling
RUT-modellen baseras på faktiska förhållanden för samtliga Sveriges 290 kommuner, med en databas över folkmängd, företag, sysselsättning, inkomster,
pendling, utbildning, arbetsmarknadsdata och regional tillgänglighet.
Databasen omfattar åren 1980-2000, och modellen fångar således in variationer
och förändringar, dels mellan alla de 290 kommunerna, dels utvecklingen under
tjugoårsperioden 1980-2000.
För att undersöka tillgänglighetens betydelse för tillväxten kring Skavsta har 3
alternativa scenarier tagits fram. Dessa scenarier är i sig ingen prognos för
flygplatsens framtid och tar heller inte upp hur sannolika effekterna är. Resultaten
beskriver effekternas storheter och skall ses som underlag för att kunna härleda
resonemang. Resultaten ger alltså en beskrivning av de regionalekonomiska
effekterna beroende vilket resandeunderlag som finns givet.
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I.

Flygtrafiken på Skavsta (17 avgångar dagligen) försvinner

II.

Flygtrafiken utvecklas i enighet med Transportstyrelsens prognos, 3.7 %
årligen fram till 2021 (Transportstyrelsen, 2015). Därefter är samma ökning
antagen till år 2030, vilket omräknat innebär 28 avgångar dagligen. Till
detta scenario antas att Ostlänken bidrar med ökad tillgänglighet till
Nyköping i form av kortare restider från bland annat Linköping, Norrköping
och Södertälje

III.

Flygplatsen nyttjar sin fulla kapacitet om 6 miljoner resenärer, vilket skulle
innebära 60 avgångar dagligen. Till detta scenario antas att Ostlänken
bidrar med ökad tillgänglighet till Nyköping i form av kortare restider från
bland annat Linköping, Norrköping och Södertälje

Resultat Scenario I
Flygtillgängligheten i form av tillgång till flygavgångar och restid till flygplats
reduceras ifall flygplatsen skulle läggas ner. Mest försämring av flygtillgängligheten
drabbar således Nyköpings kommun följt av Oxelösund, se nedan.
Figur 13. Flygtillgänglighet Scenario I.

Vad gäller de regionalekonomiska effekterna på lång sikt till följd av försämrad
tillgänglighet redovisas de absoluta förändringarna i figuren nedan. Den långsiktiga
effekten uppstår när jämviktsläge är uppnått och handlar i detta fall om 38 år.
Norrköping är den kommun som påverkas mest i absoluta tal i avseende på
sysselsättningseffekter till följd av nedläggning av Skavsta, då närmre 1 500
arbetstillfällen kan antas försvinna på lång (38 år) sikt.
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Figur 14. Långsiktiga tillväxteffekter Scenario I.

Som ett resultat av scenariot där Skavsta skulle läggas ner innebär det för
Nyköping där flygtillgängligheten reduceras med 63 % att lönesumman reduceras
med 6,3 %, vilket motsvarar närmre 480 Mkr för jämviktsperioden 38 år.
Nuvärdesberäknas denna summa med räntesatsen 3,5 % baserad enligt ASEKs
rekommendation blir lönesummans reduktion drygt 4 miljarder kronor. Uppdelat till
årlig reduktion under 38-årsperioden blir detta 107 Mkr årligen för kommunen. Med
en antagen skattesats om 30 % innebär detta således reducerade skatteintäkter
om 32 Mkr årligen för Nyköpings kommun.
För Norrköpings del, där flygtillgängligheten reduceras med 27 %, reduceras
lönesumman med 2,7 % motsvarande 500 Mkr. Nuvärdesberäknat innebär det
totalt 4,2 miljarder kronor och således ett skattebortfall om närmre 33,5 Mkr årligen
för kommunen.

Resultat Scenario II
För detta scenario förbättras tillgängligheten i regionen, dels p.g.a. fler
flygavgångar på Skavsta, dels förkortad restid tack vare Ostlänkens effekter.
Flygtillgängligheten förbättras mest i Norrköping och Linköping, som båda ligger
längs Ostlänkens sträckning, och minst påverkas Stockholm.
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Figur 15. Flygtillgänglighet Scenario II.

I absoluta tal generar den ökade tillgängligheten flest arbetstillfällen i Linköping.
För Nyköpings del innebär den öka flygtillgängligheten över 900 nya
sysselsättningstillfällen i 360 företag, se figur nedan.
Figur 16. Långsiktiga tillväxteffekter Scenario II.

Resultat Scenario III
Även detta scenario förbättrar flygtillgängligheten, och i detta särskilda fall ger det
markanta effekter. På samma sätt som för Scenario II förbättras flygtillgängligheten
mest i Norrköping och Linköping, som båda ligger längs Ostlänkens sträckning.
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Figur 17. Flygtillgänglighet Scenario III.

De långsiktiga tillväxteffekterna kan studeras i nedanstående figur. För att tolka
resultaten på lämpligt sätt kan kausalitetssamband diskuteras snarare än att de
faktiska absoluta talen får stå för sig självt.
Med en utökad flygtrafik på Skavsta motsvarande en utökning om 43 ytterligare
dagliga avgångar krävs ett befolkningsunderlag i form av drygt 15 000 nya
sysselsättningstillfällen för exempelvis Norrköping. För Nyköpings del motsvarar
detta ytterligare 3 600 och för Linköping knappt 15 000 fler sysselsättningstillfällen.
Figur 18. Långsiktiga tillväxteffekter Scenario III.
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Sammanfattande kommentar
Flygtillgängligheten i Nyköpings kommun samt andra närliggande kommuner i
regionen är utan större tvivel starkt beroende av Skavsta flygplats.
Regionalekonomiska effekter i form av förändringar i sysselsättning,
företagsförekomster samt lönesumma beror i sin tur av flygtillgänglighetens
förändringar, men kan också ses som ett nödvändigt underlag i regionen för att
kunna bedriva en viss typ av flygverksamhet. Kausaliteten mellan effekterna och
antalet resenärer är därför intressant att reflektera över då de båda påverkar
varandra.
Som tidigare nämnt säger resultaten av respektive scenario som analyserats
ingenting om hur sannolikt själva scenariot är. Scenario II respektive Scenario III
kan således ses som exempel för att kunna beskriva och förstå effekter av en
eventuell målbild regionen och kommunerna har för Skavsta flygplats framöver.

Regionalekonomisk analys: Slutsatser
 Tre scenarier har analyserats:
o I – nedläggning (för att påvisa dagens bidrag)
o II – flygtrafiken har ökat enligt Transportstyrelsens prognos samt
tillgänglighetsförbättringar tack vare Ostlänken
o III – flygtrafiken har ökat till den nivå man idag har tillstånd till samt
tillgänglighetsförbättringar tack vare Ostlänken
 Mest försämring av flygtillgängligheten drabbar Nyköpings kommun följt av
Oxelösund, men även Katrineholm i stor uträckning
 Norrköping är den kommun som påverkas mest i absoluta tal i avseende
på sysselsättningseffekter då närmre 1 500 arbetstillfällen kan antas
försvinna på lång (38 år) sikt.
 För Nyköpings kommun blir effekterna av nedläggning ett reducerat
skatteunderlag om 32 Mkr årligen
 Vid utökad flygtrafik påverkas Linköping mest i absoluta tal avseende
sysselsättningseffekter
 Ytterligare 900 sysselsättningstillfällen i 360 i företag i Nyköping skulle
kunna härledas till utökad flygtrafik på Skavsta
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FASTIGHETSUTVECKLINGSSTRATEGI
Figur 19. Utdrag från fördjupad översiktsplan för Skavsta flygplats och
verksamhetsområde.

Skavsta Flygplats
Skavsta flygplats är belägen nordväst om Nyköping. Skavsta flygplats nås via
Katrineholmsvägen ut från Nyköping. Restiden till Skavsta från Nyköping är cirka
10 minuter med bil. Från Norrköping tar det cirka 50 minuter med bil. Restiden från
Stockholm uppgår till cirka 1 h och 10 min. I dagsläget sker transporten till
flygplatsen med bil eller med flygbussar från Stockholm, Norrköping eller
Linköping. Skavsta flygplats med omkringliggande anläggningar och verksamheter
är beläget i ett kluster av fastigheter. Airsidedelen av flygplatsen i form av
landningsbanor och tillhörande anläggningar är främst beläget inom fastigheten
Skavsta 8:9 vilken ägs av Stockholm Skavsta Flygplats AB. Vissa flygtekniskt
specifika anläggningar och byggnader är även belägna inom Skavsta 8:7 och
Skavsta 8:10 vilka ägs av Fastighetsbolaget Skavsta Kommanditbolag vilket är ett
dotterbolag till Skanska Sverige AB respektive SKR Skavstafastigheter AB vilket är
ett dotterbolag till Erik Selin Fastigheter AB.
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Figur 20. Fastighetsinnehav, utdrag från Nyköping kommun primärkarta
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Ostlänken
Den kommande höghastighetstågbanan Ostlänken är planerad att förläggas inom
markerad korridor på nedanstående karta. Det rödskrafferade området är det som
Trafikverket har ansökt om tillåtlighet enligt miljöbalken för. Ostlänken kommer löpa
söder om landningsbanor och ankomsthall genom vissa av nuvarande
verksamheter och den nuvarande parkeringen för besökare till flygplatsen. Vid
Skavsta ska ett av fem resecentrum längs sträckan anläggas. Målet är att
Ostlänken ska tas i bruk 2028.
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Figur 21. Utdrag från fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta.

Markreglering
För området kring Skavsta flygplats finns en fördjupad översiktsplan antagen i
december 2013. I den fördjupade översiktsplanen pekar Nyköpings kommun ut ett
större område söder om flygplatsen där en parkering för flygplatsen kan anläggas,
verksamheter förläggas och även servicefunktioner till flygplatsen etableras.
För området gäller tre detaljplaner, ”Skavsta 8:3 mfl”, akt 0480-P95/2, ”Skavsta 8:8
och 8:9), akt 0480-P03/13 och ” Skavsta 8:9, del av, mfl, Skavsta Flygplats och
Arbetsområde”, akt 0480-P13/18. Av dessa två är det planerna med aktnr:
0480-95/2 och 0480-P13/18 som Ostlänken kommer passera.

Utvecklingen av Skavsta flygplats
Skavsta flygplats passagerarantal förväntas öka inom de närmaste åren. Dels
genom ett ökat nyttjande av flygplatsen enligt dagens förutsättningar och dels
genom tillgänglighetsförbättringen som den planerade höghastighetsbanan
Ostlänken kommer generera. Detta kommer leda till ett ökat intresse och
genomflöde av människor för Skavsta flygplats som område, dels genom det
ökade antal resenärer som besöker flygplatsen men även ett ökat intresse från
företag och verksamheter att etablera sig i närområdet kring Skavsta flygplats. Vid
en exploatering av området kommer en mängd frågor att aktualiseras. Nedan
belyses några frågor som är viktiga för utvecklingen av området. Då Ostlänken är
planerad att tas i bruk först 2028 är det viktigt att även utreda hur området kan
utvecklas under tiden fram till 2028 när höghastighetsbanan är anlagd och i drift.
Huvudinfart till flygplatsen kommer vara den väg som anlades under 2012 och
2013 och som ansluter via Katrineholmsvägen. Trafikverket är ansvariga för vägen.
Kommunen ansvarar för övriga vägar inom området inom det planerade
utvecklingsområdet söder om flygplatsen.
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Figur 22. Huvudinfart till Skavsta flygplats.

I dagsläget överensstämmer ej fastighetsindelningen och detaljplan med hur vägar
och ledningar i området är anlagda. Där delar av parkeringen idag är belägen är
ändamålet i gällande detaljplan ej parkering. Kommunen bör fundera över huruvida
de ska anpassa användningen av området till gällande plan eller om framtida
detaljplan ska anpassas till användningen av området. På flygbilden med
fastighetsgränserna markerade nedan ser man skillnaden mellan
fastighetsindelningen och hur området byggts ut idag.
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Figur 23. Ortofoto med fastighetsgränser markerade, utdrag ur Nyköping
kommuns primärkarta

Inom området finns ett utbyggt vatten- och avloppsnät för dricks- spill- och
dagvatten. Kommunen bör i samråd med fastighetsägarna i området ta fram en
plan för hur avloppsnätet ska behandlas i samband med utbyggnaden av området.
Det är även av stor vikt att rättighetssäkra ledningar och anläggningar inom Vanätet för att säkerställa funktionen vid utvecklingen av fastigheter inom området.

Fastighetsutvecklingsstrategi
En stor fråga för utvecklingen av verksamhetsområdet söder om flygplatsen är hur
området ska disponeras och utvecklas över tid. Var ska olika verksamheter och
funktioner kopplade till flygplatsen etableras och när i tiden ska de etableras.
Utvecklingsstrategin bör utformas så att utvecklingen av området sker på ett
tillfredställande sätt oavsett Ostlänkens anläggande.
Vid Skavsta flygplats finns idag ett antal verksamheter etablerade. En utredning
bör genomföras för att se över om en omlokalisering av vissa verksamheter bör
ske. Dels på grund av Ostlänkens anläggande men även med tanke på
utvecklingen av området, bör någon verksamhet omlokaliseras för att få en optimal
utveckling av området. Hur ska flytten i så fall ske och när i tiden.
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Inom detaljplanen ”Skavsta 8:3 mfl” finns ett antal outnyttjade byggrätter inom den
planerade sträckningen för Ostlänken. En översikt bör göras för att se om
detaljplanerna bör upphävas i dessa delar för att undvika problem längre fram med
bygglovsansökningar.
För att få fart på utvecklingen och utnyttja de goda egenskaper och förutsättningar
som området har idag, väg, vatten- och avloppsnät, bra byggytor och det goda
läget nära Nyköping så finns en möjlighet att i de perifera delarna av det utpekade
området möjliggöra för företag att etablera sig inom en snar framtid. Företag och
verksamheter som har lätt för att etablera sig och som ej kräver byggnader och
anläggningar som är specifika för just den verksamheten vore lämpliga att redan
idag låta etablera sig inom området. På så sätt utnyttjas området i ett tidigare
skede och värde kan skapas runt flygplatsen oavsett om höghastighetsbanan
anläggs eller ej. Anläggs höghastighetsbanan i ett senare skede kan utbyggnaden
av området sedan fortsätta med de nya förbättrade förutsättningar som
höghastighetsbanan ger.
Kommunen kan genom sitt stora markägande och genom planmonopolet styra hur
utvecklingen av området ska ske. Genom att dela upp området i etapper och
planlägga flera delområden separat kan kommunen styra utvecklingen och låta
exploateringen av delområden ske i ett tidigare skede. Det kan även vara aktuellt
med upplåtelser i form av arrende eller tomträtt för att kunna tillgodose en
utveckling av området i närtid men ändå behålla fastighetsinnehavet för att
möjliggöra flexibilitet på lång sikt.
Vid ett ökat passagerarantal och förbättrad tillgänglighet kommer markvärdena i
området att öka. Nyköpings kommun bör överväga om de under de närmaste åren
bör föra en aktiv markpolitik och förvärva omkringliggande fastigheter i området för
att kunna styra vilka verksamheter som etableras och tillgodogöra sig en
markvärdestegring vid försäljning av fastigheterna.
Två viktiga komponenter vid utvecklingen med tanke på den kommande Ostlänken
är var parkeringen för resenärer som väljer att resa med bil till flygplatsen placeras
och var kopplingen mellan den södra och norra delen anläggs. Om Ostlänken
anläggs enligt nuvarande planer kommer en barriär uppstå mellan flygplatsdelen
norr om Ostlänken och den södra delen där parkeringen och verksamhetsområdet
idag finns.
Huvudinfarten till området tillsammans med placeringen av parkeringen och
kopplingen över Ostlänken är de tre stora komponenter som bestämmer hur flödet
av besökare till flygplatsen kommer vara inom området.
Om passagerarantalet ökar kommer ett ökat behov av parkering behövas, främst i
ett inledande skede där Ostlänken ej är i drift utan där trafiken till Skavsta sker med
bil eller flygbuss. En tillräckligt stor yta behöver allokeras för parkeringsbehovet och
placeras strategiskt så att tillgängligheten till parkeringen och avgångs- och
ankomsthallarna tillgodoses samtidigt som det bör planeras för ett minskat framtida
behov av parkering och att ytan då ska kunna användas till annan verksamhet.
Kopplingen mellan den södra och norra delen påverkar i stor grad hur
verksamhetsområdet ska utvecklas. Områdena närmast huvudinfarten och
kopplingen till flygplatsdelen är troligtvis de delar som kommer bli attraktivast för
aktörer på marknaden som vill etablera sig i området. Det är därför av vikt vid
planeringen att hänsyn tas till var den framtida kopplingen kommer placeras.
I den fördjupade översiktsplanen som gäller för Skavsta idag är området som
utpekats för parkering beläget i nära anslutning till den kommande kopplingen.
Parkering är en viktig komponent i en flygplats verksamhet och bör förläggas så att
det blir enkelt att ta sig till och från flygplatsen med bil. Samtidigt bör man ta
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hänsyn till att området som används till parkering även är attraktivt för andra
aktörer att etablera verksamheter. Området som kommer ligga mellan parkeringen
och kopplingen kommer även producera ett stort flöde av människor där det
kommer vara attraktivt för verksamheter att etablera sig. I områdena som ligger i
anslutning till parkeringen och kopplingen över Ostlänken bör verksamheter
etableras som är personintensiva, som attraherar resenärer och kan dra nytta av
flödet av människor som finns i området. I de mer perifera områdena av den södra
delen kan företag som vill få nytta av den ökade tillgängligheten med Ostlänken
och det goda logistiska läget i närheten av Nyköping etablera sig.

Fastighetsutvecklingsstrategi: Slutsatser
 Planera för utveckling av området fram till höghastighetsbanan.
 Etablering av verksamheter redan idag, området är väl förberett för
exploatering med väg och VA-nät, dela upp området i etapper?
 Anpassa fastighetsindelningen till plan eller tvärtom?
 Nyttan av att ta fram ett FÖP-liknande dokument?
 Bör kommunen föra en aktiv markpolitik?
 Planering av området, lokalisering av funktioner.
 Hur behandla de outnyttjade byggrätterna?
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