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1 INLEDNING 

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar 
flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner och världen 
utanför. Bland de flygplatser Swedavia driver finns bla Stockholm Arlanda 
Airport. Swedavias vision är "Tillsammans för vi världen närmare". Det innebär 
att Swedavia ska bidra t i l l att göra flygresande och frakttransporter - regionalt, 
men också t i l l och från Sverige - så lättillgängliga, effektiva och attraktiva som 
möjligt. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta 
möjliga klimatpåverkan. 

Swedavias ambition är att vara en aktiv part både i regional och nationell 
planering och utveckling. Swedavia ser positivt på gemensam planering, särskilt 
inom länsövergripande transport- och infrastrukrarfrågor. 

Swedavia v i l l därför avge följande synpunkter och kommentarer angående ÖMS 
2050 (samrådsförslaget). 

2 FLYGPLATSENS R O L L OCH U T V E C K L I N G 

Flera skrivningar i samrådsförslaget nämner vikten av internationell tillgänglighet 
för regionens utveckling. Swedavia instämmer t i l l fullo i detta och ser det som ett 
prioriterat område för regional utveckling. 

2.1 Tillgänglighetens betydelse för en hållbar samhällsutveckling 

Sverige är ett land med stort behov av internationella kontakter. Mer än 50 
procent av landets BNP utgörs av export av varor och tjänster. Bakgrunden ti l l 
detta är att Sverige sedan länge haft omfattande internationella kontakter vilket 
byggt npp starka handelsförbindelser. Sverige har också varit väldigt aktivt när det 
gäller olika typer av utbyten, inte minst inom de kulturella och kunskapsintensiva 
områdena. Inflyttningen till Sverige från andra länder har under de senaste 
decennierna varit stark. Denna inflyttning har också inneburit att den svenska 
befolkningen i större utsträckning än tidigare har bakgrund från andra länder från 
olika världsdelar. Globaliseringen är en stark makrotrend som påverkar 
utvecklingen av Sverige både på kort och pä lång sikt. 

2.2 Stockholm Arlanda Airports roll 

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats och har en viktig funktion 
som internationellt nav för Stockholm och östra Mellansverige. En god 
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internationell tillgänglighet är viktig för regionens konkurrenskraft och skapar 
förutsättiringar för bland annat utländska företagsetableringar, arbetstillfällen och 
handel. Regionens internationella tillgänglighet hänger tätt samman med vilka 
internationella direktlinjer som trafikerar flygplatsen. Det är i detta sammanhang 
positivt att Sverige är intressant som flygmarknad på flera sätt. V i har en speciell 
geografi, en stark exportnäring, besöksnäringen är en snabbt växande basnäring 
och vi har dessutom en mångkulturell befolkning. 

Stockholm Arlanda Airport utgör även ett nav för den nationella flygtrafiken. Det 
skapar en ömsesidig positiv effekt där hela Sverige har tillgång t i l l 
Stockholmsregionen och östra Mellansverige. 

Flygplatsens primära funktion är att skapa så god tillgänglighet som möjligt, såväl 
utifrån ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. 
För att maximera möjligheterna för tillväxt och utveckling och även skapa 
förutsättningar för ett ekologiskt hållbart transportsystem är det viktigt att de olika 
transportsystemen kopplas samman i de noder där det finns goda möjligheter att välja 
det mest effektiva transportslaget utifrån det behov som finns. Stockholm Arlanda 
Airport kan ses som en trafikslagsövergripande nod där byten kan ske mellan flyg, 
tåg, buss och bil. Goda kollektiva förbindelser är en viktig del i Stockholm 
Arlanda Airports funktion som transportnod. 

En förutsättning för utvecklingen är att infrastruktur och trafikering anpassas till det 
behov som förväntas komma under framtida decennier. I nuläget finns det 
kapacitetsbrister i transportsystemet som kan komma att verka hämmande för 
regionens möjlighet att utnyttja den fulla potentialen av den internationella 
tillgänglighet som skapas från Stockholm Arlanda Airport. Det är därför viktigt att 
åtgärder som syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet med kollektiva 
färdmedel ti l l , från och inom regionen prioriteras. 

Swedavia ser därför positivt på en storregional samordning i allmänhet och 
särskilt inom transportplaneringen eftersom det lägger grunden för att skapa en 
tillgänglighet för hela östra Mellansverige. Utan en övergripande planering finns 
ökade risker för suboptimering och obalanser i utvecklingen av transportsystemet. 

Swedavias prognos pekar på en utveckling där resandet ökar laaftigt. 2015 
hanterade flygplatsen Över 23miljoner resenärer vilket förväntas öka till minst 40 
miljoner resenärer omkring 2040. Ett omfattande utvecklingsprogram har därför 
påböijats av Swedavia för att öka flygplatsens kapacitet tex genom 
terminalutbyggnad. Det är därför av stor vikt att också kollektivtrafiken ges 
möjlighet att växa. Ökad spårkapacitet är grundläggande för att hantera framtidens 
volymer. Andelen resenärer som väljer tåg förväntas öka i framtiden vilket 
tillsammans med resenärsökningen och många nya arbetsplatser kominer innebära 
kraftigt ökad efterfrågan på tågresor. 

2.3 Framtida resande 
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2.4 Utveckling av området runt Stockholm Arlanda Airport till en flygplatsstad 

Både på själva flygplatsområdet och i dess relativa närhet pågår en omfattande 
fastighetsutveckling genom byggandet av en flygplatsstad. Stora internationella 
flygplatser fungerar som nav och drar t i l l sig företag och affärsverksamheter. 

Swedavia, Sigtuna kommun och Arlanda stad Holding, den största privata 
fastighetsägaren i området, samverkar i bolaget Airport City Stockholm för att 
driva, marknadsföra och omhänderta gemensamma frågor. 

Målet är att öka antalet arbetsplatser från dagens drygt 20 000 t i l l omkring 50 000 
arbetsplatser 2030. Arbetet är framgångsrikt och ett antal byggnationer pågår av 
kontor, hotell mm. Det är därför viktigt att även detta tas med i de beräkningar 
som ligger ti l l grund för framtida kapacitetsbehov när det gäller resor t i l l och från 
området. Det är också ett resande som genererar många resor eftersom det sker på 
en daglig basis. 

3 HÅLLBARHET 

Som samrådsförslaget skriver är ett bärande element i en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar storregional struktur ett väl fungerande 
och resurseffektivt transportsystem - for människor såväl som för gods. Swedavia 
anser att flyget är och har goda fömtsättningar att vara en del i ett sådant 
transportsystem. 

3.1 Flygets roll i ett hållbart transportsystem 

Flyget har som sin primära roll att knyta ihop det globala samhället och därigenom 
bidra till ett långsiktigt hållbart globalt samhälle. Flygets nyttor, och bidrag till det 
globala samhället är framförallt att snabbt kunna frakta varor och människor från 
olika platser på jorden till de platser där dessa behöver vara. 

Genom kunskap, politiskt och Iculturellt utbyte skapas ökad förståelse över kulturella, 
religiösa och politiska gränser. En sådan ökad förståelse är en förutsättning för ett 
långsiktigt socialt hållbart samhälle, 

Miljöområdet är det hållbarhetsområde där flyget som transportmedel står inför 
framtida utmaningar. 

Den i särklass största utmaningen for flygbranschen är kraven på minskad 
klimatpåverkan. Flygbranschen har antagit utmaningen genom att sätta 
långtgående globala mål för minskning av utsläpp av fossil koldioxid. Förnybara 
bränslen är en avgörande faktor för måluppfyllelse. FÖrnybart flygbränsle 
fungerar i dagens flygplansmotorer och i den infrastruktur som redan finns, men 
en mer storskalig utveckling och användning kräver ett stort engagemang från 
hela samhället. 
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3.2 Stockholm Arlanda Airports roll i miljöarbetet 

Stockholm Arlanda Airport har under många år aktivt arbetat med att reducera buller 
kring flygplatsen samt klimatpåverkande utsläpp från flygplatsens verksamhet. 
När det gäller arbetet med att reducera klimatpåverkande utsläpp anses Stockholm 
Arlanda Airport i dag vara världsledande. Stockholm Arlanda Airport var den första 
flygplatsen i världen att uppnå de högt ställda kriterierna för att erhålla ett ACA 
certifikat på högsta nivå (3+). ACA står för Airport Carbon Accreditation, och är en 
certifiering som flygplatser kan ansöka om. För att behålla denna certifiering måste 
flygplatser kontinuerligt visa på förbättrad miljöprestanda utifrån klimatperspektivet. 

4 STORREGIONALA STRUKTURER 

I samrådsförslaget redovisas två alternativ för den rumsliga storregionala 
strukturen, A och B. Som dock konstateras i samrådsförslaget handlar det inte 
enbart om att välja en av dessa utan även kombinationer kan vara möjliga. 

Swedavia har stor respekt frågans komplexitet. Swedavias ansvar är att förse 
regionen och nationens invånare med god tillgänglighet utifrån ett flygperspektiv 
eftersom det skapar möjligheter för bland tillväxt, ökad konkurrenskraft och 
ladturellt utbyte. Detta uppdrag förändras egentligen inte av om tyngdpunkten 
ligger mot det ena eller andra alternativet. Däremot påverkas förstås möjligheterna 
att genomföra uppdraget. Utifrån beslaivningarna i samrådsförslaget förefaller en 
imiktning mot alt B ge regionen en större tillgänglighet. Ett viktigt skäl t i l l det är 
att utbyggnaden av kollektivtrafik och därmed förkortade restider underlättas av 
den större betydelsen som de storregionala noderna har i detta alternativ. 
Samtidigt kan bra kommunikationer åstadkommas från något mindre orter som 
kopplas t i l l de storregionala noderna. Att tex koppla ihop Mälarbanan och 
Ostkustbanan behöver inte vara avhängigt en imilctning mot alt B utan nyttan 
finns även i alt A. 

5 UTBYGGD OCH U T V E C K L A D K O L L E K T I V T R A F I K 

5.1 Kollektivtrafiktaxa 

Samrådsförslaget tar upp frågan om vilka effekter en halverad kollektivtrafiktaxa 
skulle på resandet. Samtidigt som det skulle öka resande kraftigt finns också ett 
antal invändningar som också behandlas. 

Swedavia anser att frågan behöver breddas. Taxesystemet för kollektivfrafiken i 
östra Mellansverige kan förmodligen samordnas i större utsträckning. En 
strategisk prissättning kan bidra t i l l jämnare fördelning av resande mellan tågen 
och ett bättre kapacitetsutnyttjande. Samordning kan också ge en prissättning som 
upplevs enklare att förstå för resenärerna. Detta behöver inte nödvändigtvis 
innebära att det är samma pris på alla resor i en viss relation eller att priset i sig 
ska halveras, vilket knappast framstår som realistiskt. Swedavia delar åsikten i 
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samrådsförslaget att taxeåtgärder under vissa förutsättningar är ett kraftfullt 
verktyg för att vidga den storregionala arbetsmarknaden. 

5.2 Sverigeförhandlingen och en framtida höghastighetsbana 

Sverigeförhandlingen har i uppdrag att ta fram förslag till genomförande av 
höghastighetbanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. 

För östra Mellansverige kan en koppling till Stockholm Arlanda Airport få stor 
betydelse genom de kortare restider som blir fallet om de regionala snabbtågen 
(HH250) kan nå Stockholm Arlanda Airport utan byte på Stockholm C. 

Swedavia har till Sverigeförhandlingen och andra organ framhållit att planeringen 
av höghastiglietsbanorna måste ske utifrån ett systemperspektiv där även koppling 
ti l l Stockholm Arlanda Airport och eventuellt vidare norrut tas med. Swedavia 
upplever att medvetenheten om Stockholm Arlanda Airports vikt som destination 
i en framtida höghastighetsbana har ökat markant. Det därför viktigt att detta 
perspektiv finns med i planeringen för ökad spårkapacitet och storregional 
utveckling. 

5.3 Strategier för framtida spårkapacitet 

För närvarande pågår flera studier och initiativ om behovet och utformningen av 
framtida spårkapacitet i regionen bla mellan Stockholm-Arlanda-Uppsala. 
Swedavia ser också behov av förbättrade förbindelser i väst-östlig riktning. Då 
investeringar i nya spår är mycket långsiktiga och kostsamma vill vi framhålla 
vikten av en strategisk diskussion i det fortsatta arbetet så att rätt vägval görs med 
bred förankring. Här kan ett gemensamt strategiskt dokument som ÖMS 2050 
utgöra en bra grund. 

6 ÖVRIGT 

Swedavia har deltagit i EBS-arbetet och vil l framhålla det arbete som gjorts där 
och de underlag som tagits fram tex rapporten "Ett transportsystem i Östra 
Mellansverige som uppfyller de långsiktiga målen". 

För Swedavia 
2016-09-30 

Kjell-Åke Westin 
Flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport 
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