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Flygplats för allmänflyg
Förslag till beslut
Styrgruppen för SATSA II, delprojekt 2, föreslår styrelsen besluta
att

göra fördjupade lokaliseringsutredningar av flygplatslägen som är utvecklingsbara till godkända flygplatser och belägna inom rimligt avstånd till regionens
centrala delar,

att

uppdra åt SATSA II, delprojekt 2, att påbörja diskussion med kommuner där
intressanta lägen, enligt attsatsen ovan, är belägna,

att

uppdra åt SATSA II, delprojekt 2, att påbörja diskussion med Strängnäs
kommun om eventuellt återbruk av nedlagda Strängnäs flygplats,

att

genomföra intressentanalys och medfinansieringsförhandling enligt förslag i
denna PM,

att

utreda bildandet av ett regionalt flygplatsbolag under KSLs organisation,

att

KSLs direktör får i uppdrag att informera trafikdirektörsgruppen i Stockholms
län samt

att

KSLs kansli återkommer med lägesrapport på styrelsens möte i juni 2012.

Ärendebeskrivning
Det här är allmänflyg
Allmänflyg är det civila flyg som inte är kommersiell linjetrafik eller tyngre charterflyg.
Det är med andra ord en stor och heterogen grupp flyg som spänner från segelflyg och
små, en och två motoriga flygplan, till helikoptrar, luftballonger och större flygplan
som regeringsplanet eller ambulansflyg. I statistiken skiljs fyra kategorier ut: skolflyg,
bruksflyg1, privatflyg och taxiflyg.
1

Till exempel fotoflyg, brandspaning, ambulansflyg m.m.
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Problembilden i Stockholms län
Tillgången på flygplatskapacitet för allmänflyg har minskat drastiskt i
Stockholmsregionen och kan förväntas fortsätta krympa. Sedan nedläggningen av
Tullinge och Barkarby flygfält finns nu endast mycket begränsad kapacitet på små
privata gräsfält och ett mindre asfalterat fält i Norrtälje (Mellingeholm).
Förnärvarande pågår också omstrukturering av Bromma flygplats som påverkar delar
av allmänflyget negativt. Bromma flygplats ska i enlighet med sitt avtal med
Stockholms stad prioritera dels reguljär flygtrafik dels affärsflyg. Det flyg som
successivt trängs ut är i första hand allmänflyg som inte är affärsflyg. För närvarande
handlar bristsituationen på Bromma om tillgång till uppställningsplats
(hangar/etablering), ej om möjligheten att använda flygplatsen för start och landning.
Arlanda prioriterar tyngre trafikflyg som är olämpligt att blanda med det mindre, icke
tidtabellagda flyget (allmänflyget).
Allmänflygets förespråkare menar att på grund av rådande brist på infrastruktur för
allmänflyget finns det risk att regionens tillväxt och attraktivitet påverkas negativt.
Anledningen är framför allt att möjligheten att utnyttja eget flyg för tjänsteresor och
andra affärsresor hotas. Andra områden som lyfts fram som brister om allmänflyget
inte kan utvecklas är utbildning och träning för blivande piloter inom trafikflyg, den
samhällsnytta som bruksflyget (fotoflyg, spaningsflyg, ambulansflyg etc.) medför, samt
flyg som nöje och meningsfull fritidssyssla.
Det går inte med statistik att avläsa hur stor andel av allmänflyget som är
affärsflyg/näringslivsrelaterat i dag. Ett förslag från den europeiska organisationen för
flygtrafiktjänst, Eurocontrol, till definition av affärsflyg är relaterat till flygplanets
storlek (i huvudsak 2-motorigt2)3. En majoritet av de flygrörelser som allmänflyget har
genererat i regionen är emellertid med enmotoriga flygplan. Trenden för länet är
minskande, vilket är följdriktigt då tillgången till flygplatser har minskat. Men trenden
är minskande på samma sätt för riket. I en indexjämförelse med Frankrike har Sverige
en kraftigare minskning än Frankrike. Detta kan bero på allmänflygets ökade
kostnader i Sverige.
Ansvar för allmänflyg
Enligt ett riksdagsbeslut4 från år 1982 är ansvaret för flygplatser som huvudsakligen
betjänar allmänflyget en angelägenhet för kommuner, landsting eller privata
intressenter.
Just nu är SATSA II, delprojekt 2, den offentliga organisation som hanterar
allmänflygets långsiktiga behov av infrastruktur. SATSA II är ett samarbetsprojekt
mellan Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen i Stockholms län,
2

I och runt Stockholms län finns 66 två motoriga flygplan, varav 25 är stationerade på
Bromma och av dessa kan omkring hälften förmodas vara kvar efter omstruktureringen.
(Luftfartsregistret 2011)

3

Företrädare för AOPA (en organisation för piloter) motsäger sig denna definition eftersom de
inte vill likställa 2-motorgia flyg med affärsflyg. Affärsflyg kan vara enmotoriga, men
problemet är att varken Eurocontrol, Transportstyrelsen eller AOPA har uppgifter om
andelen affärsflyg med enmotoriga plan. I USA anger flygplansägare i enkäter till den
amerikanska civila luftfartsmyndigheten att cirka 10 procent av flygtimmarna används för
tjänsteresor, men då ingår både en- och tvåmotoriga allmänflygplan.

4

prop. 1981/82:98, TU 1981/82:28
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Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering samt Trafikverket.
Projektet samfinansieras och beviljades 2010-11-02 stöd från strukturfonderna.
Projektet pågår till 2013-12-31. KSL är ansvarig för delprojekt 2 ”Flygplats för
allmänflyg”5.
Allmänflygets behov av flygplatser
Det finns en återhållen efterfrågan i länet som kan uppgå till 100000 rörelser enligt
KSL:s förhandlingspromemoria från 2009. Frågan är dock i vilken omfattning
efterfrågan kommer att realiseras. I regeringsuppdraget från 2008 noterade
Transportstyrelsen (dåvarande Luftfartsstyrelsen) att på nationell nivå minskade
landningarna med drygt 16 procent under perioden 2000-2005. För samma tidsperiod
hade Stockholmsberedningen bedömt att allmänflyget i länet skulle öka med nära 18
procent. Enligt Transportstyrelsen hade Stockholmsberedningen underskattat
konsekvenserna av stängningen av flygplatser och effekterna av kostnadshöjningarna
för allmänflyget6.
Transportstyrelsen bedömer att deras trendframskrivning från 2008 som pekar nedåt
fortfarande är aktuell. Om trenden delas upp på olika kategorier framkommer att 2
motoriga plan (”affärsflyg”) och det ultralätta flyget ökar i Sverige. Övrigt allmänflyg
minskar däremot och det är det som får genomslag i trenden. Den sammanlagda
bedömningen är att det framtida behovet (ca 30 års sikt) ligger på omkring 75000
rörelser.
Det är en bedömningsfråga hur många flygplatser som är rimligt att fördela de
framtida 75 000 rörelserna på. De får tekniskt sett plats på en flygplats7, men det kan
av störningsskäl, flexibilitetsskäl, tillgänglighetskäl m.m. vara önskvärt att fördela
rörelserna på mer än en flygplats. Dock medför en sådan lösning också ökade
kostnader i så väl reala pengar som i markåtgång m.m.
Olika flygplatskategorier
Flygplatser delas in i kategorier 1-4 och A-E. Det finns också en kategori som kallas
”Icke godkänd”8 flygplats. Allmänflyget använder alla typer av flygplatser, från minsta
till största. Oftast utnyttjar allmänflyget ”överkapacitet” på trafikflygplatser och
nedlagda militära flygfält. I Stockholm finns både små privata gräsfält och en
asfalterad bana (Mellingeholm). Men de flygfält med den största mängden rörelser
(Tullinge, Barkarby) har avvecklats till förmån för annan markanvändning
(stadsutveckling/bostadsförsörjning).
5

Syftet med delprojektet så som det definierades i projektansökan till Tillväxtverket: Syftet
med SATSA II, delprojekt 2 ”Flygplats för allmänflyg” är att få till stånd en lokalisering
och samfinansiering av en ny flygplats för allmänflyget i Stockholms län genom fördjupade
underlag inför förhandlingar med länets kommuner om lokalisering samt bildandet av ett
samägt regionalt flygplatsbolag.

6

Bland annat höjdes avgifterna för flygcertifikat, undervägsavgift blev obligatorisk för flyg
mellan 2 och 5,7 ton, förutom stigande bränslepriser infördes flygbränsleskatt den 1 juli
2008 och flygplatser tar nu ut högre landningsavgifter än tidigare.

7

En flygplats kan ha mycket olika kapacitet. London Gatwick är en flygplats med enbart en
rullbana som har mycket hög kapacitet (240 000rörelser/år), men flera andra flygplatser har
omkring 100 000 rörelser/år. För en mindre flygplats, är det mer osäkert vad som är
maximal kapacitet. Ett räkneexempel för en icke godkänd flygplats skulle kunna vara: 2
min lucka mellan rörelserna (30 rörelser/timme), 10 timmar/dygn, 250 dagar om året. =
75000.

8

Regleras i Transportstyrelsens TSFS 2010:123
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En ”vanlig” liten allmänflygplats är oftast icke godkänd (IG) och vanligen gräsbelagd.
Den är emellertid inte möjlig att använda för kommersiell trafik (d.v.s. ta betalt för
gods eller passagerare) och är vad som ibland kallas för en ”vackert väder flygplats”,
d.v.s. den är starkt beroende av vackert väder/dagsljus (god sikt) eftersom den saknar
system för instrumentinflygning. En IG flygplats kan kompletteras med banljus för att
kunna användas i mörker. Dock är fortfarande god sikt ett krav för att landa och lyfta.
En IG kan ha hårdgjord bana som har de dimensioner som krävs för att ta emot så väl
lätta som tunga flygplan. Vanligen har dock IG en rullbana med mått omkring
800x18m.
En mindre allmänflygplats kan också vara godkänd i olika klasser, t.ex. 2B eller 2C. En
sådan flygplats har större möjligheter att fungera för affärsflyg genom att den kan
kompletteras med instrumentutrustning som gör den mindre väderberoende och kan
godkännas för kommersiell flygtrafik (d.v.s. ta betalt för passagerare eller gods). En
2B-flygplats skulle t.ex. kunna vara 1199x30 m och utrustad med ett enklare
instrumentinflygningssystem. En 2C-flygplats skulle kunna vara 1600x30 och utrustad
med precisionsinflygningssystem.9
Barkarby och Tullinge flygfält var IG, varför en slutsats kan dras att de flesta
allmänflygrörelserna klarar sig med en IG-flygplats. Dock kan som konstaterats
tidigare behovet öka av rörelser som kräver instrumentlandningssystem, som inte kan
vara hänvisade till vackert väder m.m. Detta gäller både de flygplan som inte kan vara
fortsatt stationerade på Bromma eller som eventuellt trängs ut från Bromma och
Arlanda i framtiden och det gäller affärsflyg, ambulansflyg och andra verksamheter
som flyger i alla väder.
Möjliga flygplatslokaliseringar
Efter en genomlysning av möjliga flygplatslägen i länet genom en översiktlig GISstudie kan det konstateras att det finns drygt 30 lägen som kan utredas vidare för en
IG flygplats, men mer begränsade möjligheter att etablera en flygplats enligt klassning
2B och 2C, närmare bestämt maximalt 15 respektive 7 stycken10. GIS-studien har tagit
hänsyn till en rad faktorer11, men det kvarstår flera viktiga aspekter: hur lägena är
kompatibla med luftrummet (Stockholms terminalområde/TMA), militära anspråk
eller synpunkter, markägoförhållanden, bullerutbredning, kommunernas
utbyggnadsplaner m.m.

9

Som referensstorlek kan nämnas att Falköping är en 2B-flygplats och Eskilstuna är en 2Cflygplats. Även Bromma är en 2C-flygplats men med dispenser för att kunna hantera trafik
enligt 3C och arbetar nu för en uppklassning. Den 2C som diskuteras i denna PM motsvarar
inte trafiken på Bromma.

10

Det är en preliminärbedömning, och i vissa fall med stora tveksamheter.

11

Underlag som beaktats i GIS-studien: flygplatsers kontrollzoner, restriktionsområden för
flyget, flyghinder, nationalparker, naturreservat (även planerade), natura 2000-områden,
primära vattenskyddsområden, bebyggd mark, militära skyddsområden, militära
skjutområden, militära övningsområden, djur- och växtskyddsområden, sankmark,
våtmarker, riksintressen (naturvård, kulturmiljövård, rörligt friluftsliv, högexploaterad
kust), tysta områden, gröna värdekärnor, planerad bebyggelse, fågel- och
djurskyddsområden, stora samlade natur- och rekreationsområden, sekundära
vattenskyddsområden, stora opåverkade områden, gröna kilar, terränghinder, buller för
TSFS 2010:123 ”Icke godkänd”.
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Figur 1 Bilden redovisar de lägen som klarat kriterierna i GIS-studien. Ringarna ger en fingervisning om
avståndet till centrala Stockholm. Läs mer om studien under rubriken Möjliga
flygplatslokaliseringar

Utöver de lägen som faller ut som möjliga att studera vidare i GIS-studien noteras
också att strax utanför länet finns en rullbana i Strängnäs kommun, där det inte längre
bedrivs flygtrafik. Diskussioner med Strängnäs kommun har inte förts, men en initial
kontakt tyder på att infrastrukturen kan gå att åter ta i anspråk som flygplats.
Kostnader för en ny flygplats
Ett arbete för att ge en fingervisning av vad en flygplats kan kosta pågår. Resultatet av
det arbetet blir en så god uppskattning som är möjligt utan att ha en geografisk plats
att utgå ifrån med dess specifika förhållanden. De uppgifter som kommer att tas fram
är vad kostnaderna för såväl investering som årliga drift och underhållskostnader blir
för dels en ”vanlig” IG flygplats, dels för en IG flygplats som på sikt är utvecklingsbar
till en 2B-flygplats eller en 2C-flygplats, samt även motsvarande kostnader för dessa
2B respektive 2C-flygplatser.
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Det finns också en kostnad som inte är monetär utan snarare en ”utebliven alternativ
intäkt”, d.v.s. den uteblivna möjliga intäkten (markförsäljning och framtida
skatteintäkter) av att använda marken till exploatering för bostäder m.m. Ju större
flygplats, desto större hinderytor (som ska hållas fria från exv. master och vindkraft)
och ju större området med bullerstörning (och därmed omöjliga/olämpliga för
bostäder).
Samhällsekonomisk bedömning
Den typ av samhällsekonomiska bedömningar som görs för infrastrukturinvesteringar
bedömer nyttan under investeringens livslängd i monetära termer. En liknande
bedömning kan med samma metod göras för en ny allmänflygplats. Nyttan ställs
sedan mot kostnaden under samma tid (d.v.s. inkluderande årlig avskrivning av
investeringskostnad, drift och underhåll). Om differensen är positiv bedöms
investeringen samhällsekonomiskt lönsam.
Resultatet av den samhällsekonomiska beräkningen av nyttan av en ny allmänflygplats
ger ett stort spann från 7,5 miljoner kronor till 184 miljoner kronor beroende på
flygplatstyp (andel affärsrörelser), flygplatsläge och totalt antal rörelser.12 Bedömning
om investeringens samhällsnytta kan med andra ord göras när ett konkret läge
definierats, liksom storlek (klass) på flygplats samt när det finns tillförlitliga
kostnadsberäkningar att jämföra med.
Förslag till finansiering
Organisation
Enligt KSLs förhandlingsPM 2009 föreslås att ett offentligägt regionalt flygplatsbolag
bildas för att lägga fast förutsättningarna för ett genomförande av tillskapande av ny
flygplatskapacitet i Stockholmsregionen. Ett regionalt flygplatsbolag föreslås bildas för
att bygga, äga och förvalta flygplatsen samt hantera relaterade frågor som exv.
hinderfrihet m.m. Flygplatsbolagets uppgift bör definieras tydligare i en särskild
utredning, men förväntas drivas på ett affärsmässigt sätt. Detta flygplatsbolag kan
med fördel överlåta drift till en flygklubb under den tid då flygplatsen endast har en IG
status. När flygplatsen uppgraderas behöver driftformen ses över.
Investeringsmedel
För anläggandet av en flygplats krävs investeringsmedel. Dessa medel kan erhållas på
olika sätt. Statliga medel kan omprioriteras från andra projekt i den kommande
länsplanen. Resterande krediter lånas upp av flygplatsbolaget, med kommunala och
privata kreditgarantier.
Principer för finansiering/kostnadsfördelning
Principen för finansiering är att kostnaderna i möjligaste mån bör fördelas så att de
motsvarar de nyttor som tillfaller respektive part (intressenter, organisationer, företag,
offentliga organisationer m.fl.). Det gäller såväl för den initiala investeringskostnaden
som för de årliga kostnaderna13.
12

En längre redovisning av denna beräkning återfinns i bilaga, där redovisas också vilka
antaganden om rörelser och ändamål som ligger till grund för beräkningarna.

13

Den årliga kostnaden för en flygplats beror på dels investeringsutgiften och dels de årliga
driftkostnaderna (både materiella, personella och organisatoriska driftkostnader).
Driftkostnaderna räknas ihop under en förslagsvis 30-årsperiod, och där driftkostnaderna
deflateras årligen med en kalkylränta (3-4% per år) och summeras därefter till dagens pris.
Sedan läggs denna summerade och deflaterade driftkostnad ihop med investeringsutgiften.
Finansieringsbehovet varje år under livslängden beräknas sedan som det summerade

Ärende 8
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN

PROMEMORIA
2012-03-12

7 (21)
Dnr 2008/0021

Finansieringen av de årliga kostnaderna bör ske med brukaravgifter (t.ex.
landningsavgifter, flygplatsrätter, lokal- och hangarhyror och eventuella
exploateringsintäkter) och med eventuella kompletterande bidrag från kommuner.
Sammanfattningsvis, förslag till strategi för skapandet av ny
flygplatskapacitet i Stockholmsregionen
För att åstadkomma ny flygplatskapacitet i Stockholmsregionen för allmänflyget
föreslås följande strategi:
 Reservera mark för en ny flygplats i länet (eller i angränsande län genom att
återuppta verksamheten vid Strängnäs nedlagda flygplats). I ett senare skede kan
ytterligare mark reserveras för kompletterande flygplatser om behovet bedöms
finnas.
 Starta med att anlägga en IG flygplats som är utvecklingsbar till 2B eller 2C för
ökad nytta för affärsflyget. Därmed behöver ytor för hinderfrihet och områden
som kan komma att ligga under en bullermatta reserveras och hållas fria från
hinder respektive bebyggelse även under den tid flygplatsen endas är en IGflygplats.
 Finansiera investeringen av en utvecklingsbar IG genom att hitta en
samfinansieringslösning mellan intressenter och länsplanemedel.
 Bilda ett regionalt flygplatsbolag som kan äga flygplatsen, vara juridisk person i
samband med (med)finansiering, och när flygplatsen finns, även äga och förvalta
flygplatsen, samt hantera eventuella vinster och förluster.
 Låt det regionala flygplatsbolaget upplåta exempelvis drift till en flygklubb i ett
initialt skede. Mer konkret hur detta går till får utredas vidare.
 Finansiering av de årliga kostnaderna sker via brukaravgifter (landningsavgift,
flygrätt, hangarhyra eller dylikt). Obs! kalkylerna visar att det rimligen finns goda
möjligheter till kostnadstäckning genom brukaravgifter, men en investering av
detta slag är alltid förknippad med en viss ekonomisk risk.
 Utveckla flygplatsen på sikt till 2B eller 2C utifrån behov.

nuvärdet fördelat på investeringens ekonomiska livslängd och detta ska beräknas i fast pris
(vid 4 procents real ränta och 33 års ekonomisk livslängd, blir den summerade kostnaden
per år 5,51 procent av det summerade nuvärdet). Denna summa är det årliga
finansieringsbehovet.
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BILAGA
Innehåll:





Allmänflyg i Stockholmsregionen,
en genomgång av historiska förhållanden och utredningar
Allmänflygets utveckling, statistik
Samhällsnytta, beräkningsmodell, antaganden och resultat
Lokalisering (GIS-studien)

Allmänflyg i Stockholmsregionen,
en genomgång av historiska förhållanden och utredningar
Flyget hade före andra världskriget mycket ringa omfattning och begreppen trafikflyg
och allmänflyg var knappast etablerade. Under 1920- och 1930-talen ansågs ännu
luftskeppen ha framtiden för sig medan trafiken med flygplan brottades med stora
lönsamhetsproblem. Först efter andra världskriget ökade flygtrafiken snabbt.
Allmänflygets behov av egna flygplatser har varierat beroende på vilket utrymme som
funnits på de större trafikflygplatserna och på de militära flygplatserna.
Den första flygningen i Sverige ägde rum 1909 på Ladugårdsgärde i Stockholm.
Barkarby flygfält på Järvafältet användes militärt redan under första världskriget.
Under mellankrigstiden användes Barkarby för civilflyg och hade reguljära
utrikesförbindelser före Bromma flygplats.14
När Bromma flygplats invigdes 1936 flyttades allt trafikflyg dit. Staten övertog
ansvaret för Bromma från staden på 50 år genom ett avtal 1946. Detta avtal förlängdes
år 1994 till och med 2011 och år 2008 till och med 2038. Avsikten med det senaste
30-åriga avtalet var att ge flygplatsen möjlighet att uppgradera infrastrukturen och
säkra kapacitet på flygrörelser för både linjefart och affärsflyg. För det övriga
allmänflyget är situationen dock fortfarande problematisk.
Arlanda flygplats öppnades för trafik i januari 1960. Två år senare flyttade all
utrikestrafik med jetplan dit från Bromma. Den kvarvarande utrikestrafiken flyttades
fem år senare. År 1983 flyttade Linjeflyg även inrikestrafiken till Arlanda. Därmed
skapades ett betydande utrymme för allmänflyg på Bromma. Utvecklingen i modern
tid speglar dock ett ökat behov av passagerartrafik på både Arlanda och Bromma för
att bibehålla Stockholms konkurrenskraft för företagsetableringar och attraktiv
boplats.
De militära flygfälten har successivt kommit att utgöra en tillgång även för det civila
flyget när den militära verksamheten har minskat.
Regionplan 1958 redovisade Skå-Edeby och Norrtälje som länets två
allmänflygplatser. Dåvarande flygplats i Norrtälje, ett par km norr om nuvarande
Mellingeholms flygfält, är numera bebyggt. Regionplanen konstaterade behovet av ett
nytt flygfält som skulle kunna ersätta Bromma, så att området i stället kunde användas
14

Johnson Göran, Malmsten Bo, Stockholm – region i tillväxt, Regionplane- och
trafikkontoret 2003.
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för bostäder. De två alternativa lägen som då bedömdes vara tänkbara var Skå-Edeby
och Jordbro.
I KSL-utredningen 1971 utredde dåvarande kommunalförbundet för Stockholms stads
och läns regionala frågor fyra lägen för en ny flygplats, bland annat Skå-Edeby och
Tullinge, men fann inget godtagbart alternativ. I stället borde ytterligare alternativ
sökas väster om Södertälje, samtidigt som befintliga mindre flygplatser borde studeras
liksom konsekvenserna av att bibehålla Bromma. Regionplan 1973 höll öppet för ett
större flygfält vid Tullinge/Getaren, vid Skå-Edeby eller på Ekerö. Tullinge, Barkarby,
Norrtälje, Skå-Edeby, Rydbo, Hägernäs och Ekerö pekades ut som lägen för mindre
allmänflygplatser.
Regeringen tillsatte ULF-utredningen (Utredningen för lokalisering av
flygverksamheten i Stockholmsområdet) för att utreda inrikesflygets lokalisering med
förutsättningen att Bromma skulle avvecklas senast 1978. Utredningen kom 1974 fram
till att det fanns två alternativ, antingen Tullinge/Getaren eller Arlanda. Om
inrikesflyget skulle flyttas till Tullinge/Getaren skulle en ny flygplats även behövas för
allmänflyget någon gång under 1980-talet, antingen genom en ytterligare rullbana vid
Tullinge eller genom att rusta upp Skå-Edeby.15
Stockholmsregionens allmänflygutredning (SAU) ansåg i sitt betänkande 1977 att det
inte fanns något annat alternativ än Bromma att rekommendera för allmänflyget. På
längre sikt efter år 2000 talade allt för att en tredje trafikflygplats skulle behövas i
regionen. Brommautredningen (BRU) med JK Ingvar Gullnäs som utredningsman
förordade samma år en upprustning av Bromma som inrikes- och allmänflygplats.
Regionplan 1978 redovisade de befintliga flygplatserna vid Arlanda, Bromma,
Barkarby, Tullinge/F18 (militär) samt ett reservat för Tullinge/Getaren medan
renodlade allmänflygplatser inte redovisades.
Riksdagen beslutade 1982 att Bromma skulle behållas som flygplats. Luftfartsverket
utredde därför på regeringens uppdrag behovet av flygplatser i Stockholmsregionen
och presenterade utredningsresultatet i två rapporter samma år. I den första
rapporten, LUFS 1, konstaterades att det behövdes två trafikflygplatser för
Stockholmsregionen, att Bromma och Arlanda för överskådlig tid tillgodosåg behovet
och att Bromma från luftfartens synpunkt borde bibehållas så länge som möjligt.
Tullinge/F18 var det enda realistiska alternativet till Bromma som den andra
trafikflygplatsen.16 I den kompletterande rapporten LUFS 2 konstaterades att det var
möjligt att anlägga en lång bana för tung trafik vid Tullinge/F18 och att
markreservationen för Tullinge/Getaren i regionplanen därför kunde slopas. 17
År 1984 bildade Luftfartsverket, Stockholms läns landsting samt kommunerna
Stockholm, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö bolaget
Tullinge Flygplats AB för att bygga och driva en civil flygplats vid Tullinge/F18 som
ersättning för Bromma flygplats. I juni 1984 förklarade sig Botkyrka kommun positivt
inställd till en trafikflygplats på Tullinge/F18. Enligt Tullingeutredningen 1986 skulle

15

Brommaflyget, betänkande avgivet av utredningen för lokalisering av flyg verksamheten i
Stockholmsområdet (ULF), Ds K 1974:1.

16

Utredning om behovet av trafikflygplatser i Stockholmsområdet, LFV rapport 1983:01.

17

Utredning om behovet av trafikflygplatser i Stockholmsområdet, kompletterande studier till
LFV rapport 1983:01, LFV rapport 1983:05.
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en fullt utbyggd flygplats kunna iordningsställas kring 1995 och även användas av
allmänflyget.18
Flygplatsen i Tullinge fick starkt motstånd i den lokala opinionen. Aktionsgruppen
mot flyg på F18, AMF, fick betydande stöd i kommunalvalet 1988 i Botkyrka kommun
medan Socialdemokraterna, som hade drivit flygplatsprojektet, gick bakåt. Som en
följd av valutslaget ändrade Botkyrka kommun linje i flygplatsfrågan och var nu mot
en trafikflygplats på Tullinge, men kanske inte mot en allmänflygplats. I Regionplan
1991 redovisades varken Bromma flygplats eller någon civil flygplats i Tullinge. Inga
allmänflygplatser redovisades heller i planen.
Marita Bengtsson, kommunalråd i Katrineholm, som på regeringens uppdrag utredde
en förtida avveckling av Bromma flygplats, föreslog 1996 att Bromma skulle avvecklas
när Arlandas tredje rullbana var färdig år 2001. Det förutsatte dock att
flygplatskapaciteten i regionen på längre sikt studerades eftersom andra möjliga
flygplatser i Skavsta i Nyköping, Kjula i Eskilstuna och Hässlö i Västerås bedömdes
vara belägna för långt bort.19
En annan statlig utredningsman, Claes Erik Norrbom, föreslog 1997 att linjetrafiken
på Bromma skulle flyttas till Arlanda vid tredje banans tillkomst, att affärsflyget kunde
rymmas på Arlanda fram till år 2012, samt att en ny flygplats borde finnas tillgänglig
vid tiden då Bromma enligt gällande avtal skulle stängas för trafik. En tredje statlig
utredningsman, Curt Persson, föreslog 1998 att avvecklingen av Bromma borde vänta
till 2006 då en helt ny flygplats skulle kunna ersätta Bromma. 20
Luftfartsverket bedömde i Flygkapacitetsutredningen 1997-2000 på regeringens
uppdrag och i samarbete med Regionplane- och trafikkontoret att det skulle behövas
ny rullbanekapacitet senast år 2010, antingen genom en fjärde bana på Arlanda eller
en ny trafikflygplats i Stockholms närområde. Utredningen analyserade 14 möjliga
alternativ inom 40 km från Stockholm. År 1999 hade regeringen avfört Tullinge som
alternativ. I den färdiga flygplatsutredningen, förordades år 2000 Hall som läge för
den nya flygplatsen med Almnäs som ett tänkbart alternativ. Den nya flygplatsen
skulle överta såväl trafikflyg som allmänflyg från Bromma. Redan före samrådstidens
utgång avfärdades tankarna på en ny flygplats på Södertörn av statsminister Göran
Persson och i oktober samma år bekräftade regeringen att planerna var avskrivna. 21
RUFS 2001 redovisades således utan reservat för flygplats på Södertörn. Som en
konsekvens av detta redovisades reservat för inte bara den tredje rullbanan utan också
en fjärde och femte bana på Arlanda samt dessutom Bromma flygplats även på lång
sikt för viss linjetrafik och för det så kallade kvalificerade allmänflyget. RUFS 2001
rekommenderade även att de mindre allmänflygplatserna i Stockholm-Mälardalen
borde behållas, mot bakgrund av att flygplatskapaciteten för skol- och privatflyg skulle
minska kraftigt då Tullinge och Barkarby stängdes och en betydande del av detta flyg
på sikt avvisades från Bromma.

18

Tullinge flygplats, huvudrapport, Tullinge Flygplats AB, september 1986.

19

Förutsättningar för avveckling av Bromma flygplats, Ds 1996:12.

20

Vissa analyser av en förtida avveckling av Bromma flygplats (Ds 1997:43).

21

Flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen, Luftfartsverket, slutredovisning, 2000-01-15.
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Stockholmberedningen, som analyserade de långsiktiga kapacitetsbehoven för flyget
med hänsyn också till ett väl fungerande allmänflyg, konstaterade år 2003 i sitt
betänkande att tillräcklig flygplatskapacitet inte skulle kunna nås om Bromma
flygplats lades ner år 2011. Enligt direktiven var en ny flygplats i södra delen av
regionen inte heller möjlig.22 Beredningen föreslog därför att regeringen skulle uppdra
åt en särskild kommission att ta fram förslag till en citynära flygplats som kan hantera
huvuddelen av det flyg som idag trafikerar Bromma, som kunde tas i bruk före
utgången av 2016. Stockholmsberedningen konstaterade också att det inom kort
sannolikt skulle uppstå brist på kapacitet för allmänflyget i Stockholmsområdet.
Särskilt betonade beredningen vikten av ett fungerande citynära näringslivsflyg.
Planerade och genomförda förändringar på Bromma, Barkarby och Tullinge skulle
innebära att två tredjedelar av flygrörelserna måste flyttas eller att verksamheten
måste minska. En del av detta avser skolflyg som flyttas till Eskilstuna och Västerås. 23
År 2008 blev allmän- och affärsflygets situation en fråga också för EU-kommissionen,
som uppmanade alla berörda parter att föra en dialog om sektorns framtid.
Kommissionen lovade att bevaka att sektorns särskilda behov beaktades, främst med
avseende på att proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna tillämpades korrekt
samt att allmän- och affärsflygets tillträde till utländska marknader underlättades.
Kommissionens uttalande avsåg inte bara affärsflyget utan även annat allmänflyg. 24
Mot bakgrund av EU-kommissionens arbete gav regeringen Luftfartsstyrelsen i
uppdrag att göra en kartläggning av allmänflyget i Sverige. Luftfartsstyrelsen
konstaterade i september 2008 i Allmänflyget i Sverige att det fanns risk för framtida
brist på flygfältskapacitet för allmänflyg i Stockholms län och föreslog att regeringen
skulle låta SIKA utreda allmänflygets samhällsekonomiska nytta.25
Redan i maj 2008 hade Erik Langby, ordförande för KSL samt RTN, tagit initiativ till
att KSL, RTN och Länsstyrelsen i Stockholms län skulle engagera Carl Cederschiöld,
som regionens förhandlingsman med de genomförda utredningarna som grund, för att
genomföra förhandlingar med berörda kommuner, statliga organ och övriga parter, i
syfte att säkerställa fortsatt verksamhet för allmänflyget i StockholmMälardalsregionen.
I mars 2009 skrev Stockholms Handelskammare till utredningsmannen Carl
Cederschiöld och betonade vikten av att förhandlingsmannen snarast får fram ett
realistiskt alternativ. Flygplatserna Skavsta och Kjula i Sörmland och Ärna i Uppsala
län var för de flesta företag enligt Handelskammaren inget realistiskt alternativ.
Förhandlingsresultatet En lösning för allmänflygets långsiktiga behov i StockholmMälarregionen, som i september 2009 lades fram för KSL:s styrelse, innebar att
kommunerna i Stockholms län och eventuellt också Stockholms läns landsting skulle
bilda ett regionalt flygplatsbolag. Som allmänflygplatser föreslogs att i första hand Bro
och Rockelsta/Gillinge skulle prövas i den norra länsdelen och Krummeltorp och
22

Kommittédirektiv N 2001:02, tilläggsdirektiv till kommittén om förbättrad
transportsituation i Stockholmsregionen, beslutade av regeringen den 1 mars 2001.

23

Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalen, SOU 2003:33.

24

En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget, Meddelande från
kommissionen 2008-01-11.

25

Allmänflyget i Sverige, Luftfartsstyrelsens avrapportering av regeringsuppdrag, LS 20084920 2008. SIKA har emellertid inte fått ett sådant uppdrag, den samhällsekonomiska
nyttan beräknas nu inom SATSA II, delprojekt 2.
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Ormsta i den södra länsdelen. KSL:s styrelse beslutade i oktober 2009 att uppdra åt
kansliet att undersöka och utreda möjligheten att bilda ett bolag för att finna en
långsiktig lösning för allmänflyget. 26
Samma lägen för allmänflygplatser redovisas i den regionala utvecklingsplanen RUFS
2010 samt dessutom Mellingeholm och befintliga gräsfält. Dessutom redovisas
trafikflygplatserna Arlanda och Bromma inom länet samt Skavsta, Västerås och
Uppsala-Ärna utanför länet.
Allmänflyget är sedan ett riksdagsbeslut 1982 inte en statlig angelägenhet utan ett
ansvar för kommuner, landsting eller privata intressenter. I större delen av landet och
även i Mälardalen fungerar detta i allmänhet bra, men det har det inte gjort i
Stockholms län. Så länge det fanns överkapacitet på statliga civila eller militära
flygplatser kunde utrymme beredas för allmänflyget även i länet. Med tiden har det
växande trafikflyget och konkurrerande önskemål om markanvändningen successivt
trängt ut allmänflyget från de viktigaste flygplatserna i länet utan att nya flygplatser
har anlagts. Ingen kommun i länet har känt ansvar för att lösa flygplatsfrågan för
allmänflyget. Regionen behöver allmänflyget och särskilt affärsflyget, som är beroende
av flygplatser som inte är belägna alltför långt bort. Men frågan har i länet varit
politiskt känslig.

Allmänflygets utveckling, statistik
Den statistik som samlas in om civil luftfart (och som utesluter linjefart och tyngre
chartertrafik) redovisar landningar och flygtimmar uppdelat efter taxiflyg, privatflyg,
skolflyg och bruksflyg (aerial work). Av dessa kan taxiflyg, en viss del av bruksflyget
klassas som kommersiell. Därtill är en andel av privatflyget även affärsrelaterade resor
vilka är att betrakta som affärsflyg. Sedan 2009 samlas data om landningar bara in vid
flygplatser som har passagerartrafik och statistiken om flygtimmar omfattar endast
svenskregistrerade luftfartyg. Data om flygtimmar kan inte heller brytas ner till
Stockholmsregionen.

26

En lösning för allmänflygets långsiktiga behov i Stockholm-Mälarregionen,
Förhandlingspromemoria 2009-09-11.
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800 000

Allmänflygets utveckling 1988-2008, landningar med svenskregistrerade flygplan
Källa: Transportstyrelsen och SIKA:s årsbok för luftfart
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Figur 2 Allmänflygets utveckling 1988-2008, landningar med svenskregistrerade
flygplan
Figuren ovan visar allmänflygets utveckling i riket som helhet och är baserad på data
över inrapporterade landningar med svenskregistrerade flygplan (exklusive ultralätta
flyg) under perioden 1988-2008. Utvecklingen till och med 2008 visar en nedåtgående
trend. Privat-, skol- och taxiflyg minskade under perioden samtidigt som bruksflyget
ökade. I början av 2000-talet var antalet landningar cirka 540 000 (motsvarar nära 1,1
miljoner rörelser) och i slutet av perioden färre än 500 000 (cirka 940 000 rörelser).
Det handlar således om en nedgång med cirka 160 000 rörelser. Det finns ett flertal
orsaker och Transportstyrelsen pekar på att allmänflyget ställs mot en rad andra
aktiviteter som ofta är mindre kostsamma och inte lika reglerade. Under det senaste
decenniet har dessutom kostnaderna ökat. Avgifterna för flygcertifikat höjdes,
undervägsavgift blev obligatorisk för flyg mellan 2 och 5,7 ton, förutom stigande
bränslepriser infördes flygbränsleskatt den 1 juli 2008 och flygplatser tar nu ut högre
landningsavgifter än tidigare. När det gäller utvecklingen av allmänflyg noterar
emellertid Transportstyrelsen att antalet flygtimmar med ultralätta flygplan ökar och
utgör därmed ett undantag från den allmänna trenden.
Sedan 2009 redovisas inte längre landningsstatiken utan endast data för flygtimmar
för svenskregistrerade flygplan. Data över flygtimmar uppvisar en liknande trend och
det kan noteras att flygtimmarna fortsatt att minska efter 2008. Detta gäller särskilt
privatflyget. Under perioden har skolflygets flygtimmar ökat något.
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Figur 3 Flygtimmar svenskregistrerade flygplan, 1998-2010

Uppgifter om det totala antalet rörelser med allmänflyget i länet har vid vissa tillfällen
samlats in. I KSL:s förhandlingspromemoria anges att allmänflyget omfattade 121 000
rörelser i länet i början av 2000-talet. Bromma, Barkarby och Tullinge svarade för 80
procent (99 000 rörelser). I slutet av decenniet hade Barkarby cirka 36 000 rörelser
per år. Till detta kan läggas Brommas cirka 22 000 rörelser med allmänflyg. På övriga
flygfält, de flesta gräsfält uppgick antalet rörelser till nära 20 000 enligt uppgifter i
Regionplane- och trafikkontorets (numera TMR, Stockholms läns landsting) rapport
om Allmänflyget i Stockholm med omnejd från 2007.
Uppskattningsvis handlar det således om en minskning i länet med 43 000 rörelser –
från 121 000 till 78 000 mellan 2001 och 2009. Någon motsvarande uppskattning av
antalet flygrörelser har inte gjorts sedan Barkarby lades ner. I runda tal handlar det
om att det i nuläget saknas kapacitet för de cirka 36 000 rörelser som fanns på
Barkarby. Omkringliggande flygplatser kan ta emot en del, men Mellingeholm som är
den enda återstående asfaltsbanan för allmänflyget har ett miljötillstånd som
begränsar antalet rörelser till 14 000 per år. Av dessa användes en fjärdedel redan
innan Barkarby lades ner. Utöver rörelserna på Barkarby finns en redan tidigare
återhållen efterfrågan som uppstod i samband med stängningen av Tullinge flygfält.
Den återhållna efterfrågan har skattats av KSL till cirka 100 000 rörelser. Mot
bakgrund av bland annat de skäl som anges av Transportstyrelsen är det inte sannolikt
att hela efterfrågan realiseras med ny flygplatskapacitet.
Ytterligare en svårighet att skatta behovet utgörs av att privatflyg är ett mycket vidare
begrepp än vad beteckningen låter påskina. Förutom flygningar som görs av
privatpersoner ingår även flygtransporter för ett företags eller en organisations
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räkning (utan att det sker betalning). För Stockholmsregionens vidkommande är det
viktigt att kunna särskilja affärsflyg från övrigt allmänflyg eftersom Brommas avtal
förutser att flygplatsen ska sörja för reguljär trafik och affärsflyg. Förutom den del av
affärsflyget som ingår i statistiken för privatflyg finns ett kommersiellt affärsflyg som
innebär att ett företag eller en organisation köper in flygtjänster för persontransport.
Landningsstatiken för allmänflyget på Bromma flygplats visar att privatflyget
dominerar, se figur nedan.

Figur 4 Landningar med allmänflyg på Bromma flygplats 2000-2011. Källa: Swedavia

Även Bromma uppvisar en nedåtgående trend vad gäller allmänflygets verksamhet.
Sedan år 2000 har antalet landningar nära nog halverats. Utifrån skrivningarna i
Brommas avtal kan man förvänta sig att allmänflyget fortsätter att minska i samband
med att verksamheten alltmer inriktas mot reguljär trafik och affärsflyg. Ovanstående
data ger dock ingen information om omfattningen av affärsflyget. För att få fram
sådant underlag behöver man ta reda på vilka landningar som kan hänföras till en
tjänsteresa. Några sådana undersökningar genomförs inte. I Norrboms utredning från
1997 gjordes emellertid ett försök att uppskatta antalet privatrörelser som hade
tjänsteresa som ärende genom att utesluta flygrörelser med privatflyg i viktklassen
under två ton. Anledningen till uppdelningen var att det ansågs mer sannolikt att
flygplan med startvikt i intervallet 2 och 5,7 ton användes för tjänsteresa. Det
framkom då att cirka en tredjedel av Brommas privatflyg hade en startvikt på
maximalt 2 ton. Resterande två tredjedelar kunde med större säkerhet anses vara
förenade med tjänsteresa. Om samma förhållande råder idag kan 9 000-10 000 av
privatflygets rörelser vara affärsflyg. Utan en mer ingående undersökning är det dock
svårt att belägga detta.
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Det är däremot intressant att Eurocontrol använder ett liknande resonemang i sin
definition av affärsflyget. Av samma skäl som ovan – avsaknad av undersökningar om
vilka flygningar som är tjänsteresor – klassar Eurocontrol 111 flygplansmodeller som
affärsflyg. De flesta är tvåmotoriga, vilket också innebär högre startvikt. I Eurocontrols
uppföljningar finns även Sverige särredovisat. Till skillnad från den nedåtgående
trenden som återfinns i svensk statistik om allmänflyg där allt flyg exklusive ultralätt
ingår, visar Eurocontrols sammanställning att rörelser med affärsflyg ökade i Sverige
till och med 2007, se figur.
140
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Figur 5 Utvecklingen av rörelser med allmänflyget, Frankrike och Sverige 2004-2009.
Källa: Eurocontroll

Figuren visar utvecklingen i Sverige och i Frankrike som är det land i Europa som
genererar flest flygrörelser med affärsflyg. Under 2009 minskade rörelserna med
affärsflyget i hela Europa på grund av finanskrisen. Anledningen till att Europa totalt
inte ingår i diagrammet är att Eurocontrol under perioden utvidgat sitt geografiska
ansvarsområde och därmed också definitionen av Europa. Antalet flygrörelser med
affärsflyg var 160 000 i Frankrike och 24 000 i Sverige år 2009. För Stockholms län
gör Eurocontrol ingen motsvarande redovisning, men baserat på regionens, som här
räknas som Stockholms län och omkringliggande län, är regionens andel av rikets
tvåmotoriga flygplansflotta nära 25 procent. Om Stockholms län har en motsvarande
andel av affärsrörelserna handlar det om 6 000-7 000 rörelser per år.
Förutom att finna kapacitet för Barkarbys 36 000 rörelser tillkommer efterfrågan
genom att Bromma alltmer renodlar sin verksamhet i linje med det nya avtalet. Det
kan handla om sammanlagt upp till 50 000 rörelser. Därutöver finns en redan tidigare
återhållen efterfrågan på cirka 100 000 rörelser, enligt KSL:s bedömning. Det kan
således vara frågan om ett behov som ligger i ett spann på mellan 50 000 och 100 000
rörelser per år. Bedömningen är att det knappast är troligt att hela den återhållna
efterfrågan realisras. Vid bedömningen av den framtida kapaciteten kan man inte
heller utesluta att de trender som finns i övriga Europa och USA även berör Sverige.
Efter övervägande har behovet av kapacitet uppskattats ligga på omkring 75 000
rörelser på cirka 30 års sikt. Jämförs det här med Stockholmsberedningens
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uppskattning om 18 procent under 5 år (motsvarar ca 3,4 procent per år) handlar det
om en tillväxt på cirka 1 procent per år under en 30 årsperiod.

Samhällsnytta
En vanligt förekommande metod att skatta flygplatsers eller flygverksamheters
ekonomiska betydelse är att beräkna flygets mervärde i termer av dess bidrag till
bruttonationalprodukten (BNP) alternativt till bruttoregionprodukten (BRP). Baserat
på en studie om det Brittiska allmänflygets ekonomiska bidrag 27 går det att göra ett
hypotetiskt räkneexempel. Detta räkneexempel förutsätter dock ett djärvt antagande
om att allmänflyget i Sverige har ett motsvarande förhållande till det civila flygets
direkta ekonomiska betydelse som i Storbritannien. Om 26,2 miljarder motsvarar
luftfartens ekonomiska betydelse för Sverige28 skulle 8 procent, eller 2,1 miljarder
motsvara allmänflygets direkta ekonomiska bidrag och hälften av detta, cirka 1 miljard
skulle utgöra affärsflygets.
En skattning av allmänflygets ekonomiska bidrag är dock inte samma sak som att
skatta dess samhällsnytta. För att hitta den samhällsekonomiska nyttan av
allmänflyget behöver man jämföra mot ett scenario utan allmänflyg. Uppgiften att ta
fram ett scenario där allmänflyget saknas är dock alltför komplext för att det ska vara
möjligt att på ett trovärdigt sätt identifiera och kvantifiera effekterna av skillnaderna i
tillgänglighet, näringslivets utveckling, social gemenskap, utbildning och engagerande
fritidsverksamhet. Att bestämma den samhällsekonomiska nyttan av en ny
allmänflygplats är däremot en möjlig uppgift och det kan göras i termer av förändrad
tillgänglighet.
Metoden som används här är densamma som regelrätt tillämpas vid investeringar i
infrastruktur.29 Den utgår ifrån värderingen av restidsavstånd plus fordonskostnader.
Två alternativ ställs mot varandra: ett jämförelsealternativ utan ny allmänflygplats och
ett utredningsalternativ med ny allmänflygplats. I jämförelsealternativet antas att
majoriteten av de flygare som tidigare använde Barkarby flyttat verksamheten till
Sundbro i Uppsala respektive Vängsö i Gnesta. För flyg som inte längre angör Bromma
antas Eskilstuna (Kjula) vara alternativet.
Jämförelsealternativets tids- och fordonskostnader till centrala Stockholm ställs mot
motvarande tids- och fordonskostnader för olika lokaliseringar. Här påverkar
tillgängligheten till centrala Stockholm och vilken efterfrågan den nya flygplatsen tar
emot. En IG-flygplats kan till exempel inte ta emot samma antal rörelser 30 som en
flygplats av klass 2B och 2C eftersom kommersiell verksamhet inte är tillåten och
användingen förutsätter tillräckligt goda siktförhållanden.
Tabellen nedan visar antagandena för en icke godkänd flygplats (IG) i
jämförelsealternativet (JA) och i utredningsalternativet (UA).
Tabell 1 Antagande om antalet rörelser med icke-kommersiellt
allmänflyg som flyger enligt VFR
27

Civil Aviation Authority (CAA) Strategic Review of General Aviation, July 2006.

28

Oxford Economics (2011) Flygets ekonomiska betydelse för Sverige

29

ASEK, Värden och metoder för transportsektorns samhällsekonomiska analyser – ASEK 4,
SIKA rapport 2009:3.

30

En rörelse är antingen en start eller landning
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VFR
Jämförelsealternativ (JA)
Utredningsalternativ (UA)
Tillkommande
Årlig rörelsetillväxt (%)
Rörelser i UA efter 30 år
Andel affärsflyg (%)
Resenärer per rörelse
Andel tjänsteresenärer (%)

26000
32000
6000
1,14%
45000
10%
1,5
10%

Den icke godkända flygplatsen saknar utrustning för instrumentflygning och tar därför
endast emot flygrörelser som navigerar enligt visuella flygregler (VFR). Utan ny
allmänflygkapacitet antas 26 000 rörelser angöra Vängsö respektive Sundbro. Efter
det att en icke godkänd flygplats färdigställts antas den generera 32 000 rörelser
under det första året. Detta motsvarar ett genomsnitt av antalet rörelser per år på
Barkarby enligt tre olika källor.31 I ett 30-årsperspektiv antas antalet rörelser växa med
i genomsnitt 1,14 procent per år, vilket är en något snabbare tillväxt än den tillväxt på 1
procent som amerikanska Federal Aviation Administration (FAA) förutspår för
motsvarande segment på 20 års sikt.32 Antalet resenärer per rörelse har antagits vara
1,5 och andelen tjänsteresor 10 procent.33
Om IG-flygfältet uppgraderas till klass 2B eller 2C kommer den att kunna ta emot
instrumentflyg (IFR). Det går inte att exakt säga när en uppgradering kan vara aktuell.
Brommas renodling mot större flyg är en omständighet som kan komma att påskynda
behovet. I beräkningarna har det antagits att flygplatsen uppgraderas 5 år efter det att
ny allmänflygkapacitet har tillhandahållits på en IG-flygplats. Tabellen nedan visar
antagandena för 2B och 2C.
Tabell2 Antaganden i JA och UA vid uppgradering till klass 2B och klass 2C
IG uppgraderas till
2B
Jämförelsealternativ (JA)
Utredningsalternativ (UA)
Tillkommande
Årlig rörelsetillväxt
Rörelser 30 år efter
öppnande av IG-flygplats
Andel affärsflyg
Resenärer per rörelse
Andel tjänsteresenärer
1

2C

VFR
333001
33300
0
1,14%
45000

IFR
14000
20000
6000
0,9%
25000

VFR
333001
33300
0
1,14%
45000

IFR
14000
24000
10000
0,9%
30000

10%
1,5

65%
1,7

10%
1,5

75%
1,9

32%

41%

Här antas att uppgraderingen sker fem år efter färdigställande av IG flygfält

31

Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet, Antagen av kommunfullmäktige 2006-08-28,
RTK:s (numera TMR) rapport om Allmänflyget i Stockholm med omnejd från 2007 och
Kontigo (2011) Allmänflygplats i Stockholmsregionen, Analys av intressenter och möjliga
affärskoncept, SATSA II-projektet, Stockholm maj 2011.

32

FAA Aerospace Forecast Fiscal Years 2010-2030, Federal Aviation Administration, 2010.

33

I enkäter som den amerikanska civila luftfartsmyndigheten FAA sänder till flygplansägare av
allmänflyg anger de som svarat att cirka 10 procent av de icke kommersiella flygtimmarna
används för tjänsteresor.
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Ovanstående uppgifter har använts som utgångspunkt för att beräkna den
samhällsekonomiska nyttan av tillgänglighetsförändringen för de olika flygplatslägena
som GIS-studien identifierar som uppgraderingsbara. Utfallet är beroende på
flygplatstyp (andel affärsrörelser), andel tjänsteresenärer, flygplatsläge och totalt antal
rörelser. De beräkningar som redovisas är behäftade med osäkerheter eftersom de
grundas på bedömningar av antalet rörelser respektive resenärer, andelen affärsflyg
och förenklade antaganden om jämförelsealternativet. Beräkningarna tar inte heller
hänsyn till eventuella skillnader i flygtid mellan olika lokaliseringar, utan baseras på
skillnader i tillgänglighet för marktransporten. Tabellen nedan sammanfattar
resultaten efter klass av flygplats och tidsavståndet i förhållande till centrala
Stockholm.
Tabell 3 Beräknad samhällsekonomisk nytta efter klass och tidsavstånd, miljoner
kronor, nuvärde under 40 år1 i 2006 års priser
Tidsavstånd till centrala
Stockholm
Mellan 45 och 35 minuter
Mellan 60 och 45 minuter
1

IG

2B

2C

50-90
15-50

120-160
40-120

140-190
50-140

Diskonterad (deflaterad) med 4% ränta

Beräkningarna visar att nyttan för en ny IG flygplats kan uppgå till mellan 15 och 90
miljoner kronor under en 40-årsperiod beroende på tidsavståndet från centrala
Stockholm. Om flygplatsen uppgraderas till 2B blir nyttan ungefär dubbelt så stor. Det
här har att göra med att det både är fler flygrörelser och att en större andel rörelser
berör tjänsteresande. Vid en uppgradering till 2C är nyttan mellan 50 och 190 miljoner
kronor. Den högre siffran gäller lokaliseringar nära och den lägre för flygplatser som
ligger längre bort från centrala Stockholm. Vid avstånd som överstiger 60 minuter är
dock resultaten osäkra eftersom effekten av attraktiviteten avtar, vilket särskilt gäller
för affärsflyget.
Den beräknade samhällsekonomiska nyttan i den traditionella kalkylen ovan tar
hänsyn till värderingen av restid och i denna värdering ingår de aspekter som ger
nytta. För allmänflygets del handlar det om social gemenskap, utbildning,
engagerande fritidsverksamhet och näringslivets tillgänglighet. När det gäller nyttan
för näringslivet är dock inte en traditionell kalkyl heltäckande. Hur stor del som
hamnar utanför kalkylen är en omdebatterad fråga. Det som saknas i kalkylen är den
ökade tillgänglighetens bidrag till näringslivets produktivitet och värdet av att
upprätthålla en väl fungerande arbetsmarknad för piloter och flygtekniker. I andra
sammanhang där man har gjort insatser för att skatta effekten på produktiviten av en
tillgänglighetshöjning har det dock visat sig att den del som inte kommer med i den
traditionella kalkylen är relativt liten i förhållande till den nytta som redovisas i en
traditionell kalkyl.34
Den samhällsekonomiska nyttan som redovisas ovan tillfaller olika grupper. En IG
flygplats bidrar till fritidssysselsättning och privat resande, men som konstaterats
ovan används privat- och klubbägda flygplan även för att genomföra flygtransporter
för ett företags eller en organisations räkning utan att det sker betalning. Den senare
typen av användning kan anses utgöra den samhällsnytta som tillfaller näringslivet. I
34

Se till exempel Trafikverkets Samlok-kalkyler för åtgärdsplaneringen
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kalkylen antas att 10 procent av rörelserna på en IG-flygplats är förknippade med
tjänsteresande. Genom att personer när de genomför en tjänsteresa har ett högre
tidsvärde än när de reser privat bidrar tjänsteresandet med mer, här cirka 20 procent
av IG flygplatsens nytta. Resterande 80 procent fördelas mellan klubbflyg och
utbildningsverksamhet. Den senares andel är beroende på skolflygets omfattning. Vid
en uppgradering till 2B tillåts kommersiell verksamhet. Genom att flygplatsen tar
emot instrumentflyg ökar också den flexibilitet som efterfrågas av tjänsteresenärer,
vilket påverkar andelen tjänsteresor. I scenario 2B utgör den näringslivsrelaterade
nyttan cirka 55 procent av totalen och i 2C är andelen drygt 60 procent.

Lokalisering (GIS-studien)
I KSLs förhandlingsPM 2009 framfördes fyra alternativa flygplatslägen. Av olika skäl
är dessa inte aktuella att utreda vidare utan jämförelser med andra möjliga lägen. Den
översiktliga lokaliseringsstudie som vi låtit göra inom ramen för SATSA II, delprojekt
2, visar att det finns 35 potentiellt möjliga lägen i Stockholms län för en Icke godkänd
(IG) flygplats. Vid en kompletterande analys med hinderytor för en flygplats med klass
2B samt förlängning av banan till 1600m och hinderytor enligt 2C, inkluderande
precisionslandningssystem (ILS), framkommer att av de 35 lägena kan 15 preliminärt
klara hinderfrihetskrav för 2B, varav 7stycken även klarar de nämnda lägena för 2C.
Syftet med GIS-studien var att identifiera, och utifrån studien valda grundläggande
kriterier översiktligt utvärdera tänkbara flygplatslägen som underlag inför fortsatta
och mer detaljerade undersökningar. I rapporten redovisas (utöver de 4 lägen som
födes fram i KSL:s förhandlingsPM 2009) 31 flygplatslägen som uppfyller de
grundläggande fysiska lägeskraven som ställs på en allmänflygplats med en banlängd
på 1199 meter och en banbredd på 30 meter. Flygplatslägena illustreras i kartor och
figurer i en bilaga till denna rapport. I slutskedet av utredningsarbetet uppkom även
frågan om flygplatslägenas fysiska förutsättningar till att eventuellt uppgraderas till
flygplats av typkod 2B (1199 m bana) och 2C (1600 m bana). Därför genomfördes en
översiktlig bedömning av samtliga lägen med avseende på framför allt
terränghinderfrihet.
Lokaliseringsstudien är översiktlig till sin karaktär och omfattar inte detaljerade
platsundersökningar av respektive flygplatsläge, ej heller markägoförhållanden eller
andra lokaliseringsparametrar än de som redovisas i tabellen nedan. De geografiska
underlagen inhämtades sedan från olika källor, bland andra Länsstyrelsen i
Stockholms län, Regionplanekontoret (Stockholms läns landsting, SLL), Lantmäteriet
och Luftfartsverket (LFV).
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Flygplatsers kontrollzoner
Restriktionsområden för flyget
Flyghinder
Nationalparker
Naturreservat (även planerade)
Natura 2000-områden
Primära vattenskyddsområden
Bebyggd mark
Militära skyddsområden
Militära skjutområden
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Lokaliseringsparametrar
Riksintressen (Naturvård, Kulturmiljövård, Rörligt
friluftsliv, Högexploaterad kust
Tysta områden
Gröna värdekärnor
Planerad bebyggelse
Fågel- och djurskyddsområden
Stora samlade natur- och rekreationsområden
Sekundära vattenskyddsområden
Stora opåverkade områden
Strandnära områden
Gröna Kilar

Militära övningsområden
Djur- och växtskyddsområden
Sankmark, våtmarker

Utöver ovanstående sammanställning utgör terrängförhållandena en viktig, och ibland
avgörande, faktor som påverkar lokaliseringsmöjligheterna. För att säkerställa de
terrängmässiga kraven har därför en digital terrängmodell (DTM) över Stockholms län
använts.
Utgångspunkten för studien var att översiktligt identifiera tänkbara lägen för en
allmänflygplats med en banlängd på 1199 meter och med en banbredd på 30 meter. De
identifierade flygplatslägena har översiktligt bedömts klara de omgivande
terränghinderkrav (hinderbegränsande ytor) som anges i TSFS 2010:123.
För att bedöma flygplatslägenas potential till en eventuell uppgradering till en
flygplats med kodsiffra 2B (1199 m, icke-precisionsbanor) och 2C (1600 m,
precisionsbanor) har flygplatslägena även undersökts med avseende på de krav om
hinderfria ytor som anges i TSFS 2010:134. För kodsiffra 2C genomfördes
inledningsvis också en bedömning av huruvida flygplatsläget kan härbärgera en
banförlängning till 1600 meter utan alltför omfattande markarbeten.
Eftersom de hinderbegränsade ytorna för flygplatser av dessa storlekar är betydligt
mer komplicerade än de krav som anges i TSFS 2010:123, har en mer noggrann metod
för att bedöma terränghinderfriheten använts. De mått och lutningar för de
hinderbegränsade ytorna som anges i TSFS 2010:134 har därför ritats upp i en 3Dmodell. Sedan har hinderytorna analyserats i kombination med en digital
terrängmodell. Terräng som genomtränger de hinderbegränsade ytorna kan på detta
sätt enkelt identifieras och illustreras.
Baserat på exempelplacering av start- och landningsbana visar analysen att 15 av totalt
35 flygplatslägen bedöms klara hinderfriheten för flygplats med kodsiffra 2B (1199 m,
icke-precisionsbanor), utan omfattande markarbeten. Tre flygplatslägen bedöms klara
hinderfriheten för flygplats med kodsiffra 2C (1600 m, precisionsbanor). Några
flygplatslägen bedöms också klara hinderkraven för 2B respektive 2C. Dessa lägen
kräver dock att banans placering justeras jämfört med ursprunglig exempelplacering.

