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Sammanfattning 

De senaste årens försämringar har skapat en osäkerhet där flera flygplatshållare idag är tveksamma 
till att långsiktigt fortsätta driva sina flygplatser, då staten inte tycks vara intresserad att säkerställa 
rimliga villkor för alla flygplatser.   
 
Staten äger och tjänar idag pengar på några få men stora flygplatser. Samtidigt äger och driver 
kommuner och landsting nästan alla de regionala flygplatserna med betydligt färre passagerare och 
som därmed ofta har underskott. Dessutom har en rad pålagor lagts på de regionala flygplatserna.   
 
För Sverige, som har de längsta avstånden inom EU, är de regionala flygplatserna en väsentlig del av 
landets infrastruktur. Medan de statliga flygplatserna har 26 procent av linjenätet, har de regionala 
flygplatserna hela 74 procent av linjenätet. Men trots detta satsar staten bara knappt 2,2 promille av 
infrastrukturanslaget på de regionala flygplatserna. Cirka 100 miljoner kronor av drygt 46 miljarder 
kronor årligen. 
  
Trafikverket ansvarar för alla trafikslag. Av deras 6 500 anställda arbetar bara ca fem (5) personer 
med flygfrågor. Statens transportforskning inom flyg är också minimal. Av Trafikanalys ca 50 
årsrapporter handlade i fjol en (1) om flyget. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har 69 
forskningsområden. Inga av dessa handlar om flyg. 
 
Av alla försämringar och fördyringar är det nära förestående beslutet om en återreglerad 
flygtrafikmarknad den mest akuta frågan. Det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna som vill återreglera flygtrafiktjänsten. Förslaget har fått mycket kritik, bl a från 
tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Idag har de regionala flygplatserna fått ned sina kostnader 
med 30 procent. Med en återreglering hotar nya fördyringar.  
 
Den här rapporten: ”En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? beskriver hur olika förslag och beslut 
utan samordning från myndigheter och den politiska nivån, försämrat för de regionala flygplatserna. 
Här fem områden som mycket snabbt behöver åtgärdas.   
 
En svensk flygpolitik behöver innehålla: 
1. ökad kompetens. Det behövs en väsentligt ökad kompetens om svenskt flyg inom 

statsförvaltning och forskning. 
2. ökad tydlighet. Det behövs långsiktiga och tydliga beslut, som för flygtrafikledningen, för att 

flygplatserna fortsatt ska kunna säkra tillgänglighet och flygförbindelser över hela landet. 
3. ökat statligt ansvar. De regionala flygplatserna ska inte behöva missgynnas på de statliga 

flygplatsernas bekostnad. 
4. ökad finansiering. De båda finansieringsformerna, driftbidraget och den upphandlade 

trafiken, behöver ses över och avsevärt höjas. 
5.       ökad samordning. Svenska flygplatsers betydelse måste uppmärksammas i en samordnad 

flygpolitik, som inkluderar tillgänglighet, regional näringslivsutveckling och turism. Allt för att                                               
hela Sverige ska leva. 

 

 



	   	   	  

Våra Frågor 

Flyget är på stark frammarsch. Den europeiska luftfartskedjan är idag en av de mest dynamiska och 
mest lönsamma sektorerna i den europeiska ekonomin. Ökningen syns mest i tillväxtregioner men 
också inom turistnäringen. För första gången åker 1 miljard människor utomlands på jobb eller 
semester. I Sverige drar turismen in mer pengar än exporten av fordon, järn och stål tillsammans. 

Detta skapar goda förutsättningar för det svenska flyget. Samtidigt är flygmarknaden differentierad 
och mångfacetterad. Flygbolagen opererar på en avreglerad marknad och har en enorm omsättning 
men är också den bransch som har bland de lägsta vinstmarginalerna. Höga bränslepriser och 
lågkostnadsbolag skapar en hård konkurrenssituation. För flygplatserna är situationen uppdelad. 
Svenska staten har valt att behålla och bolagisera de stora flygplatserna som främst finns i 
storstadsområdena. Här finns hög omsättning och därmed hög grad av lönsamhet. De statliga 
flygplatserna gör också stora vinster. Samtidigt är det oftast kommunerna som äger de mindre icke-
statliga flygplatserna. De finns i hela landet och är oerhört viktiga för kommunerna och regionerna 
men har inte alls samma omsättning och har därför mycket svårt att gå med vinst. 

Detta innebär att redan hårt pressade flygbolag ser mer lönsamhet på linjer mellan storstäder eller 
från så kallade nav-flygplatser som Arlanda eller Bromma. De icke-statliga flygplatserna har svårt att 
skapa egna konkurrensfördelar. Detta riskerar att stora delar av Sverige går miste om tillväxten och 
den ökade turismen som flyget bidrar till. Svenskt flyg riskerar att endast koncentreras till 
storstäderna. 

Svenska regionala flygplatser AB (SRF) företräder och driver därför de icke-statliga flygplatsernas 
frågor. SRF menar att Sverige behöver en sammanhållen och långsiktig flyg- och transportpolitik 
som bejakar mervärdet av de icke-statliga flygplatsernas betydelse för regional tillväxt, turism och att 
hela Sverige ska leva.    

SRF driver dessa frågor gentemot statsmakterna men arbetar också aktivt med att samarbete med 
olika myndigheter, organisationer och aktörer för ökad regional tillväxt, turism och glesbygdsfrågor. 
SRF har ett 10-punktsprogram för att främja de icke-statliga flygplatsernas betydelse för Sverige. 

 

Svenska regionala flygplatsers 10-punktsprogram: 

1. Sverige behöver en sammanhållen flyg- och transportpolitik 
2. Sverige behöver ett nationellt Luftfartsråd 
3. Svenska flygplatser behöver långsiktigt hållbara förutsättningar och en rättvis 

konkurrenssituation 
4. Finansieringsformen, driftbidraget, för icke statliga flygplatser behöver ses över och avsevärt 

höjas 
5. Infrastruktursatsningar måste bättre bejaka anslutningar till flygplatser 
6. Svenska flygplatser blir en allt viktigare del av det kommunala självstyret 
7. Sverige bör utnyttja sin ställning som ledande flygnation i utvecklingen av nya och 

miljövänliga bränslen och tekniker 
8. Svenska flygplatser är avgörande för regional näringslivsutveckling 
9. Svenska flygplatser är en förutsättning för svensk turism 
10. Svenska flygplatser utgör ett väsentligt bidrag till att hela landet ska leva 

 
 
 



	   	   	  

Tillgänglighet - Tillväxt - Turism 
 
 
Fokusområde: Tillgänglighet 
Landet runt. Dygnet runt. Året om.  
Sverige är det land i Europa som har längst avstånd med en liten befolkning men också med ett 
mycket utvecklat flygplatssystem. Tillgänglighetskriteriet blir därför helt avgörande för att människor 
och företag i hela landet ska kunna mötas, arbeta, investera eller förkovra sig. De regionala 
flygplatserna är lokaliserade vid en centralort med viktig industri, oftast egen högskola och inte sällan 
på avstånd som gör att andra dagliga transportslag inom hela landet inte är realistiska. Från dessa 
destinationer finns det dagliga flyglinjer till Stockholm eller en annan större stad. Svenskt flyg har 
också en oerhört hög tillförlitlighet och punktlighet. Svenska regionala flygplatser blir därmed en 
central del i det svenska transportsystemet och bidrar till den nationella kollektivtrafiken. 
 
I våra nordiska grannländer finns olika modeller för det rikstäckande flyget, men ofta med mer 
uttalade ambitioner för dess betydelse än i Sverige. I Sverige har vi sedan något år tillbaka en modell 
som bygger på att staten har valt ut att äga och ta ut vinster från de stora och lönsamma 
flygplatserna. De mindre och därmed de mindre lönsamma flygplatserna har egna huvudmän, några 
privata men de allra flesta fall kommunala ägare. 
 
Det leder till att de stora och vinstgenererande statliga flygplatserna konkurrerar mot de små och 
mindre lönsamma icke-statliga flygplatserna. Detta blir inte i längden en hållbar situation och hotar 
att slå ut flera regionala flygplatser och därmed omkullkasta andra värden som regional tillväxt, 
jobbskapande eller en levande landsbygd. 
 
Statens transportsatsningar utformas genom det årliga anslaget för kommunikationer i statens 
budget om drygt 46 miljarder kronor. Av anslaget går den absoluta huvuddelen, till investeringar och 
underhåll av vägar och järnvägar. I anslaget finns också ett finansieringssystem till de icke-statliga 
flygplatserna. Det så kallade driftbidraget. Det uppgår till cirka 100 miljoner kronor (en kvarts 
procent) av budgetanslaget. Av detta går bara ungefär hälften till flygplatser i glesbygd med så kallad 
upphandlad trafik. Resterande del var tidigare avsedda till övriga flygplatser men från numera tillförs 
de regionerna och kan fritt disponeras till alla andra transportslag. Då driftbidraget infördes 2003 
skulle det täcka cirka 75 procent av flygplatsernas underskott. Sedan dess har det inte justerats 
trots att underskotten ökat och att fler flygplatser tillkommit. Statens väljer alltså att tjäna pengar på 
de stora lönsamma flygplatserna medan man drar in på stödet till de regionala flygplatserna. 
Svenska regionala flygplatser arbetar därför aktivt med att uppvakta statsmakterna om 
ofullständigheten i dagens system men bedriver också ett aktivt samarbete med relevanta regionala 
aktörer för att visa på betydelsen av våra regionala flygplatser.  
 
 
 
Fokusområde: Tillväxt 
En betydande del av den svenska ekonomin 
Luftfartssektorn i Sverige bidrar med 26 miljarder kronor till Sveriges BNP. Nära hälften kommer från 
flygplatserna och markbaserade tjänster. En genomsnittlig anställd inom flygtransportsektorn 
genererar ett bruttoförädlingsvärde eller produktivitet som är dubbelt så stort som genomsnittet i 
Sverige. 

De regionala flygplatserna har en oerhört låg kostnad i jämförelse med övrig infrastruktur inom 
transportsektorn (som vägar och järnvägar). Däremot genererar de regionala flygplatserna stora 
intäkter tillbaka till samhället och de lokala näringarna. Oftast anges fyra kriterier. De direkta (inom 
luftfarten), indirekta (försörjningskedjan till luftfarten), inducerande (följdkonsumtion) och de 
katalytiska effekterna (turism, nya företag mm). Studier visar att dessa effekter oftast ger tillbaka 
intäkter som är fyra gånger större eller mer, jämfört med flygplatsverksamhetens kostnader. Det vill 



	   	   	  

säga att regionerna får tillbaka ökad konsumtion, skatteintäkter, mer turism, nya jobb och nya 
företag. 

Tillgången till en flygplats är ett av de främsta skälen varför företag väljer att investera eller nyetablera 
sig i en region. I anslutning till alla Sveriges regionala flygplatser finns idag tätorter med större 
industrier, småföretag, högskolor och offentlig verksamhet som är direkt beroende av sin flygplats. 
Flygets snabbhet, pålitlighet och räckvidd gör att det inte finns något realistiskt alternativ för de flesta 
av våra kunder. Därför är Sveriges regionala flygplatser en viktig del i den regionala utvecklingen och 
tillväxten över hela landet. 
 
 
Fokusområde: Turism 
Flest Charterdestinationer 
Sverige har fått ett nytt inrikesflyg. Tidigare bestod flygningarna från de regionala flygplatserna 
nästan uteslutande av en linje till Arlanda eller Bromma. Idag kan man från de 37 regionala 
flygplatserna nå 240 destinationer. 190 av dessa är utrikes destinationer. Utvecklingen gör att idag 
har var annan regional flygplats egna utlandsdestinationer, ofta då till charter resmål. Dessutom 
börjar nu en begynnande så kallad in-charter verksamhet att ta fart. Alltså inkommande turister som 
flyger direkt till de regionala flygplatserna i Sverige. Detta ger Sverige en unik möjlighet att ta del av 
den starka turisttillväxt som växer internationellt. Regeringens mål är att fördubbla turismen i Sverige 
under en tjugoårsperiod. En ökad turistström till de regionala flygplatserna hjälper då också till att nå 
andra mål som ökad tillväxt och fler arbetstillfällen för de delar av Sverige som idag har högre 
arbetslöshet och lägre tillväxt. 

Idag finns flera organiserade samarbeten mellan statens aktörer inom flygnäringen och 
turistnäringen. Det riskerar att endast öka turismen till de redan turisttäta storstadsområdena. SRF 
arbetar här aktivt med att upplysa och påverka statsmakterna men också att samarbeta med svensk 
turistnäring och regionala aktörer för att möjliggöra ökad turism till hela Sverige och därmed hjälpa till 
att nå regeringens mål. Sveriges regionala flygplatser blir därför en viktig komponent för en utvecklad 
svensk turism. 
 
 

 
 
Flyget får knappt 2,2 promille 
Statens infrastrukturanslag är cirka 46 miljarder kronor om året. Av detta används cirka 100 miljoner 
kronor, knappt 2,2 promille, som driftbidrag till landets 37 regionala flygplatser. Ungefär lika mycket 
går till den upphandlade trafiken som berör några flyglinjer. Staten ska satsa 522 miljarder kronor till 
år 2025 på transportsystemet. Av denna expansion görs inga nysatsningar till de regionala 
flygplatserna. 
 
Fråga: Är statens satsningar på transportsektorn rimligt fördelade? 



	   	   	  

 
 
Mindre än 3 procent av Transportbyråkraterna arbetar med flyg 
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för alla trafikslag och har  
6 500 anställda. Cirka fem personer arbetar med flygfrågor. Transportstyrelsen som utformar regler 
och ger licenser för alla trafikslagen har 1 650 anställda. Där arbetar 215 personer med flyget. Allt 
som allt, mindre än tre procent av dessa tjänstemän ägnar sig åt flyget.  
 
Fråga: Är statens intresse för flygets frågor rätt avvägd? 
 
 



	   	   	  

Minimal forskning om flyg 
Staten har två forskningsinstitutioner inom transportområdet. Trafikanalys utvärderar 
transportsektorn och ansvarar för statistik. Trafikanalys gör cirka 50 årsrapporter varav en enda 
berörde flyget det senaste året. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, bedriver tillämpad 
forskning för alla trafikslag. VTI har 69 forskningsområden. Inga av dessa handlar om flyg. Av VTI:s 
drygt 1 200 rapporter berör 21 stycken flyget. 
 
Fråga: Är forskning kring flyget rätt prioriterat jämfört med andra trafikslag? 
 

 
 
 
 
Flyget kostar mindre 
Av Sveriges 37 regionala flygplatser ägs 34 av kommuner, landsting eller regioner. Av den lokala 
infrastrukturen och lokaltrafiken kostar bussverksamhet och annan markbunden trafik betydligt mer 
än flygplatsverksamheten. Ofta kostar lokaltrafiken drygt tio gånger mer än flygplatserna. 
Lokaltrafiken drivs dessutom med större underskott än flygplatserna. 
 
Fråga: Är flyget mindre betydelsefullt för den lokala och regionala infrastrukturen? 
 

 
 
 



	   	   	  

 
 
Flygets utsläpp – bara 2 procent 
Är du tveksam till att flyga på grund av all miljöpåverkan? Om ja, grundar det sig på fakta? I Sifo:s 
senaste undersökning svarar endast 15 procent av svenska folket rätt på frågan ”Hur stor del av de 
globala koldioxidutsläppen tror du flyget står för?” Rätt svar är två procent. Hela 64 procent av 
befolkningen tror att utsläppen är mycket högre. Faktum är att flygets utsläpp minskat med 70 
procent de senaste 40 åren. Flyget är dessutom den enda bransch som satt upp egna utsläppsmål. 
År 2050 ska utsläppen vara halverade jämfört med 2005 och aktuella beräkningar visar att flyget 
kommer överträffa detta mål. 
 
Fråga: Hade du svarat rätt på Sifo:s fråga? 
 
 

 
 
Flygplatser för alla? Eller bara för vissa? 
Sverige är det land inom EU som har längst avstånd. Ofta är det bara flyget som skapar tillgänglighet 
för många svenska orter. Med de statliga flygplatserna kan 47 procent av befolkningen nå en 
flygplats inom en timme. Inkluderas de regionala flygplatserna når hela 91 procent av befolkningen 
en flygplats inom en timme. Medan de statliga flygplatserna har 26 procent av linjenätet, har de 
regionala flygplatserna hela 74 procent av linjenätet. 
 
Fråga: Är det rimligt att Sveriges samtliga flygplatser har samma förutsättningar? 
 

FLYGETS  
UTSLÄPP  
– BARA 2%

HUR MYCKET  
SLÄPPER FLYGET UT?



	   	   	  

 
 
Vad är statens roll? 
Staten har valt ut och äger genom Swedavia 10 flygplatser med många passagerare och stora 
intäkter vilket skapar stora vinster för staten. Samtidigt äger och driver kommuner och landsting 
nästan alla de regionala flygplatserna där 30 av dem har passagerartrafik med betydligt färre 
passagerare och därmed ofta underskott. 
 
Fråga: Ska staten ta ett större ansvar för alla flygplatser eller bara tjäna pengar på de lönsamma? 
 
 
 
 

 

 
 
Allas och ingens ansvar 
För de regionala flygplatserna är flygfrågor organiserade tillsammans med övriga trafikslag i 
Näringsdepartementet. Flygplatsernas ägarfrågor sorterar under Finansdepartementet. Då 
flygplatsfrågor också berör tillväxt och turism, måste flygplatserna vända sig till Närings- 
Landsbygds- och Utrikesdepartementet. Vad gäller miljö- och bullerfrågor ansvarar 
Miljödepartementet. I realiteten hanteras sedan alla dessa frågor under en lång rad av myndigheter. I 
dag finns ingen samlad flygpolitik som är samordnad mellan dessa myndigheter och departement. 
 
Fråga: Behövs det ett samlat grepp kring den svenska flygpolitiken? 
 
 
 
 
 



	   	   	  

Närtidsfrågor 
Under det senaste året har följande sex frågor försämrat eller riskerat försvåra situationen för 
Sveriges regionala flygplatser. Inga av förslagen eller besluten har samordnats mellan berörda 
instanser och myndigheter.  
 
EU vill ta bort offentligt stöd 
EU-kommissionen har fastställt nya riktlinjer som förbjuder offentlig finansiering för flygplatsers drift 
med hänvisning till att offentlig finansiering snedvrider konkurrensen. Kommissionen har trots 
invändningar från många instanser, inte tagit hänsyn till Sveriges speciella förhållanden där Sverige 
har längst avstånd inom hela EU och är det mest glesbefolkade landet efter Finland. Våra flygplatser 
är till för säkerställa tillgänglighet och det råder ingen konkurrenssituation mellan landets regionala 
flygplatser. De regionala flygplatserna kommer åberopa lagstiftning som kan ge undantag med s.k. 
SGEI kriterier om flygplatsen anses väsentlig för regionens ekonomiska utveckling.  
 
TAF på flygplatser 
Transportsstyrelsen har velat ta bort finansieringen för TAF (flygplatsprognoser) för fem regionala 
flygplatser. Ingen konsekvensanalys låg bakom förslaget men det skulle bli en direkt kostnadsökning 
med knappt en miljon per år och flygplats. Efter att SRF framfört kritik mot förslaget har 
Transportstyrelsen dragits tillbaka förslaget men väntas återkomma med ett annat förslag.  
 
Upphandlad trafik 
Trafikverket har fastställt en ny modell för den upphandlade flygtrafiken som ska börja gälla 2015. I 
ursprungsförslaget ville Trafikverket ta bort linjerna Torsby och Hagfors, vilket i praktiken skulle 
innebära en nedläggning av dessa två flygplatser. SRF uppmärksammade då regeringen på att 
staten bara för några år sedan medverkat till att Torsby flygplats byggdes om för drygt 70 miljoner 
kronor. Något som Trafikverket inte tagit hänsyn till i sitt förslag. Efter SRF uppvakning beordrade 
regeringen Trafikverket att inkludera Torsby och Hagfors på nytt i den upphandlade trafiken.    
 
Till själva helhetsförslaget har i det närmaste alla berörda flygplatser, ägare och regioner starkt 
ifrågasatt förslaget då antalet upphandlade stolar minskar med ca 20 procent. Flygbolagen får 
svårare att beräkna intäkter och förslaget kommer leda till höjda biljettpriser. Vilket helt motverkar 
själva syftet med upphandlad trafik, att möjliggöra resor till avlägsna delar av landet.  
 
TEN-T flygplatser 
EU har frågat medlemsländerna om förslag på s.k. TEN-T flygplatser (Trans-European Transport 
Networks) vilket syftar till att kunna ge investeringsmedel till flygplatser med utvecklingspotential. 
Näringsdepartementet har lämnat förslag till EU på vilka flygplatser som borde få pengar men utan 
att ha samrått med flygplatserna lokalt. Även här har urvalskriterierna varit bristfälliga. Just nu 
omvandlas TEN-T systemet till något som kallas CEF (Connecting Europe Facility) med andra 
urvalskriterier.  
 
Omfördelning Terminalavgifter 
Transportstyrelsen vill omfördela kostnaderna mellan det som kallas Undervägsavgift och 
Terminalavgift. I realiteten skulle de allra flesta flygplatser, de med flygtrafikledning för högre avgifter, 
medan flygplatser med s.k. AFIS tjänst skulle få något lägre avgifter. Kostnadsökningen skulle bli 
flera miljoner per flygplats. Även här invände SRF då kostnadsökningarna skulle bli väldigt stora och 
förslaget saknade en konsekvensanalys. Transportsstyrelsen har valt att stoppa beslutet tills vidare.  
 
Flygtrafiktjänst 
I Riksdagens trafikutskott har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna gemensamt bildat en majoritet för att återreglera flygtrafiktjänsten. Motivet 
skulle vara att Försvarsmakten behöver en viss mängd statliga flygledare. Regeringen har utrett 
frågan och efter mycket kritik från myndigheter, flygplatser och andra, har regeringen inte velat 
återreglera utan i stället utreda Försvarsmaktens behov. En sådan utredning kan vara klar den 1 



	   	   	  

september 2014. Trots detta har majoriteten i utskottet själva lagt ett lagförslag om återreglering 
som ska träda i kraft den 1 juli 2014.   
 
Nio regionala flygplatser har idag bytt flygtrafikledning och sparat ca 30%. Blir det en återreglering 
får vi i praktiken en monopoliserad marknad och våra flygplatser riskerar på nytt en avsevärd 
fördyring med flera miljoner kronor per flygplats.  
 
 
Bristen av en samlad svensk flygpolitik 
Dessa sex förslag kommer från fem olika instanser. EU, Riksdagen, Transportsstyrelsen, Trafikverket 
och Näringsdepartementet. Dessa exempel visar på hur olika förslag slår helt olika mot våra 
flygplatser. Det visar också på bristen av samordning och någon egentlig tanke om våra flygplatsers 
roll och betydelse för svensk luftfart och säkerställandet av en tillgänglighet för hela Sverige.  
 
Alla dessa försämringar har också skapat en osäkerhet där flera flygplatshållare idag är tveksamma 
till att långsiktigt fortsätta driva sina flygplatser, då staten inte tycks vara intresserad att säkerställa 
rimliga villkor för alla flygplatser.   
 
 

 
 
Svenska flygplatser är avgörande för regional näringslivsutveckling, för turism och för att hela landet 
ska leva. Här fem områden som mycket snabbt behöver åtgärdas.   
 
 
En svensk flygpolitik 
1. ökad kompetens. Det behövs en väsentligt ökad kompetens om svenskt flyg inom 

statsförvaltning och forskning. 
2. ökad tydlighet. Det behövs långsiktiga och tydliga beslut, som för flygtrafikledningen, för att 

flygplatserna fortsatt ska kunna säkra tillgänglighet och flygförbindelser över hela landet. 
3. ökat statligt ansvar. De regionala flygplatserna ska inte behöva missgynnas på de statliga 

flygplatsernas bekostnad. 
4. ökad finansiering. De båda finansieringsformerna, driftbidraget och den upphandlade 

trafiken, behöver ses över och avsevärt höjas. 
5.       ökad samordning. Svenska flygplatsers betydelse måste uppmärksammas i en samordnad 

flygpolitik, som inkluderar tillgänglighet, regional näringslivsutveckling och turism. Allt för att                                               
hela Sverige ska leva. 

 
 
	  



	   	   	  

	  
	  

 

 

 

 

 

PASSAGERARTRAFIK

EJ  
PASSAGERARTRAFIK

NORRKÖPING

STOCKHOLM/SKAVSTA

ÖRNSKÖLDSVIK

HÖGA KUSTEN

LINKÖPING

JÖNKÖPING

OSKARSHAMN

KALMAR

ÄNGELHOLM/HELSINGBORG

KRISTIANSTAD

ESKILSTUNA

STOCKHOLM/VÄSTERÅS

BORLÄNGE

GÄVLE

SVEG

LYCKSELE

SKELLEFTEÅ

ARVIDSJAUR

GÄLLIVARE

PAJALA

HAGFORS

HEMAVAN

STORUMAN

VILHELMINA

MORA-SILJAN

TORSBY

KARLSTAD
ÖREBRO

HULTSFRED

VÄXJÖHALMSTAD

LJUNGBYHED

FALKÖPING
SKÖVDE

Sveriges Regionala  
Flygplatser AB (SRF) har  

37 medlemsflygplatser från 
Pajala i norr till Kristianstad  

i söder.

TROLLHÄTTAN

GÖTEBORG CITY

SUNDSVALL/TIMRÅ



	   	   	  

 

 

 

• 5,3 miljoner  
passagerare /år

• 37 regionala flygplatser
• 240 destinationer
• 190 utriksdestinationer

Luftfarten bidrar med: 
• 26 miljarder kr till BNP 
• 44 000 är anställda

• Längsta landet
• Näst mest glesbefolkat
Tillgänglighet är helt avgörande

• 17 300 ton 
frakt/år

Bilar som kör för 
fort släpper ut mer 
än inrikesflyget

• Flygskolor
• Räddningshelikoptrar
• Ambulansflyg

• Större intäkter 
än vad de kostar

• 2,5 km räls = 2,5 km. 
• 2,5 km landningsbana, 
   = hela världen

PASS
17 300

ton

 FAKTA REGIONALA FLYGPLATSER

Inom EU är Sverige:


