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Sammanfattning 

 

Trafikverket har ett uppdrag att verka för en grundläggande tillgänglighet i 

interregional kollektivtrafik. Ett sätt att lösa tillgänglighetsproblem är att avtala om 

trafik som inte kan upprätthållas kommersiellt.  

I god tid innan ett avtal om trafik upphör görs en utredning om vilka brister som finns i 

tillgängligheten för berörda kommuner. Utredningen tar ställning till om dessa brister 

bör åtgärdas av Trafikverket genom ett fortsatt avtal eller om det finns andra, mer 

ändamålsenliga åtgärder som kan lösa tillgänglighetsproblemen. Utredningen följer en 

fastställd rutin, lika för alla utredningar, oavsett trafikslag.  

De förslag som utredningen kommer fram till måste även följa EU-

lufttrafikförordningen, som bl.a. reglerar under vilka förutsättningar och på vilket sätt 

en medlemsstat kan köpa regelbunden flygtrafik. Medlemsstaten måste först införa 

allmän trafikplikt på flyglinjen. Den allmänna trafikplikten ska införas endast i den 

utsträckning som är nödvändig för att på flyglinjen säkerställa ett minimiutbud av 

regelbunden lufttrafik som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, 

regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet. EU-lufttrafikförordningen 

fastställer även ramarna för när den planerade allmänna trafikplikten är att bedöma 

som nödvändig och adekvat. 

Trafikverket har idag avtal om flygtrafik på 9 destinationer, fördelade på 7 avtal, där 

vissa orter samslingas. Sträckningarna är Östersund-Umeå, Torsby-Hagfors-Arlanda, 

Sveg-Arlanda, Lycksele-Arlanda, Vilhelmina-Hemavan-Arlanda, Gällivare-Arlanda och 

Pajala-Luleå. Trafikplikt finns även för sträckan Arvidsjaur – Arlanda, men där har 

operatören Nextjet anmält att de kör sträckan kommersiellt enligt den allmänna 

trafikplikten.  

Tillgängligheten till interregionala resmål mäts i en särskild modell för att avgöra om 

det är motiverat med en insats. Tillgänglighetsmodellen mäter tillgängligheten i hela 

landet enligt 8 kriterier. Kriterierna är framtagna under ett antal år med flera 

utredningar och remissomgångar, där kommuner och regioner haft möjlighet att ge 

synpunkter. I tillgänglighetsmodellen beaktas tillgängligheten lika för hela landet. Där 

det finns stora problem med tillgängligheten kan Trafikverket göra insatser för att 

skapa en grundläggande tillgänglighet. 

Flertalet av de kommuner som idag har avtalad flygtrafik har stora brister i 

tillgängligheten till interregionala resmål. Bäst tillgänglighet har Östersund, men även 

Torsby och Hagfors har betydligt bättre tillgänglighet än övriga kommuner. Flygtrafiken 

ger stora tillgänglighetseffekter förutom för Östersund där endast ett kriterium, till 

regionsjukhus, påverkas. För Östersund är det även möjligt att nästan uppfylla 

tillgängligheten till regionsjukhuset i Umeå med flyg via Arlanda. Det finns även 

resmöjligheter med tåg och buss som trafikverket avtalat om som möjliggör resor till 

regionsjukhuset.  
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Trafikverket bedömer att en allmän trafikplikt är nödvändig för att säkra den 

grundläggande tillgängligheten för den aktuella avtalade flygtrafiken. Bedömningen 

gäller även Arvidsjaur, där flygtrafiken idag bedrivs kommersiellt.  

Trafikverkets uppdrag innebär att inte göra större insatser än som krävs för att 

upprätthålla en grundläggande tillgänglighet. Det avtalade flyget ger stora 

tillgänglighetsförbättringar och flertalet av dagens linjer är prioriterade för insats. 

Undantag är linjen Torsby-Hagfors-Arlanda där anslutningstrafik med marktransport till 

Karlstad kan lösa tillgänglighetsproblemen. Linjen Östersund-Umeå ger dessutom små 

tillgänglighetsförbättringar och föreslås upphandlas endast så länge som det finns 

riksdagsbeslut om linjen. Om regering och riksdag anser att den ska vara kvar bör 

Trafikverket få ett särskilt uppdrag i instruktionen att avtala om denna linje.  

I rapporten redovisas de synpunkter som inkommit under utredningens gång från 

kommuner, regioner, flygplatser och operatörer och vid behov den syn Trafikverket har 

på de inkomna synpunkterna. Relativt många önskemål och synpunkter går utanför vad 

som är möjligt enligt Trafikverkets uppdrag och EU-lufttrafikförordningen.  

Kostnaderna i kommande avtal är svåra att förutse, beroende på att anbudspriserna 

kan variera utifrån bl a vilka samslingningar och mellanlandningar som görs, val av 

flygplan samt operatörens prisfilosofi och möjlighet att samordna verksamheten med 

annan trafik. Trafikverket gör ändå bedömningen att avtalspriserna sannolikt kommer 

att öka i kommande avtal, både på grund av vissa förändringar i den allmänna 

trafikplikten som föreslås och utifrån att prisnivån idag bedöms vara låg i förhållande 

till kostnaderna för trafiken.  

Den allmänna trafikplikten föreslås förändras enligt följande: 

 Reglering av snittbiljettintäkt tas bort och ersätts med maxpris på en viss andel 

av biljetterna  

 Ökade möjligheter för operatörerna att variera kapaciteten med efterfrågan 

under året 

 Vissa anpassningar av stolskravet till resandet och storlekarna på de flygplan 

som finns att tillgå på marknaden för att möta lagstiftningens krav på 

proportionerliga åtgärder men även undvika onödiga kostnader för 

operatörerna som tenderar att öka biljettpriserna 

Trafikverket kommer även att utveckla en metod för bättre uppföljning av trafikplikten. 

 

 

 

  



5 
 

Innehåll 

 

1. Inledning ........................................................................................................ 7 

1.1 Syfte ......................................................................................................... 7 

1.2 Vad avgör om Trafikverket ska engagera sig i viss kollektivtrafik? ........ 7 

1.3 Möjligheter och begränsningar ............................................................... 8 

1.4 Nuvarande avtal ..................................................................................... 11 

2. Behovsanalys ................................................................................................ 12 

2.1 Tillgängligheten för kommuner med avtalat flyg.................................. 14 

2.2 Andra kommuner som får tillgänglighetsförbättringar ........................ 22 

2.3 Tillgänglighetsförbättringar som inte framgår av 

tillgänglighetsmodellen .................................................................................... 22 

2.4 Tillgängligheten för andra kommuner med önskemål om flygtrafik .... 23 

2.5 Alternativa möjligheter att klara tillgängligheten .................................28 

2.6 Slutsatser av behovsanalysen ................................................................ 36 

3. Kommersiella förutsättningar ...................................................................... 37 

4. Prioritering ................................................................................................... 38 

5. Avstämning mot Trafikverkets villkor för trafikavtal ................................. 40 

5.1 En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt ................. 40 

5.2 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av regional 

kollektivtrafikmyndighet ................................................................................. 40 

5.3 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling ............................... 40 

5.4 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för trafiken ................. 41 

5.5 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för trafikavtal 41 

6. Avstämning mot transportpolitiska mål ...................................................... 42 

6.1 Samhällsekonomisk bedömning ........................................................... 42 

6.2 Funktionsmål och hänsynsmål ............................................................. 46 

7. Avstämning mot regionala mål ....................................................................48 

7.1 Regionala utvecklingsprogram .............................................................48 

7.2 Enskilda kommuner och flygplatser ..................................................... 49 

7.3 Flygplatsregionernas synpunkter om krav som bör ställas vid 

upphandling. .................................................................................................... 52 

7.4 Avtalade operatörers synpunkter på dagens avtal ................................ 55 

8. Trafikutformning .......................................................................................... 57 

8.1 Avtalsform ............................................................................................. 57 

8.2 Kapacitets- och ersättningsnivåer ......................................................... 57 

8.3 Kvalitetsaspekter ................................................................................... 58 

9. Kravspecifikation ......................................................................................... 60 



6 
 

9.1 Utgångspunkter för revidering av den allmänna trafikplikten ............ 60 

9.2 Förslag till allmän trafikplikt ................................................................ 73 

Bilaga1 Historik kring det statliga engagemanget i flygtrafiken .................. 85 

Bilaga 2 Tillgänglighetsanalysens åtta kriterier .......................................... 89 

Bilaga 3 Befolkning ....................................................................................... 93 

Bilaga 4 Samhällsekonomisk bedömning .................................................... 95 

Bilaga 5 Resvaneundersökningar ............................................................... 100 

Bilaga 6 Tillgänglighet för Torsby och Hagfors, fördjupat underlag ......... 105 

 

 



 

1. Inledning  

1.1 Syfte  

Syftet med utredningen är att utreda vilka brister det finns i tillgängligheten för 

berörda kommuner och ta ställning till om dessa brister kan åtgärdas av Trafikverket 

genom att avtala om flygtrafik eller om det finns andra, mer ändamålsenliga åtgärder 

som kan lösa tillgänglighetsproblemen. Underlaget kommer att ligga till grund för 

beslut om på vilka sträckor Trafikverket ska besluta om allmän trafikplikt och vid behov 

avtala om flygtrafik för perioden oktober 2015 till oktober 2019.  

Utredningen behandlar avtal om flygtrafik till berörda flygplatser. Statliga driftbidrag 

till flygplatserna är ett särskilt uppdrag. Förändringarna i de statliga driftbidragen är 

redan beslutade och behandlas därför inte i denna utredning1.  

1.2 Vad avgör om Trafikverket ska engagera sig i viss 
kollektivtrafik? 

Trafikverkets uppdrag, när det gäller interregional kollektivtrafik är att verka för en 

grundläggande tillgänglighet2. Trafikverket har möjlighet att teckna avtal om 

transportpolitisk motiverad interregional kollektivtrafik, om trafiken inte upprätthålls i 

annan regi och att den saknar förutsättningar för att bedrivas kommersiellt. 

En förutsättning för att Trafikverket ska engagera sig i en viss kollektivtrafik är att den 

bedöms vara transportpolitisk motiverad. Det innebär att trafiken måste ge mätbara 

förbättringar i den interregionala tillgängligheten för kommuner som, utan den aktuella 

trafiken, har en bristande tillgänglighet3.  

Om en trafik är transportpolitiskt motiverad eller inte, vilken utformning den bör ha, 

om det finns förutsättningar att bedriva trafiken kommersiellt eller i samverkan med 

andra aktörer, vilken eventuell ersättning som är rimlig etc., utvärderas efter ett antal 

olika villkor i olika utredningssteg. Utredningsstegen följer Trafikverkets rutin för 

utredningar om transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik och 

listas i bild 1 nedan.  

 

 

                                                           

1
 Mer info om statliga driftbidrag till flygplatser finns på Trafikverkets hemsida 

www.trafikverket.se. Uppdaterad information om det nya beslutet läggs ut under juni månad. 
2
 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket, 1§ 

3
Trafikverket mäter interregional tillgänglighet genom att analysera resmöjligheterna från/till en 

kommunhuvudort utifrån åtta olika kriterier, se Bilaga 2. 
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Bild 1 Utredningsprocessen  

 

1.3 Möjligheter och begränsningar 

 

EU-lufttrafikförordningen4 

EU-lufttrafikförordningen reglerar bl.a. under vilka förutsättningar och på vilket sätt en 

medlemsstat kan köpa regelbunden flygtrafik. 

Av artikel 16 i EU-lufttrafikförordningen följer att medlemsstaten först måste införa 

allmän trafikplikt på flyglinjen. Den allmänna trafikplikten ska införas endast i den 

utsträckning som är nödvändig för att på flyglinjen säkerställa ett minimiutbud av 

regelbunden lufttrafik som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, 

regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet. EU-lufttrafikförordningen 

fastställer även ramarna för när den planerade allmänna trafikplikten är att bedöma 

som nödvändig och adekvat. 

                                                           

4
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om 

gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning). 

Utredningsprocessens olika steg i utredningar 

om eventuellt engagemang i interregional 

kollektiv persontrafik 

 

1. Behovsanalys 

 Tillgänglighetsanalys 

 Bristanalys 

2. Bedömning om trafiken kan drivas kommersiellt 

3. Bedömning om samverkansinsats 

4. Bedömning om insatsens prioritet relativt andra insatser 

5. Avstämning mot Trafikverkets villkor för trafikavtal 

 En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt 

 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av 

regional kollektivtrafikmyndighet 

 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling  

 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för trafiken 

 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för 

trafikavtal 

6. Avstämning mot transportpolitiska mål 

7. Avstämning mot regionala mål 

8. Utformning av förslag till insats 

9. Remiss 

10. Förslag till insats 
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När en allmän trafikplikt föreligger på en flyglinje får lufttrafikföretag utöva 

regelbunden lufttrafik på linjen endast under förutsättning att lufttrafikföretaget 

uppfyller samtliga krav i den allmänna trafikplikten. 

För det fall inget lufttrafikföretag utövar lufttrafik på en flyglinje i enlighet med den 

allmänna trafikplikten kan medlemsstaten begränsa tillträdet till flyglinjen till ett 

lufttrafikföretag. Denna rättighet ska erbjudas genom ett offentligt anbudsförfarande i 

enlighet med artikel 17 EU-lufttrafikförordningen.  

Det är således beslutet om allmän trafikplikt som styr vad det är för trafik som ska/kan 

åstadkommas dvs. regelbunden flygtrafik kan inte upphandlas utan att beslut om 

allmän trafikplikt finns och regelbunden flygtrafik kan inte heller köpas i en omfattning 

som går utöver vad som föreskrivs i den allmänna trafikplikten. 

I Sverige har Trafikverket fått till uppgift att utföra vad som åligger Sverige enligt 

artiklarna 16 och 17 i EU-lufttrafikförordningen.5 Av detta följer således att det är 

Trafikverket som ska utreda behov av allmän trafikplikt, fatta besluta om allmän 

trafikplikt enligt artikel 16 och vid behov upphandla flygtrafik i enlighet med artikel 17 

(även 12 a § i förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket). 

Avtalet upphandlas i form av en tjänstekoncession. Av definitionen i LOU6 framgår att 

med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men 

som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja 

tjänsten. Endast 1 kap 12 § i LOU är tillämplig på tjänstekoncessioner och för flyg finns 

en särreglering i EU-lufttrafikförordningen. I EU-lufttrafikförordningen är reglerat att 

ersättningen inte får överstiga det belopp som krävs för att täcka nettokostnaden som 

uppkommer vid fullgörandet av varje allmän trafikplikt, med hänsyn till 

lufttrafikföretagets intäkter i samband därmed samt till en rimlig vinst. 

 
Kommuners medverkan i tillhandahållandet av flygtrafiken med allmänna 

medel 

Synpunkter och förslag har kommit från flygplatser och kommuner när det gäller att ha 

möjlighet att medverka i tillhandahållandet av flygtrafiken. Trafikverket har gjort en 

genomlysning av frågeställningarna. 

Kan någon annan än Trafikverket köpa regelbunden flygtrafik.  

Nej. Trafikverket har uttryckligen fått den uppgiften i nationell förordning.7  Denna 

bestämmelse i förordning fanns inte vid tidpunkten för den förra utredningen. 

                                                           

5
3 § förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område samt 12 

a§ förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket). 
6
 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

7
 Se 1 och 3 §§ förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens 

område. Av 1 § framgår att bestämmelserna i förordningen gäller så länge inte en lag eller en 

annan förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från den. 
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Kan Trafikverket ta emot medel av kommuner eller regionala 

kollektivtrafikmyndigheter till den flygtrafik som verket ska upphandla?  

Trafikverket kan inte ta emot bidrag från kommuner till upphandlingen av flygtrafik 

utan uttryckligt författningsstöd. 

Kan man upphandla mer än allmän trafikplikt?  

Trafikverkets tolkning av EU-lufttrafikförordningen är att det inte är möjligt.  

Kan Trafikverket ge pengar till kommuner eller kollektivtrafikmyndigheterna 

för att dessa själva ska kunna upphandla flygtrafik? 

Nej, då det är Trafikverket som fått till uppgift att vid behov upphandla regelbunden 

flygtrafik, se ovan. 

Brutto- och nettoupphandling 

Frågan om brutto- och nettoupphandling har tagits upp av några flygplatser och 

kommuner.  

Med bruttoupphandling menas här att upphandlaren tar biljettintäkterna och betalar 

operatören för trafikkostnaderna och med nettoupphandling menas här att operatören 

får behålla biljettintäkter och får (ibland) en ersättning från upphandlaren. EU-

lufttrafikförordningen föreskriver att operatören ska behålla biljettintäkterna och att 

om detta inte räcker så kan Trafikverket även utge ytterligare ersättning dvs. EU-

lufttrafikförordningen föreskriver en nettoupphandling.  

Biljettförsäljning 

Frågan har kommit från flygplatser och kommuner om inte de istället för operatören 

kunde få ansvara för biljettförsäljning. EU-lufttrafikförordningen och utformandet av 

upphandlingen som en tjänstekoncession leder inte till någon sådan möjlighet.  

Flygplatsernas möjlighet att få betalt direkt av Trafikverket för tjänster som 

hör samman med den upphandlande flygtrafiken 

Några flygplatser har ställt frågan om det är möjligt för en flygplats att istället för att ha 

avtal med den upphandlade operatören få betalt direkt av Trafikverket för tjänster 

såsom start/landning, ramp och incheckning. Detta då man anser att operatören ändå 

tar höjd för dessa tjänster i sitt anbud och att det skulle minska risken för eventuella 

betalningsproblem mellan flygplats och upphandlad operatör.  

Utformningen av upphandlingen som en tjänstekoncession gör att den föreslagna 

lösningen inte är lämplig. Dessutom ska operatören ha friheten att tillhandahålla flera 

av de föreslagna tjänsterna själv. 
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1.4 Nuvarande avtal 

Innevarande avtalsperiod, oktober 2011 till oktober 2015, omfattar avtal för flygtrafik 

på 9 destinationer, fördelade på 7 avtal, där vissa orter samslingas. Sträckningarna är 

Östersund-Umeå, Torsby-Hagfors-Arlanda, Sveg-Arlanda, Lycksele-Arlanda, Vilhelmina-

Hemavan-Arlanda, Gällivare-Arlanda och Pajala-Luleå.  

Trafikplikt finns även för sträckan Arvidsjaur – Arlanda, men där har operatören Nextjet 

anmält att de kör sträckan kommersiellt enligt den allmänna trafikplikten. Nextjet 

kombinerar den kommersiella sträckan Arvidsjaur-Arlanda med den avtalade sträckan 

Lycksele-Arlanda så att sträckan trafikeras Arvidsjaur-Lycksele-Arlanda. Även på andra 

sträckor förekommer mellanlandning eller förlängning av linjer. Linjen Östersund-Umeå 

har förlängts till Luleå helt kommersiellt utan ersättning. På sträckan Gällivare-Arlanda 

är det mellanlandning i Kramfors och linjen Sveg-Arlanda mellanlandar i Mora.   

Trafikverkets ersättning för den avtalade flygtrafiken uppgick 2012 till ca 88 miljoner 

kronor, vilket motsvarar knappt 11 procent av myndighetens anslag för trafikavtal.  

I tabellen nedan redovisas ersättning per linje samt antal resenärer under 2012. För en 

mer utförlig beskrivning av den avtalade flygtrafikens utveckling samt nuvarande avtal, 

se bilaga 1. 

Linje Ersättning 
2012 

Antal resenärer 
2012 

Anmärkning 

Arvidsjaur-Arlanda - 27 567 Kommersiell drift from 
120603 

Gällivare-Arlanda 5 000 000 37 671  

Hagfors-Arlanda 5 750 000 2 514  

Hemavan-Arlanda 7 500 000 12 905  

Lycksele–Arlanda 26 000 000 21 275  

Pajala-Luleå 12 000 000 4 417  

Sveg-Arlanda 9 450 000 4 862  

Torsby-Arlanda 5 750 000 2 072  

Vilhelmina-Arlanda 7 500 000 14 746  

Östersund-Umeå 9 400 000 11 050  

Generell anmärkning 

Gråmarkerade belopp gäller per år from 120603. Före detta datum 
gällde andra summor. För övriga linjer är beloppet genomsnitt per år 
under avtalsperioden. 

 

Tabell 1: Avtalad ersättning samt antal resenärer per linje 2012 
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2. Behovsanalys  
Behovsanalysen omfattar dels en tillgänglighetsanalys och dels en bristanalys. 

Tillgänglighetsanalysen mäter individers möjligheter att förflytta sig med ett kollektivt 

färdmedel (flyg, färja, buss och tåg). Detta sker genom att möjligheten att resa från en 

viss kommunhuvudort till en målpunkt8 mäts och värderas. Analysen baseras på 

verkliga resmöjligheter med samtliga linjer i det svenska kollektivtrafiknätet, samt 

kopplingar till grannländerna, från Samtrafikens databas. Tillgängligheten mäts genom 

analys av åtta kriterier med krav på vad som kan anses vara en god, acceptabel eller 

dålig tillgänglighet till olika resmål. Kriterierna innehåller krav på maximala restider, 

vistelsetider, när på dagen resorna behöver ske, med mera, för att uppnå en 

acceptabel eller god tillgänglighet9. Uppfylls inte dessa krav är tillgängligheten dålig. I 

modellen illustreras detta på en kartbild där en kommun får grön, gul, eller röd färg 

(eller ”standard”), vilket symboliserar god, acceptabel eller dålig tillgänglighet 

beroende på hur väl ett visst kriterium uppfylls. Ett exempel på karta visas på nästa 

sida. 

 

De tillgänglighetskriterier Trafikverket använder är följande: 

1. Till Stockholm 

2. Från Stockholm  

3. Internationella resor 

4. Storstäder  

5. Regionsjukhus  

6. Universitet och högskolor  

7. Andra större städer 

8. Besöksnäring 

Kriterierna är skapade utifrån de transportpolitiska målen och gjorda för att vara 

allmängiltiga och därmed kunna gälla för resmål som är intressanta för samtliga 

kommuner i landet. Kriterierna är framtagna under ett antal år med flera utredningar 

och remissomgångar, där kommuner och regioner haft möjlighet att ge synpunkter. En 

referensgrupp har varit kopplad till utredningarna, som lämnat synpunkter på 

föreslagna kriterier. 

                                                           

8 En målpunkt är målet för en interregional resa. I modellen används alltid en hållplats för 

kollektiv trafik som mål för resan. Normalt är det en central hållplats i huvudorten (resecentrum 

eller motsvarande) för den kommun där resmålet finns, förutom i kriterium 3 där målpunkten är 

en flygplats. Hållplatsen kan vid behov bytas i modellen, om analys t ex ska göras till ett resmål 

som inte ligger i kommunens centrum. 

9 De krav som ställs i tillgänglighetskriterierna redovisas i bilaga 2 
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Kartan nedan visar tillgängligheten till Stockholm, kriterium 1, för hela landet hösten 

2012. Det framgår tydligt att tillgänglighetsbristerna främst finns i de norra delarna av 

landet. Många kommuner i norr har dock god tillgänglighet tack vare flygtrafik. 

Tillgängligheten är ändå underskattad för vissa kommuner som har goda 

flygtaxiförbindelser till flyg i en grannkommun10.  

En tillgänglighetsanalys görs årligen för hela landet vilken visar utvecklingen av 

tillgängligheten från året innan och vilken effekt Trafikverkets insatser haft under året. 

Den utgör även en grund för 

fortsatta analyser av tillgänglig-

hetsproblem i olika delar av 

landet.  

Hur väl tillgänglighetskriterierna 

uppfylls redovisas förutom i 

kartbilder även i resultatfiler, där 

detaljer kring tillgängligheten kan 

utläsas. I modellen kan dessutom 

ytterligare analyser utföras som 

ger hela bilden av 

tillgängligheten för en kommun. 

Resultatet från 

tillgänglighetsanalysen medför 

att slutsatser kan dras om var 

behov av insatser finns, liksom 

vilka konsekvenser för 

tillgängligheten som en eventuell 

förändring i möjligheterna att 

resa innebär.  

När tillgänglighetsanalysen är 

slutförd genomförs en 

bristanalys. Då identifieras vad 

som gör att tillgängligheten blir 

dålig och vilken insats som skulle 

kunna tänkas motverka dessa 

brister. Bristerna kan bestå av 

både sådant som Trafikverket 

kan åtgärda och sådant som 

annan part har ansvar för, t ex 

regionala kollektivtrafik-

myndigheter. 

                                                           

10
 Se även avsnitt 2.3 
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2.1 Tillgängligheten för kommuner med avtalat flyg 

Här redovisas tillgängligheten för samtliga kommuner med allmän trafikplikt. 

Tillgängligheten redovisas både med och utan Trafikverkets avtal. 

Tillgänglighetsförbättringar uppstår både av flygavtalen och av andra avtal. Trafikverket 

har avtal om både tåg- och busstrafik som berör de aktuella kommunerna. Syftet med 

avtalen är detsamma som för flygtrafiken, att förbättra tillgängligheten med 

interregional kollektivtrafik. De tillgänglighetskriterier som påverkas är dock i 

allmänhet olika för de olika avtalen. 

På kartan nedan redovisas vilken trafik Trafikverket avtalat om runt om i landet. 

Eftersom uppdraget är att förbättra tillgängligheten även där det inte går att bedriva 

trafiken kommersiellt har insatserna fokus på de mer glesbefolkade delarna av landet. 

De största tillgänglighetsbristerna finns i Tornedalen, Norrlands inland, längs gränsen 

mot Norge och även vissa kommuner i Småland.  
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Det finns flera orsaker till tillgänglighetsbristerna. Många kommuner har långt till 

resmålen i kriterierna och om det inte finns snabba transportslag som flyg och 
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snabbtåg blir restiderna långa. Men det finns fler orsaker, bristerna beror ofta på hur 

trafiken är planerad. Några vanliga orsaker listas nedan: 

 Väntetider vid byte mellan olika linjer 

 Avgångstider som styrs av andra ändamål, t ex arbetspendling 

 Täta uppehåll för regionala linjer med tåg och buss ger långa restider11 

 Extra förflyttningar, t ex mellan järnvägsstation och busstation, när bussen inte 

angör järnvägsstationen 

 Anslutande tåg eller buss går inte tillräckligt tidigt eller sent på dagen för att 

klara kraven på ankomsttid eller vistelsetid. 

Detta innebär att Trafikverket inte alltid råder över tillgänglighetsbristerna. Ofta är det 

anslutningar mellan regionala linjer och interregionala linjer som inte är optimala för 

att skapa en god tillgänglighet.  

 

Arvidsjaurs kommun 

 

 

Arvidsjaurs kommun har bristande tillgänglighet i samtliga åtta tillgänglighetskriterier 

utan Trafikverkets avtal. Med Trafikverkets avtal uppnås minst acceptabel tillgänglighet 

i fyra av kriterierna. Flygavtalet ger tre av dessa tillgänglighetsförbättringar. 

Trafikverkets har även avtal med den regionala kollektivtrafikmyndigheten om 

busstrafik på flera linjer som bl a förbinder Arvidsjaur med de större städerna längs 

kusten och ger en tillgänglighetsförbättring i K7. Linjerna ingår i ett större avtal om ett 

samverkande system av busstrafik i de fyra nordligaste länderna. De linjer som berör 

Arvidsjaur är 17 Arjeplog-Piteå, 21 Arvidsjaur-Boden-Luleå, 26 Arjeplog-Piteå och 200 

Bodö-Skellefteå. 

Arvidsjaur får också förbättrad tillgänglighet av nattågen till övre Norrland. Nattågen 

ger ytterligare tillgänglighetsförbättringar i K2 och K4 för Arvidsjaur som inte framgår i 

tabellen ovan.12 

                                                           

11
 Ett kort uppehåll med tåg kan ge två minuter extra restid, något mindre för en buss. Tåget eller 

bussen ska bromsa in, stanna tillräckligt länge för att ge möjlighet att kliva av och på och sedan 

accelerera upp i hastighet igen.  
12

 I bilaga 2 finns mer information om hur Trafikverket beräknar tillgänglighet med nattåg  

Arvidsjaur

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Dagens trafik Grön Röd Gul Röd Röd Röd Gul Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Röd Röd Röd Gul Röd

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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Gällivare kommun 

 

 

Gällivare kommun har bristande tillgänglighet i samtliga åtta tillgänglighetskriterier 

utan Trafikverkets avtal. Med Trafikverkets flygavtal uppnås minst acceptabel 

tillgänglighet i tre av kriterierna. Trafikverket har förutom flygtrafiken engagemang i 

busstrafiken längs inlandsvägen, linje 45, dagtåg på sträckan Luleå-Kiruna (genom 

Norrtåg) samt nattågen till övre Norrland. Dagtågen ger acceptabel tillgänglighet i K4. 

Linje 45 ger inte upphov till några färgförändringar i modellen. Gällivare får också 

förbättrad tillgänglighet av nattågen till övre Norrland. Nattågen ger ytterligare 

tillgänglighetsförbättringar i K2 och K6 för Gällivare som inte framgår i tabellen.  

Hagfors kommun 

 

 

Hagfors kommun har stora brister i fem tillgänglighetskriterier utan Trafikverkets avtal. 

Anledningen till bristande tillgänglighet till universitet och högskolor (K6) är sannolikt 

att resmöjligheterna är sämre på helger än på vardagar för Hagfors. Det gäller inte bara 

flyget utan även busstrafiken.  

Nuvarande flygtrafik Hagfors-Arlanda ger tillgänglighetsförbättringar till minst gul 

standard i två kriterier, från Stockholm och för internationella resor.  

Trafikverket har inte avtal om någon övrig trafik som direkt berör Hagfors kommun. 

Det beror på att inga lämpliga åtgärder hittills har identifierats som ger förbättringar i 

berörda kriterier. 

 

  

Gällivare

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Gul Röd Gul Gul Röd Röd Röd Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Gul Röd Röd Röd Röd

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier

Hagfors

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Grön Grön Gul Röd Gul Röd Röd Grön

Utan flyg Gul Röd Röd Röd Gul Röd Röd Gul

Utan alla avtal Gul Röd Röd Röd Gul Röd Röd Gul

Kriterier
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Hemavan 

 

 

Hemavan ligger ca 15 mil från kommunhuvudorten Storuman. Orten har stora brister i 

samtliga åtta tillgänglighetskriterier utan flygtrafiken. Flyget ger tillgänglighets-

förbättringar till minst gul standard i två kriterier. Tidtabellen är dock inte optimerad 

för att klara Trafikverkets tillgänglighetskriterier. Enligt trafikplikten ska utbudet 

anpassas till efterfrågan. Tillgängligheten påverkas dessutom beroende på om det är 

sommartidtabell eller vintertidtabell. Skillnaden är att morgonturen till Arlanda och 

kvällsturen från Arlanda bara går vissa dagar under perioden maj-oktober. 

Tillgängligheten i tabellen ovan är mätt under perioden med mindre trafik. Med den 

utökade trafiken skulle tillgängligheten förbättras ytterligare. Gul standard bör uppnås 

åtminstone i kriterium 1. 

Trafikverket har förutom flygtrafiken engagemang i busstrafiken längs Blå vägen, linje 

31, men linjen ger inte upphov till några färgförändringar i modellen för Hemavan.  

 

Härjedalens kommun 

 

 

Härjedalens kommun, där Sveg är huvudort, har bristande tillgänglighet i samtliga åtta 

tillgänglighetskriterier utan Trafikverkets avtal, nedersta raden i tabellen ovan. 

Flygtrafiken ger stora tillgänglighetseffekter, hela fem av kriterierna får minst gul 

standard, acceptabel tillgänglighet (översta raden). Inga andra avtal ger 

färgförändringar, vilket en jämförelse mellan mittenraden, utan flyg, och den understa 

raden, utan alla avtal, visar.  

Hemavan

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Röd Gul Röd Röd Röd Röd Röd Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier

Sveg

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Grön Gul Grön Röd Röd Gul Röd Grön

Utan flyg Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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Trafikverket har förutom flygtrafiken engagemang i busstrafiken längs inlandsvägen, 

linje 45, samt linje 56 Sveg-Ljusdal, men dessa linjer ger inte upphov till några 

färgförändringar i modellen13.  

 

Lycksele kommun 

 

 

Lycksele kommun har bristande tillgänglighet i samtliga åtta tillgänglighetskriterier 

utan Trafikverkets avtal. Med Trafikverkets avtal är det god eller acceptabel standard i 

samtliga kriterier. Flygtrafiken ger förbättring till minst gul standard i fyra av 

kriterierna, i övriga kriterier ger andra avtal förbättringar.  

Trafikverket har förutom flygtrafiken avtal med Norrtåg om tågtrafik Lycksele-Umeå 

och med regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län om busstrafik Umeå 

– Hemavan som går via Lycksele.  

 

Pajala kommun 

 

 

Pajala kommun har bristande tillgänglighet i samtliga åtta tillgänglighetskriterier utan 

Trafikverkets avtal. Med Trafikverkets avtal uppnås minst acceptabel tillgänglighet i 

fem av kriterierna. Flygavtalet står för fyra av dessa tillgänglighetsförbättringar. 

Trafikverket har förutom flygtrafiken avtal om busstrafik på linje 53 Kiruna-Pajala-

Haparanda och 55 Luleå-Pajala. 

  

                                                           

13
 Även om trafiken inte ger upphov till färgförändringar kan den ändå ge 

tillgänglighetsförbättringar genom att förkorta restiden och ge alternativa färdvägar. 

Lycksele

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Grön Gul Gul Grön Grön Gul Gul Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Grön Grön Röd Gul Gul

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier

Pajala

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Gul Gul Gul Gul Röd Röd Röd Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Gul Röd Röd Röd Röd

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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Torsby kommun 

 

 

Torsby kommun har stora brister i tre tillgänglighetskriterier utan Trafikverkets avtal 

Nuvarande flygtrafik Torsby-Arlanda ger tillgänglighetsförbättringar till minst gul 

standard i två kriterier.  

Trafikverket har inte avtal om någon övrig trafik som direkt berör Torsby kommun. Det 

beror på att tillgängligheten är relativt bra med nuvarande trafik. Det är bara i K7 som 

tillgängligheten har brister och inga lämpliga åtgärder har där identifierats som ger 

förbättringar. 

 

Vilhelmina kommun 

 

 

Vilhelmina kommun har bristande tillgänglighet i sju av åtta tillgänglighetskriterier utan 

Trafikverkets avtal. Flyget ger tillgänglighetsförbättringar i tre av kriterierna. Andra 

avtal ger inga färgförändringar.  Trafikverket har förutom flygtrafiken engagemang i 

busstrafiken längs inlandsvägen, linje 45, men linjen ger inte upphov till några 

färgförändringar i modellen. 

  

Torsby

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Grön Grön Gul Gul Gul Gul Röd Grön

Utan flyg Gul Röd Röd Gul Gul Gul Röd Gul

Utan alla avtal Gul Röd Röd Gul Gul Gul Röd Gul

Kriterier

Vilhelmina
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

1 2 3 4 5 6 7 8

Med avtal Grön Gul Gul Röd Röd Röd Röd Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Gul

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Gul

Kriterier
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Östersunds kommun 

 

 

Östersunds kommun har bristande tillgänglighet i tre av åtta tillgänglighetskriterier 

utan Trafikverkets avtal. Flyget ger tillgänglighetsförbättringar till minst gul standard 

enbart i kriterium 5, till regionsjukhus. Övriga tillgänglighetsförbättringar uppkommer 

genom Mittnabotrafiken på sträckan Östersund-Sundsvall. Trafikverket har förutom 

flygtrafiken engagemang i Mittnabotrafiken Sundsvall-Östersund-Trondheim och 

busstrafik busstrafiken längs inlandsvägen, linje 45, som även har en koppling till linje 

63 Dorotea-Umeå för att möjliggöra resor Östersund-Umeå, samt linje 164 Östersund – 

Funäsdalen. Det är tågtrafiken Sundsvall-Östersund som ger tillgänglighetsförbättringar 

i K4 och K7. Övriga linjer ger inte upphov till några färgförändringar i modellen. 

 
Tillgänglighetsförbättringarna för flygplatsorterna sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabellen är begränsad till de sex kriterier där flyget kan ge effekter. 

 

 

 

Som framgår av tabellen ger flyget stora tillgänglighetsförbättringar för 

flygplatsorterna. Hela 29 förbättringar från röd standard fördelat på 10 orter. 

Östersund

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Grön Grön Gul Grön Gul Grön Gul Grön

Utan flyg Grön Grön Gul Grön Röd Grön Gul Grön

Utan avtal Grön Grön Gul Röd Röd Grön Röd Grön

Kriterier

Kommun K1 K2 K3 K5 K6 K8

Arvidsjaur Röd
Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Ingen

förändring
Röd

Gällivare Röd
Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Ingen

förändring
Röd

Hagfors Gul Röd Röd
Ingen

förändring

Ingen

förändring
Gul

Hemavan
Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring
Röd

Härjedalen Röd Röd Röd
Ingen

förändring
Röd Röd

Lycksele Röd Röd Röd
Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Pajala Röd Röd Röd
Ingen

förändring

Ingen

förändring
Röd

Torsby Gul Röd Röd
Ingen

förändring

Ingen

förändring
Gul

Vilhelmina Röd Röd Röd
Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Östersund
Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Kommuner som får försämrad tillgänglighet utan avtalad flygtrafik
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2.2 Andra kommuner som får tillgänglighetsförbättringar 

I samband med tillgänglighetsanalysen har observerats att även andra kommuner än 

de som åtgärden primärt avser får tillgänglighetsförbättringar av det avtalade flyget. 

De mellanlandningar som görs i Mora för flyget Sveg-Arlanda och i Kramfors för linjen 

Gällivare-Arlanda ger upphov till mätbara förändringar av tillgängligheten för flera 

kommuner. Som framgår av tabellen nedan ger mellanlandningen i Mora upphov till 

tillgänglighetsförbättringar för Orsa, Malung och Älvdalen och mellanlandningen vid 

Kramfors/Sollefteå flygplats (Höga Kusten Airport) ger upphov till 

tillgänglighetsförbättringar för både Kramfors och Sollefteå.  

 

 

 

2.3 Tillgänglighetsförbättringar som inte framgår av 
tillgänglighetsmodellen 

Trafikverkets tillgänglighetsmodell testar tillgängligheten mot resmöjligheter i 

Samtrafikens databas. Om en förbindelse av någon anledning inte finns med i 

databasen visar modellen inte alla möjligheter att resa. I samband med analysen av 

flyget har observerats att förbindelser till närliggande flygplatser i angränsande 

kommuner ofta saknas, trots att de ofta finns i form av flygtaxi till rimligt pris. Detta 

innebär att tillgängligheten ofta underskattas, liksom tillgänglighetseffekterna av 

avtalat flyg.  

 
För de flygavtal som gäller idag har utredningen identifierat anslutningsmöjligheter till 

två flygplatser som påverkar tillgängligheten positivt. Till Vilhelmina flygplats finns 

subventionerad anslutningstrafik från Storuman, Åsele och Dorotea. Till Arvidsjaurs 

flygplats erbjuder länstrafiken Norrbotten anslutningstrafik från Arjeplog. Trafikverket 

har också varit medfinansiär till ett försök med anslutningstrafik till Lycksele flygplats 

från Sorsele, Malå och Norsjö kommuner. Försöket var lyckat men avslutades i förtid 

sedan en av finansiärerna omprövat grunderna för sin medverkan. Malå kommun har 

valt att behålla en anslutningstrafik även sedan försöket avslutades. Trafikverket 

kommer att studera anslutningsmöjligheterna till flygplats närmare i hela landet inför 

kommande tillgänglighetsmätningar, med särskilt fokus på de kommuner som har de 

största bristerna i tillgängligheten. 

Kommun K1 K2 K3 K5 K6 K8

Kramfors
Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Malung
Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Orsa Röd Röd
Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Sollefteå Röd
Ingen

förändring
Röd

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Älvdalen
Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring
Röd
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2.4 Tillgängligheten för andra kommuner med önskemål om 
flygtrafik 

Haparanda 

Haparanda kommun har länge framfört önskemål om en flyglinje till Arlanda från 

flygplatsen i Kemi, som ligger i Finland men bara ca 29 km från Haparanda.  

I den förra flygutredningen inför nuvarande avtalsperiod studerades frågan, men något 

beslut togs inte. Det konstaterades i rapporten att tillräckligt underlag saknades för 

beslut.  

Trafikverket har studerat frågan vidare. De kommuner som skulle kunna tänkas resa via 

flygplatsen i Kemi är förutom Haparanda även Övertorneå, Pajala, Kalix och Överkalix. 

En tillgänglighetsanalys har gjorts. I tabellen nedan visas dagens tillgänglighet för 

berörda kommuner.  

 

 

Tillgängligheten har stora brister för kommunerna. Övertorneå har dålig tillgänglighet i 

samtliga kriterier, Haparanda och Överkalix i sju av åtta kriterier. Bäst tillgänglighet har 

Pajala, som har acceptabel tillgänglighet i fem av kriterierna, främst till följd av 

flygtrafiken. En analys utifrån möjliga restider visar dock att det bara är Haparanda och 

Övertorneå som kan få förbättrad tillgänglighet av en flyglinje Kemi-Arlanda. 

Acceptabel tillgänglighet går att uppnå med en anslutningstrafik i form av 

marktransport till Luleå flygplats. Det ger visserligen ca 50 minuter längre restid från 

Haparanda centrum till Stockholm, 4 tim 28 min mot 3 tim 38 min, men även tillgång 

till ett betydligt större utbud av avgångar och flygstolar till och från Luleå. 

I nedanstående tabeller visas vilken tillgänglighet som skulle vara möjlig att uppnå, dels 

med en direktlinje Kemi-Arlanda, dels med marktransport till Luleå Airport. 

  

Dagens trafik

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Haparanda Röd Röd Röd Grön Röd Röd Röd Röd

Övertorneå Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Pajala Gul Gul Gul Gul Röd Röd Röd Gul

Kalix Röd Röd Röd Grön Röd Röd Röd Gul

Överkalix Röd Röd Röd Grön Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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Direktlinje Kemi-Arlanda 
  Kriterier 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  Till 
Stockholm 

Från 
Stockholm 

Internat. 
resor 

Storstäder 
Region-
sjukhus 

Universitet 
Större 
städer 

Besöks-näring 

Haparanda Grön Gul Gul Grön Röd Röd Röd Gul 

Övertorneå Gul Gul Gul Röd Röd Röd Röd Röd 

 

Marktransport till Luleå Airport 

  Kriterier 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  Till Stockholm 
Från 
Stockholm 

Internat. 
resor 

Storstäder 
Region-
sjukhus 

Universitet 
Större 
städer 

Besöks-näring 

Haparanda Gul Gul Gul Grön Röd Röd Röd Röd 

Övertorneå Gul Gul Gul Röd Röd Röd Röd Röd 

 

Resandeunderlaget för en eventuell flyglinje Kemi-Arlanda bedöms som en osäker 

faktor. Haparanda och Övertorneå har tillsammans ca 15 000 invånare. Ett ytterligare 

underlag finns rimligen på den finska sidan, men samtidigt finns redan en flyglinje till 

Arlanda från Uleåborg, som ligger på ungefär samma avstånd från Haparanda som 

Luleå. Det är troligt att huvuddelen av de som önskar resa till Arlanda från den finska 

sidan skulle fortsätta att välja den linjen. Vidare finns det idag möjlighet att flyga från 

Kemi till Arlanda via Helsingfors. Denna förbindelse fångas inte upp av den svenska 

tillgänglighetsmodellen, men skulle kunna ge acceptabel (gul) tillgänglighet i de 3 första 

kriterierna för Haparanda om tidtabellerna anpassades.  

Ett annat alternativ som har studerats, både i denna och tidigare flygutredningar, är att 

ersätta dagens avtalade flyglinje mellan Pajala och Luleå med Pajala-Kemi-Arlanda. Det 

skulle ge attraktiv restid från Haparanda, men samtidigt innebära en försämring för 

resenärer från Pajala till Stockholm. I kriterium 2, från Stockholm blir vistelsetiden för 

kort och det är även gränsfall att nå Arlanda i tid på morgonen för att klara K3, 

internationella resor. 

I detta alternativ uppstår ett dilemma kring antalet passagerare och flygplanstyp - 

sträckan anses för lång för den typ av 19-stolars flygplan som idag används på vissa av 

de avtalade linjerna. Det krävs alltså ett flygplan i storleksordningen Saab 340 eller 

liknande, med ca 34 stolar. I tidigare utförd analys av en sådan linje har ca 8 000 

tänkbara årspassagerare uppskattats. Omsatt till ett basutbud14, med två dubbelturer 

på vardagar, ger detta ca 8 passagerare per tur. Detta får till följd att 

kostnadstäckningen och kabinfaktorn blir alltför låg för en så lång linje med ett flygplan 

av den storleken. 

                                                           

14
 Om det inte finns särskilda skäl för något annat avtalar Trafikverket när en insats är motiverad 

om ett basutbud med två turer i vardera riktningen.  
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Sammanfattningsvis går det inte att motivera en flyglinje via Kemi utifrån Trafikverkets 

uppdrag att skapa eller upprätthålla tillgänglighet för Sveriges kommuner. 

Kombinationen av litet resandeunderlag och behovet av flygplansstorlek gör dessutom 

att kostnadstäckningskravet bedöms som alltför svårt att uppfylla. 

En anslutningstrafik till Luleå skulle ge tillräckliga tillgänglighetseffekter för Haparanda 

och Övertorneå. Trafikverket avser att fortsatt studera möjligheterna till sådan 

anslutningstrafik.   

 

Storuman 

Storuman hade fram till 2008 avtalad flygtrafik. Flygplatsen ligger i Gunnarn, ca 37 km 

från kommunhuvudorten på vägen mot Lycksele. I tidigare utredningar har 

konstaterats att tillgängligheten från kommunhuvudorten är tillräckligt bra med 

flygtrafiken från grannkommunerna Lycksele och Vilhelmina. Trafiken från Storuman 

ifrågasattes redan inför flygavtalet från 2005, men upphandlades för ytterligare en 

avtalsperiod.  

I utredningen inför avtalet 2008-2011 framfördes följande motiv för att inte avtala om 

trafik på Storuman: 

”Linjen till Storuman kan framför allt ifrågasättas eftersom det finns andra flygplatser 

inom förhållandevis nära avstånd – flygplatsen i Vilhelmina ligger åtta mil och 

flygplatsen i Lycksele elva mil från Storumans samhälle. Storumans flygplats är belägen 

fyra mil från kommunens centralort, vilket gör att den ökade reslängden för en person 

från Storumans samhälle blir fyra mil utan flygtrafik från Storumans flygplats. 

Tillgängligheten mätt med Rikstrafikens tillgänglighetskriterier blir inte sämre när 

flyglinjen tas bort.”15 

Beslutet blev att inte avtala om flygtrafik Storuman-Arlanda från oktober 2008. 

Storumans kommun upphandlade dock själva flygtrafik under ytterligare några år, men 

denna trafik har också upphört. Flygplatsen finns dock kvar och där bedrivs annan 

verksamhet än reguljärflyg. 

Eftersom frågan om trafik på Storuman på nytt har kommit upp har tidigare slutsatser 

studerats.  

Restiden enligt Samtrafikens databas till Stockholm är över 6 timmar med flyg från 

Umeå. Då används ordinarie busstrafik för resan till Umeå, linje 31.  

I Samtrafikens databas saknas anslutningstrafik till närliggande flygplatser, även i de fall 

då det finns flygtaxi. I praktiken har Storuman möjlighet att resa med egen bil eller 

flygtaxi antingen till Lycksele eller till Vilhelmina. Storuman erbjöds även att vara med 

                                                           

15
 Flyg i glesbygd, Rikstrafiken 2007. 
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som en av orterna i försöksverksamheten i samverkan med Gold of Lapland, men 

avböjde detta.  

Det finns marktransport till med ett fast pris på 300:-/person eller 450:-/familj boende 

på samma adress (max 4pers) till Dorotea, Åsele eller Storuman tätort. Eftersom det 

hävdats att denna förbindelse inte längre existerar har det kontrollerats med 

Vilhelmina flygplats. Förbindelsen är ifrågasatt av ekonomiska skäl men finns ännu 

kvar. 

Restiden med bil från Storuman till Vilhelmina flygplats är enligt Kartex 54 minuter. 

Sträckan är 78 km.  

Om det hade funnits marktransport från Storuman till Lycksele skulle det ha tagit 1 

timme 14 minuter enligt samma källa. Sträckan är 108 km.  

Eftersom marktransporten till Vilhelmina inte finns i Samtrafikens databas har en 

körning gjorts med tillgänglighetsmodellen där en sådan anslutning lagts till. Resultatet 

framgår av nedanstående tabell.  

 

 

I den översta raden framgår tillgängligheten som den ser ut med den databas som 

levererats från Samtrafiken, där anslutning till Vilhelmina saknas. I den understa raden 

framgår tillgängligheten utan Trafikverkets befintliga avtal. Utan avtal är 

tillgängligheten dålig i samtliga kriterier (precis som för många andra orter i Norrlands 

inland). Tillgängligheten förbättras av Trafikverkets avtal i kriterium 4 och 5. 

Målpunkten i båda dessa kriterier är Umeå. Förutom att stå för flygmöjligheter från 

grannkommunerna har Trafikverket även avtal med berörda regionala 

kollektivtrafikmyndigheter om busstrafik på linje 31 Umeå-Hemavan och linje 45 Mora-

Gällivare. Det är den avtalade busstrafiken på linje 31, som ger en positiv påverkan.  

Om vi räknar in anslutningstrafiken till Vilhelmina förbättras tillgängligheten ytterligare. 

I kriterium 1 till Stockholm blir standarden t o m grön, god tillgänglighet. Standarden 

blir gul, acceptabel tillgänglighet, även i kriterium 3, internationella resor och kriterium 

8, besöksnäring.  

I kriterium 2, från Stockholm, är restiderna bra, men vistelsetiden blir för kort för att 

uppfylla kriteriet, ca 3 timmar 20 minuter i Storuman jämfört med kravet på 4 timmar 

för gul standard. Observera att Storuman hade dålig tillgänglighet i kriterium 2 även 

när kommunen hade flygtrafik från den egna flygplatsen. Av avsnitt 2.1 framgår att 

även Arvidsjaur och Gällivare har svårighet att klara kriterium 2 trots den avtalade 

flygtrafiken.  

Storuman

1 2 3 4 5 6 7 8
Till 

Stockholm

Från 

Stockholm

Internat. 

resor
Storstäder

Region-

sjukhus
Universitet

Större 

städer

Besöks-

näring

Med avtal Röd Röd Röd Gul Gul Röd Röd Röd

Ansl Vilhelmina Grön Röd Gul Gul Gul Röd Röd Gul

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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I kriterium 6 nås tre högskoleorter jämfört med kravet på fem orter, orsakerna har inte 

närmare studerats. I kriterium 7 ingår inte flyget och restiden med buss till större 

städer längs kusten är lång från Storuman.  

En jämförelse med den tillgänglighetsstudie som gjorts i tidigare utredning visar att 

tillgängligheten är i stort sett densamma med anslutning till Vilhelmina som med den 

tidigare flygtrafiken från Storumans flygplats. 

De resvaneundersökningar som gjorts för avtalade linjer visar att 24 procent av 

resenärerna på linjen Arlanda-Vilhelmina ska till Storuman vilket även gäller 10 procent 

av resenärerna Arlanda-Lycksele (se bilaga 5).  

Storuman som ensam flygplats har testats i tidigare utredningar. Det skulle ge sämre 

tillgänglighet för övriga delar av länets inland. Särskilt skulle de södra delarna, Dorotea 

och Åsele, få mycket dålig tillgänglighet. Storumans flygplats ligger längs vägen mellan 

Storuman och Lycksele, vilket medför att även Vilhelmina skulle få relativt långt till 

flyget.  

Lycksele har ca 12400 invånare, Vilhelmina 7100, Storuman 6200, Åsele 3000 och 

Dorotea 2900. Tillsammans för dessa fem kommuner är underlaget ca 31 600 invånare. 

Åsele och Dorotea är tillsammans ungefär lika stor marknad som Storuman.  

Slutsatsen av analysen är att Storuman får en stor förbättring av tillgängligheten med 

flyg från grannkommunerna. I tidigare utredningar har konstaterats att anslutning till 

Lycksele flygplats skulle ge en likvärdig tillgänglighet som egen flygtrafik. Nu har även 

konstaterats att anslutningstrafiken till Vilhelmina flygplats ger i stort sett samma 

tillgänglighet. Både Vilhelmina och Lycksele används dessutom relativt frekvent för 

resor till och från Storuman. En egen flygtrafik skulle inte ytterligare förbättra 

tillgängligheten samtidigt som underlaget är för litet för ytterligare en flyglinje i 

området. De slutsatser som dragits i tidigare utredningar är därmed rimliga utifrån 

Trafikverkets uppdrag. Avtal om flygtrafik från Storuman är inte motiverat ur 

tillgänglighetssynpunkt. 
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2.5 Alternativa möjligheter att klara tillgängligheten 

För samtliga sträckor med allmän trafikplikt har studerats vilka alternativa möjligheter 

som finns att klara tillgängligheten i form av de kriterier som Trafikverket ställt upp. De 

alternativa möjligheter som testats är främst anslutning till annan flygplats, men där 

det varit möjligt har även anslutning till tåg testats.  

Hur intressant det är att resa via en annan flygplats beror delvis på avståndet och 

därmed den tid och kostnad som krävs för att nå den alternativa flygplatsen. För 

samtliga orter är det givetvis möjligt att nå en annan flygplats med en tillräckligt lång 

resa med marktransport. I tabellen nedan redovisas avstånd och beräknad körtid med 

bil (taxi). Uppgifterna är hämtade från programmet Kartex (Lantmäteriet)16. De 

kortaste restiderna är från Torsby och Hagfors till Karlstad, som tar strax över en 

timme. Därefter kommer Gällivare till Kiruna, 1 timme 20 minuter. De längsta 

anslutningstiderna till alternativa flygplatser har Hemavan och Pajala, mellan 2 och 3 

timmar.  

 

 
Men möjligheterna att klara tillgänglighetskriterierna beror också både på den tid det 

tar att resa vidare från den aktuella flygplatsen och vilket utbud av flyg som finns vid 

flygplatsen. För att det ska vara möjligt att klara tillgänglighetskriterierna krävs både 

tillräckligt kort total restid och en lämpligt anpassad tidtabell. I tabellen nedan 

redovisas vilken total restid som kan uppnås från aktuell kommun till centrala 

Stockholm via de tänkbara flygplatserna.  

                                                           

16
 En jämförelse med nätbaserade program för resor visar att avståndet inte skiljer sig mer än 

marginellt, men att den beräknade restiden kan variera något. Kartex har både när det gäller 

avstånd och restid resultat som bedöms som rimliga.  

Ort Alternativ flygplats Km Restid 

Arvidsjaur Lycksele 158 2.08

Skellefteå 152 1.46

Luleå 158 1.54

Gällivare Kiruna 119 1.20

Luleå 255 2.55

Pajala 150 2.02

Hagfors Karlstad 89 1.03

Hemavan Lycksele 254 2.51

Vilhelmina 224 2.31

Lycksele Umeå 132 1.28

Vilhelmina 114 1.41

Skellefteå 171 2.22

Pajala Luleå 224 2.55

Gällivare 150 2.02

Sveg Östersund 196 2.16

Torsby Karlstad 90 1.01

Vilhelmina Lycksele 123 1.46
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Kortast möjliga restid med flyg från den alternativa flygplatsen och vidare färd från 

Arlanda in till Stockholm (enligt Resrobot) har adderats till anslutningstiden i tabellen 

ovan. För samtliga anslutningar har 40 minuter lagts till för incheckning och marginal 

för förseningar i anslutningen. Grön färg i tabellen innebär att tidskraven för god 

tillgänglighet i kriterium 1 och 2 uppfylls, gul färg att tidskraven för acceptabel 

tillgänglighet uppfylls och röd färg att kraven på restid inte uppfylls.  

 
 

Anm. Tid för Gällivare via Kiruna avser turer som dimensionerar tillgängligheten. Vissa 

turer har en timme kortare restid. 

 
Nedan redovisas, flygplatsort för flygplatsort, förutsättningarna att nå de restidskrav 

som finns i kriterierna.  Färg avser endast tidskraven i K1 och K2 vid resa till eller från 

Stockholm. Om förbindelserna i övrigt klarar kraven har testats i 

tillgänglighetsmodellen. Endast tre av förbindelserna har sådan restid att god 

tillgänglighet (grön standard) är möjlig att klara tidsmässigt. Det gäller Torsby och 

Hagfors via Karlstad och Lycksele via Umeå. För Lycksele är det dessutom på 

marginalen om detta klaras.  

De förbindelser som klarar tidskraven för minst acceptabel tillgänglighet (gul standard) 

har lagts in i tillgänglighetsmodellen. Nedan beskrivs tillgängligheten med 

anslutningstrafik för samtliga orter: 

Arvidsjaur 

Närmaste flygplatser är Lycksele, Skellefteå och Luleå. Avståndet till dessa flygplatser är 

i stort sett lika långt. Restiden skiljer sig dock beroende på vägarnas beskaffenhet. Det 

Ort Alternativ flygplats Totalt

Arvidsjaur Lycksele 5.03

Skellefteå 4.26

Luleå 4.49

Gällivare Kiruna 5.25

Luleå 5.50

Pajala 6.02

Hagfors Karlstad 3.23

Hemavan Lycksele 5.46

Vilhelmina 5.38

Lycksele Umeå 3.58

Vilhelmina 4.48

Skellefteå 5.02

Pajala Luleå 5.50

Gällivare 6.02

Sveg Östersund 4.46

Torsby Karlstad 3.21

Vilhelmina Lycksele 4.41
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är något kortare till Skellefteå, men restiden skiljer sig ännu mer från de övriga. 

Restiden till Skellefteå är klart kortast men beräknas ändå ta ca 1 timme 46 minuter. 

Med bästa möjliga anpassning till de resmöjligheter som finns från Skellefteå flygplats17  

är en möjlig restid till Stockholm 4 timmar 26 minuter. Via Luleå är restiden till 

Stockholm beräknad på samma sätt närmare 5 timmar och via Lycksele överstiger 

restiden 5 timmar.  

Nedan visas tillgängligheten med dagens trafik, med en tänkbar anslutning via 

Skellefteå, utan flyg från Arvidsjaur och utan alla Trafikverkets avtal.  

 

  

Som framgår av tabellen är det mycket stor skillnad på tillgängligheten för Arvidsjaur 

med och utan trafik enligt trafikplikten. Utan alla avtal är tillgängligheten dålig i 

samtliga kriterier och det är flyget som ger tillgänglighetsförbättringarna. Även med 

Trafikverkets avtal har tillgängligheten stora brister i fyra av åtta kriterier. Med 

anslutningstrafik till Skellefteå försämras tillgängligheten till Stockholm men har 

fortfarande gul standard. Att tillgängligheten från Stockholm (kriterium 2) i tabellen 

förbättras till Arvidsjaur via Skellefteå beror på att trafiken i Skellefteå även har en 

kvällstur som möjliggör både en tillräcklig vistelsetid i Arvidsjaur och återfärd till 

Stockholm samma dag.  

Dagens flygtrafik är dock nära att klara även resor från Stockholm med gul standard, 

det saknas bara 25 minuters vistelsetid för att klara kravet på 4 timmar. Samtidigt blir 

restiden omkring en timme längre via Skellefteå och ligger nära gränsen till röd 

standard. Restiden till Stockholms central från centrala Arvidsjaur ökar från 3.45 idag 

till 4.25-4.45 beroende på avgång. Anslutningstiden till flygplatsen är idag ca 40 

minuter med flygtaxi, inklusive incheckningstid, vilket ökar till ca 2 timmar 25 minuter 

(1.45 + 40 minuter för incheckning och marginal för förseningar).  

Dessutom är det viktigt att konstatera att en resa från Arvidsjaur till Stockholm via 

Skellefteå skulle starta vid Arvidsjaurs busstation vid 4 på morgonen vilket ska jämföras 

med 5.25 med dagens förbindelser. Den totala restiden ökar dessutom med ungefär en 

timme. 

                                                           

17
 Antagandet är att anslutningstrafiken behöver nå flygplatsen 40 minuter innan avgång. 

Incheckning ska ske 20 minuter innan avgång, dessutom behövs 20 minuters marginal när resan 

tar en timme eller mer.  

Arvidsjaur

1 2 3 4 5 6 7 8

Dagens trafik Grön Röd Gul Röd Röd Röd Gul Gul

Anslutning Gul Gul Gul Röd Röd Röd Gul Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Röd Röd Röd Gul Röd

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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Resa via Luleå bedöms ge ungefär samma effekter som via Skellefteå, men restiden 

ligger mycket nära röd standard. 

Restiden till Stockholm utan att flyg används är som minst ca 11 timmar. De flesta 

förbindelser har också flera byten. 

Gällivare 

Närmaste flygplats är Kiruna. Restiden till Kiruna flygplats är inte längre än ca 1 timme 

20 minuter. Utbudet från Kiruna varierar dock både i avgångstider och i restider. 

Många turer, däribland de avgångar som är dimensionerande för tillgängligheten 

morgon och kväll, är med mellanlandning och tar hela 2,5 timmar till Arlanda. Det 

omöjliggör att klara kraven på restider i kriterierna. Restiden till Stockholm blir då ca 

5,5 timmar. Vissa turer görs dock utan mellanlandning, vilket minskar restiden med en 

timme, men det gäller främst turer mitt på dagen, som inte dimensionerar 

tillgängligheten i modellen. 

 
Utan flyg är restiden till Stockholm från Gällivare som minst ca 15 timmar, ofta 

betydligt mer.  

Hagfors 

Närmaste flygplats är Karlstad, restiden är inte längre än ungefär en timme med bil. 

Med nuvarande bussförbindelser är restiden till Karlstad ca 1 timme 25 minuter. Via 

Karlstad går det med anslutningstrafik att resa från Hagfors till Stockholm på ca 3 

timmar 30 minuter.18 

 

 

Hagfors har, med Trafikverkets avtal, god eller acceptabel tillgänglighet i fem av åtta 

kriterier. Utan Trafikverkets avtal är tillgängligheten acceptabel bara i två kriterier. 

Merparten av tillgänglighetsförbättringen uppnås med flyget, det är bara i kriterium 8 

tillgängligheten påverkas av andra avtal. Att tillgängligheten klaras i några av 

kriterierna även utan flyget beror på att restiden med tåg och buss till och från 

Stockholm endast är 4 – 5 timmar. 

Tillgängligheten skulle med anslutningstrafik till Karlstads flygplats kunna upprätthållas 

på nästan samma nivå som med flyget från Hagfors. Tillgängligheten till Stockholm blir 

                                                           

18
 Tillgänglighetsförutsättningarna för Hagfors och Torsby finns beskrivna mer i detalj i bilaga 6 

Hagfors

1 2 3 4 5 6 7 8

Med avtal Grön Grön Gul Röd Gul Röd Röd Grön

Anslutning Grön Gul Gul Röd Gul Röd Röd Gul

Utan flyg Gul Röd Röd Röd Gul Röd Röd Gul

Utan alla avtal Gul Röd Röd Röd Gul Röd Röd Röd

Kriterier
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fortfarande god medan tillgängligheten från Stockholm och för besöksnäring blir 

acceptabel.  

Till skillnad från det närliggande Torsby, se beskrivning senare i detta avsnitt, klarar 

anslutningstrafiken tillgängligheten från Stockholm (K2). Det beror på att det finns 

annan resmöjlighet för returresan från Hagfors än flyget. Anslutning till tåg skulle också 

ge möjligheter att klara flera av tillgänglighetskriterierna för Hagfors. En utförligare 

tillgänglighetsanalys för Torsby och Hagfors återfinns i bilaga 6. 

Trafikverket har även studerat möjligheten att ansluta Hagfors till Torsby flygplats. Det 

skulle dock totalt sett vara en sämre lösning. En linje med lågt resande skulle på det 

sättet få ännu lägre resande eftersom en del av dagens passagerare skulle resa på 

annat sätt. Kostnaden bedöms dessutom bli oförändrad eller högre än idag. 

Alternativet skulle möjligen ge marginella förbättringar av tillgängligheten jämfört med 

anslutning till Karlstad, anslutningstiden blir nästan lika lång, ca 45 minuter jämfört 

med ca en timme till Karlstad. Dessutom har inte heller berörda kommuner visat något 

intresse för den lösningen. 

 

Hemavan 

Närmaste flygplatser är Lycksele och Vilhelmina. Kortaste restid till Stockholm via båda 

dessa flygplatser är mer än 5,5 timmar, vilket är för långt för att anslutningstrafik till 

någon av dessa flygplatser ska klara tillgänglighetskriterierna.  

Utan flyg är restiden till Stockholm som minst ca 14 timmar. 

 

Lycksele 

Närmaste flygplats är Umeå. En del av resenärerna från Lycksele reser idag via Umeå 

eftersom utbudet av turer och flygstolar är större. Tillgängligheten har testats i 

tillgänglighetsmodellen med anslutning till Umeå flygplats.  

 

Som framgår av tabellen är det mycket stor skillnad på tillgängligheten även för 

Lycksele med och utan Trafikverkets avtal. Utan alla avtal är tillgängligheten dålig i 

samtliga kriterier. Med avtalad trafik är tillgängligheten god i tre kriterier och 

acceptabel i fem kriterier. Flyget har störst inverkan, men i kriterium 4 och 5 klaras 

tillgängligheten med avtalad tåg- och busstrafik. Med anslutningstrafik kan 

Lycksele

1 2 3 4 5 6 7 8

Med avtal Grön Gul Gul Grön Grön Gul Gul Gul

Anslutning Gul Gul Gul Grön Grön Röd Gul Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Grön Grön Röd Gul Gul

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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tillgängligheten hållas på en relativt acceptabel nivå, det är bara i kriterium 6 

tillgängligheten blir dålig. Men en närmare granskning visar att restiderna skiljer sig 

avsevärt med anslutningstrafiken mot flyg från Lycksele. För att nå Stockholm och 

Arlanda i tid på morgonen måste resan starta i Lycksele ca 4.30 i stället för 6.15. Den 

totala restiden ökar också med mer än en timme.  

Som framgår av tabellen har Lycksele också stora brister i tillgängligheten till långväga 

resmål. Att tillgängligheten är god i kriterium 4 och 5 beror på att det förhållandevis 

närliggande Umeå (13 mil) är resmål i dessa kriterier och att det finns avtalad tåg- och 

busstrafik på sträckan. Restiden till Stockholm utan flyg är ca 9 timmar.  

 

Pajala 

Närmaste flygplatser är Luleå och Gällivare. Kortaste restid till Stockholm både via 

Luleå och via Gällivare är runt 6 timmar, vilket är för långt för att anslutningstrafik till 

någon av dessa flygplatser ska klara tillgänglighetskriterierna.  

Utan flyg är restiden till Stockholm som minst ca 15 timmar. 

Sveg 

Närmaste flygplats är Östersund, men anslutningstiden är ca 2 timmar 15 minuter. 

Sannolikt är det inte särskilt attraktivt med tanke på att det tar ca 4,5 timmar att resa 

med bil till Stockholm. Den totala restiden till Stockholm med anslutning till Östersund 

blir i bästa fall några minuter under 5 timmar.  

Den möjliga anslutningen via Östersund har i körts i tillgänglighetsmodellen, men visar 

sig inte ge så stora tillgänglighetseffekter. I två av kriterierna går det att uppnå gul 

standard. 

 

 

Utan alla avtal är tillgängligheten dålig i samtliga kriterier. Med avtalen är 

tillgängligheten god i tre kriterier och acceptabel i två. Det är flyget som ger alla 

tillgänglighetsförbättringar. Med anslutning nås endast acceptabel tillgänglighet i två 

kriterier.  

Utan flyg är restiden med kollektiva färdmedel till Stockholm som minst ca 6 timmar. 

 

Sveg

1 2 3 4 5 6 7 8

Med avtal Grön Gul Grön Röd Röd Gul Röd Grön

Anslutning Röd Röd Gul Röd Röd Röd Röd Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd

Kriterier
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Torsby 

Närmaste flygplats är Karlstad, restiden med bil är inte längre än ungefär en timme. 

Med kollektiva färdmedel, i det här fallet tåg på Fryksdalsbanan är restiden till Karlstad 

ca 1 timme 30 minuter, något varierande beroende på avgång. Via Karlstad går det 

med anslutningstrafik att resa från Torsby till Stockholm på ca 3 timmar 30 minuter. 

 

 

 

Torsby har, jämfört med flertalet övriga orter med flygavtal, förhållandevis god 

tillgänglighet. Tillgängligheten är acceptabel i fyra kriterier även utan Trafikverkets 

avtal och med alla avtal är det bara i kriterium 7 som tillgängligheten är dålig, där nås 

bara Karlstad. Att tillgängligheten klaras i några av kriterierna även utan flyget beror på 

att restiden med tåg till och från Stockholm är 4 – 5 timmar (i något fall under 4 

timmar).19 

Med anslutningstrafik i form av marktransport till Karlstad flygplats kan nästan samma 

tillgänglighet uppnås som med flyget från Torsby. Restiden är bara ca en timme med 

bil. Det är bara i kriterium 2 som tillgängligheten blir sämre. Även i kriterium två, från 

Stockholm, har Torsby acceptabel tillgänglighet (gul standard) delar av veckan, onsdag 

och torsdag, då det finns ett sent flyg (19.20) Karlstad-Arlanda. Övriga dagar blir 

vistelsetiden för kort med nuvarande utbud. Med ett förbättrat utbud från Karlstad 

skulle gul standard kunna uppnås hela veckan. 

Ett ytterligare alternativ är anslutningstrafik till tåg i Karlstad. Eftersom kortaste 

restiden med tåg från Karlstad till Stockholm bara är 2 timmar 15 minuter med SJ:s 

snabbtåg är även det ett attraktivt alternativ. En del tåg är dock långsammare med upp 

till ca 2 timmar och 50 minuter. Även den längre restiden ger dock med en snabb 

anslutningsresa från Torsby möjlighet till restider som klarar tillgänglighetskriterierna. 

Som framgår ovan klarar en tåganslutning kriterium 2 och ger likvärdig tillgänglighet 

som flyget förutom i kriterium 3, internationella resor.  

Trafikverket har även studerat möjligheten att ansluta Torsby till Hagfors flygplats. Det 

skulle dock totalt sett vara en sämre lösning. En linje med lågt resande skulle på det 

sättet få ännu lägre resande eftersom en del av dagens passagerare skulle resa på 

annat sätt. Kostnaden bedöms dessutom bli oförändrad eller högre än idag. 

Alternativet skulle möjligen ge marginella förbättringar av tillgängligheten jämfört med 

                                                           

19
 Tillgänglighetsförutsättningarna för Hagfors och Torsby finns beskrivna mer i detalj i bilaga 6. 

Torsby

1 2 3 4 5 6 7 8

Med avtal Grön Grön Gul Gul Gul Gul Röd Grön

Anslutning Grön Röd Gul Gul Gul Gul Röd Grön

Utan flyg Gul Röd Röd Gul Gul Gul Röd Röd

Utan alla avtal Gul Röd Röd Gul Gul Gul Röd Röd

Kriterier
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anslutning till Karlstad, anslutningstiden blir nästan lika lång, ca 50 minuter jämfört 

med ungefär en timme till Karlstad. Dessutom har inte heller berörda kommuner visat 

något intresse för den lösningen. 

 

Vilhelmina 

Närmaste flygplats är Lycksele. Anslutningstrafik tar ca 1.45, vilket gör att restiden blir 

närmare 5 timmar till Stockholm.  

 

 

Gul standard uppnås i kriterium 1 och 3, men flygtrafiken förbättrar tillgängligheten 

ytterligare i kriterium 1 och ger gul standard även i kriterium 2.  

Utan flyg är restiden till Stockholm som minst ca 11 timmar. 

 

Östersund 

För Östersund är det inte aktuellt med marktransport till annan flygplats för att lösa 

tillgänglighetsproblemet. I stället har studerats vilka alternativa resmöjligheter som 

finns mellan Östersund och Umeå. Kravet i kriteriet är 4 timmars restid för gul 

standard. Restiden med tåg till Umeå via Sundsvall är ca 5,5 timmar. Restiden med buss 

till Umeå via Dorotea är ca 6 timmar. Det finns även vissa möjliga kombinationer av tåg 

och buss, men restiden blir ändå inte kortare än ca 5,5 timmar. 

Restiden med flyg via Arlanda varierar mellan ca 4 timmar och 4 timmar 30 minuter 

beroende på avgång. Restiden via Arlanda klarar alltså nästan kraven i kriterium 5. 

Variationen beror på hur lång väntetid det är på Arlanda och för anslutningsresan till 

och från flygplats. En resa via Arlanda gör också att det är möjligt att resa även för en 

rullstolsburen person, vilket inte är möjligt med de plan som är anpassade för dagens 

resandevolym (se även avsnitt 6.2.1). 

  

Vilhelmina

1 2 3 4 5 6 7 8

Med avtal Grön Gul Gul Röd Röd Röd Röd Gul

Anslutning Gul Röd Gul Röd Röd Röd Röd Gul

Utan flyg Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Gul

Utan alla avtal Röd Röd Röd Röd Röd Röd Röd Gul

Kriterier
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2.6 Slutsatser av behovsanalysen 

 
Behovsanalysen har visat att det avtalade flyget sammantaget ger stora 

tillgänglighetsförbättringar. Det finns alltså motiv att avtala om flyg även 

fortsättningsvis. Flertalet flyglinjer är också väl motiverade utifrån stora 

tillgänglighetsförbättringar och brist på rimliga alternativ. De linjer som utifrån 

behovsanalysen föreslås få förnyad allmän trafikplikt är: 

 Sveg – Arlanda 

 Lycksele – Arlanda 

 Arvidsjaur – Arlanda 

 Vilhelmina – Arlanda  

 Hemavan – Arlanda  

 Gällivare – Arlanda  

 Pajala– Luleå 

Gemensamt för dessa linjer är att kommunerna har mycket stora tillgänglighetsbrister, 

att flyget klarar många av tillgänglighetsbristerna och att anslutningstrafik ger små 

tillgänglighetsförbättringar eller orimligt långa anslutningsresor. Dessa sträckor är 

därför högt motiverade för ny allmän trafikplikt och vid behov nytt avtal utifrån både 

Trafikverkets uppdrag och de krav som ställs upp i EU-lufttrafikförordningen. 

För linjen Östersund-Umeå är situationen annorlunda. Tillgängligheten för Östersund 

till interregionala resmål är överlag mycket god. Det är bara i ett kriterium, till 

regionsjukhus, som tillgängligheten har större brister. Tillgänglighet till regionsjukhus 

var avsikten när linjen infördes, men linjen används i liten utsträckning till ursprungliga 

syftet. Det är enligt senaste resvaneundersökning bara 8 procent som har 

regionsjukhuset som resmål. I motsvarande undersökning inför förra flygutredningen 

var andelen endast 5 procent. Landstinget i Jämtlands län hävdar att de istället 

använder flyget för att frakta läkare till patienterna, men även om dessa transporter 

läggs till blir andelen liten. Merparten av resandet är liksom för övriga linjer 

tjänsteresenärer. 

En alternativ möjlighet är att flyga via Arlanda, som nästan uppfyller kraven för 

acceptabel tillgänglighet och dessutom ger bättre möjligheter för funktionshindrade att 

resa. Trafikverket anser att motivet för denna flyglinje är betydligt svagare än för de 

linjer som nämns ovan. Som framgår av bilaga 1 är dock denna linje grundad i ett 

riksdagsbeslut, att förbättra tillgängligheten för Jämtlands län i och med att länet bytte 

sjukvårdsregion.  

Slutsatsen är att linjen är svagt motiverad och föreslås upphandlas endast så länge som 

det finns riksdagsbeslut för den. Om regering och riksdag anser att den ska vara kvar 

bör Trafikverket få ett särskilt uppdrag i instruktionen att avtala om denna linje.  

För linjerna Torsby-Arlanda och Hagfors-Arlanda är motivet svagt för en fortsatt 

flygtrafik. Det finns alternativ i form av anslutningstrafik med marktransport till flyg 

eller tåg i Karlstad, som kan ge acceptabel tillgänglighet.   
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3. Kommersiella förutsättningar 

 
Trafikverket ska bara avtala om trafik när det inte är möjligt att upprätthålla 

tillgängligheten med kommersiell trafik. Det gäller oavsett trafikslag. Ett mått på den 

kommersiella gångbarheten för aktuella linjer är hur stor andel av kostnaden som täcks 

med biljettintäkter. Trafikverket har ingen exakt kunskap om kostnaderna för 

respektive linje, men operatörerna är ålagda i avtal att rapportera in biljettintäkter. 

Biljettintäkterna plus den avtalade ersättningen ger en uppskattning av den totala 

kostnaden för trafiken20. Det går också utifrån detta att uppskatta vilken andel av den 

totala kostnaden som täcks av biljettintäkter. Som framgår av tabellen nedan är det 

stora variationer i kostnadstäckning för linjerna i dagens avtal. Biljettintäkterna är 

avrundade till närmaste 100 000-tal kr.  

Lägst kostnadstäckning har Pajala-Luleå, men även Torsby och Hagfors till Arlanda samt 
Lycksele-Arlanda ligger lågt, under 30 procent. Högst kostnadstäckning av de avtalade 
linjerna har Gällivare-Arlanda, som beräknat på detta sätt ligger relativt nära 
lönsamhet. Övriga har en kostnadstäckning med biljettintäkter som överstiger 50 
procent. Arvidsjaur-Arlanda bedrivs som tidigare nämnts i enlighet med trafikplikten 
utan ersättning.  

 

  

                                                           

20
 Ersättningen från Trafikverket bestäms utifrån vinnande anbud. Ersättningen ska täcka de 

kostnader för trafiken som inte täcks av biljettintäkter samt skälig vinst. Det är dock inte säkert 

att operatören räknat rätt i anbudet, särskilt biljettintäkterna kan vara vanskliga att förutsäga. Den 

verkliga kostnaden för trafiken kan därför avvika både uppåt och nedåt från den beräknade.  

Linje 
Avtalad 

ersättning 
Inrapporterade 
biljettintäkter 

Totalt 
Andel 

biljettintäkter 

Arvidsjaur-Arlanda - 10 200 000 10 200 000 100% 

Gällivare-Arlanda 5 000 000 43 900 000 48 900 000 90% 

Hagfors-Arlanda 5 750 000 2 100 000 7 850 000 27% 

Hemavan-Arlanda 7 500 000 11 500 000 19 000 000 61% 

Lycksele –Arlanda 26 000 000 10 000 000 36 000 000 28% 

Pajala-Luleå 12 000 000 2 900 000 14 900 000 20% 

Sveg-Arlanda 9 450 000 3 700 000 13 150 000 28% 

Torsby-Arlanda 5 750 000 1 600 000 7 350 500 22% 

Vilhelmina-Arlanda 7 500 000 12 000 000 19 500 000 62% 

Östersund-Umeå 9 400 000 12 100 000 21 500 000 56% 
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4. Prioritering 
Enligt Trafikverkets rutin för utredningar inför trafikavtal om interregional 

kollektivtrafik ska varje utredning svara på frågan hur prioriterad den aktuella insatsen 

är i förhållande till alternativa insatser, som också är motiverade ur behovssynpunkt. 

När rutinen skrevs var bedömningen att Trafikverket under 2012 skulle ha tagit fram en 

nationell behovsanalys, där en grov prioritering av insatser skulle vara gjord. På grund 

av förseningar i framtagandet av den nya tillgänglighetsmodellen är den nationella 

behovsanalysen endast påbörjad. Här jämförs därför tillgänglighetsvinsterna av 

flygtrafiken med preliminära resultat av tillgänglighetsanalyser för övriga avtal. Det är 

ändå ett stort steg framåt jämfört med tidigare utredningar, där det endast tagits 

ställning till om en insats är motiverad. Begränsningen har i stället varit den aktuella 

budgetsituationen för Trafikverket och tidigare Rikstrafiken. Genom prioriteringen kan 

vi uppnå en långsiktighet i Trafikverkets åtaganden som tidigare inte varit möjlig.  

Innan den nationella behovsanalysen är genomförd och en prioritering är beslutad 

måste jämförelsen ses som preliminär. Den ger ändå en fingervisning om hur flyget står 

sig jämfört med andra avtal.  

Som framgår av avsnitt 2.1 ger flyget 36 tillgänglighetsförbättringar från dålig 

tillgänglighet (röd standard) till minst acceptabel tillgänglighet (gul standard), 29 för 

flygplatsorterna och ytterligare 7 för andra orter. Dessutom tillkommer som framgår av 

avsnitt 2.1.2 ytterligare ett antal tillgänglighetsförbättringar för orter där 

anslutningstrafiken inte finns i tillgänglighetsmodellens databas. 36 

tillgänglighetsförbättringar kan jämföras med att Trafikverket totalt uppmätt 197 

tillgänglighetsförbättringar från dålig tillgänglighet med alla avtal sammantaget för 

2012. Tåg ger 77 mätbara förbättringar och buss 17 förbättringar.  

Nattåg redovisas separat. Motivet för detta är att effekten av nattågen beräknas på 

annat sätt än övriga tillgänglighetseffekter och att metoden eventuellt kommer att 

revideras något. Nattågen ger hela 67 tillgänglighetsförbättringar beräknat på det sätt 

som redovisas i bilaga 2. 

Om jämförelsen avgränsas till förbättringar som sker för de kommuner som är 

prioriterade av Trafikverket21 kvarstår de förbättringar som sker med flyg och buss och 

nästan alla med nattågen, men antalet förändringar av övrig tågtrafik halveras. Många 

av tillgänglighetsförbättringarna för tåg ges av avtal som Trafikverket håller på att 

lämna, eftersom de berör kommuner som inte har några större tillgänglighetsproblem. 

Exempelvis ger Tåg i Väst enstaka tillgänglighetsförbättringar för ett tiotal kommuner 

som i övrigt har god tillgänglighet. Avtalet för Tåg i Väst upphör 2015. 

 

                                                           

21
 Trafikverket prioriterar kommuner med stora brister i tillgängligheten, gränsen är satt vid minst 

3 kriterier med dålig tillgänglighet. 

Flyg Tåg Buss Nattåg Totalt

Förbättringar från röd 36 77 17 67 197

Förbättringar från röd, prioriterade kommuner 36 39 17 64 156
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Den totala kostnaden för flygavtalen under 2012 var 88 Mkr, för tågavtal som gäller 

dagtåg 165 Mkr och för bussavtalen 51 Mkr. Nattågen kostade för 2012 ca 64 Mkr.  

En jämförelse som även tar hänsyn till kostnaden redovisas i tabellen nedan.  

 

Som framgår av tabellen kostar en förbättring till minst acceptabel tillgänglighet för de 

prioriterade kommunerna i genomsnitt 2,4 Mkr. Flygavtalen ligger precis på 

genomsnittet, medan både tåg och buss ligger högre. Nattågen är dock ännu mer 

effektiva.  

Slutsatsen är att flygavtalen generellt står sig bra i jämförelse med andra insatser. De 

ger i allmänhet stora tillgänglighetsförbättringar och är förhållandevis effektiva i 

förhållande till kostnaden. De flyglinjer som inte bör vara högt prioriterade är 

Torsby/Hagfors-Arlanda där det finns rimliga alternativ med en mindre insats och 

Östersund-Umeå som ger små tillgänglighetsförbättringar.  

  

Flyg Tåg Buss Nattåg Totalt

Kostnad 2012 88 165 51 64 368

Kostnad per förbättring, prioriterade kommuner 2,4 4,2 3,0 1,0 2,4
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5. Avstämning mot Trafikverkets villkor för 
trafikavtal 

5.1 En del av resandet är eller kommer att vara interregionalt  

Trafikverkets definition av interregionalt resande är att en resa ska vara minst 100 km 

lång och passera minst en länsgräns eller minst två kommungränser. Flyg är ett 

långväga transportsätt, den kortaste upphandlade linjen är Pajala-Luleå, ca 224 km 

vägavstånd och ca 195 km flygavstånd och minst två kommungränser passeras. 

Villkoret uppfylls.  

5.2 Trafiken upprätthålls inte eller ska inte upprätthållas av 
regional kollektivtrafikmyndighet  

Som framgår av avsnitt 1.3.1 har Trafikverket fått till uppgift att utreda och besluta om 

allmän trafikplikt och vid behov avtala om flygtrafik.  

Flygtrafik ingår inte i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar. 

Kollektivtrafiklagen 22, anger att det i varje län ska finnas en regional 

kollektivtrafikmyndighet. Kollektivtrafiklagen gäller ansvaret för regional trafik på väg, 

järnväg, vatten, spårväg och tunnelbana.  

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för sådan kollektivtrafik som 

1. äger rum inom ett län eller, 

2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är 

ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande 

och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Utöver att regionala kollektivtrafikmyndigheter inte har ansvar för flyg, är dessutom 

flyg till sin utformning långväga och sällan avsett för trafik inom ett län. Endast en linje, 

Pajala-Luleå, går inom samma län. Utformningen av denna linje är gjord för att medge 

anslutning till flyg till och från Stockholm i Luleå. Även här är det ytterst få som reser 

ofta med linjen. Arbetspendling eller annat vardagsresande är sällan förekommande 

bland resenärerna. Se även avsnitt 5.3. 

Villkoret uppfylls för samtliga linjer. 

5.3 Resandet är inte av karaktären frekvent pendling  

Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheternas ansvar att ge förutsättningar för 

daglig pendling till och från resenärens eget arbete eller utbildning. Det gäller oavsett 

reslängd. Om resandet på en sträcka innehåller en större mängd frekvent pendling bör 

därför RKM ta sitt ansvar för detta. De aktuella flygsträckorna har dock en ytterst 

begränsad mängd frekvent pendling.  

                                                           

22
 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
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Av den resvaneundersökning som genomförts för flyglinjerna framgår att flyglinjerna 

främst används för tjänsteresor. Resa till arbete eller skola är som framgår av tabellen 

nedan relativt ovanligt. Ännu ovanligare är ett frekvent resande. På de linjer där fler än 

tio resor per månad förekommer rör det sig endast om någon enstaka procent av 

resenärerna.  

 Ärende med resan  

Linje Arbete Skola Frekvent pendling 

Arlanda-Gällivare 8 % 5 % - 

Arlanda-Hagfors 11 % 6 % 2% 

Arlanda-Hemavan 5 % 5 % - 

Arlanda-Lycksele 4 % 9 % 1% 

Luleå-Pajala 17 % 6 % 1% 

Arlanda-Sveg 13 % 6 % 1% 

Arlanda-Torsby 7% 11 % - 

Arlanda-Vilhelmina 11 % 5 % 1% 

Umeå-Östersund 7 % 8 % 1% 

 

Villkoret uppfylls för samtliga linjer.  

5.4 Resenärerna ska stå för en del av kostnaderna för trafiken  

Trafikverket ställer krav på en kostnadstäckningsgrad på minst 20 procent för linjen. 

Kostnadstäckningsgraden är biljettintäkterna dividerat med bruttokostnaden för linjen. 

Som framgår av avsnitt 4 kan en uppskattning av den totala kostnaden för trafiken 

göras utifrån den avtalade ersättningen och biljettintäkterna. Beräknat på detta sätt 

har samtliga linjer en kostnadstäckningsgrad på minst 20 procent.  

Villkoret uppfylls för samtliga linjer. 

 

5.5 Kostnader för trafiken ryms inom Trafikverkets anslag för 
trafikavtal 

I avsnitt 9.1 framgår Trafikverkets bedömning att avtalskostnaden generellt kommer 

att öka med 15-20 procent. Trafikverket bedömer att en sådan kostnadshöjning ryms 

inom anslaget. 
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6. Avstämning mot transportpolitiska mål  

6.1 Samhällsekonomisk bedömning 

Nästa fråga i denna utredning är att bedöma hur väl det identifierade behovet av 

flygtrafik på de olika linjerna förhåller sig till de transportpolitiska målen. Det 

övergripande transportpolitiska målet är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet”23. En samhällsekonomisk bedömning av den aktuella trafiken har därför 

genomförts. Det ska dock nämnas att till skillnad från en regelrätt samhällsekonomisk 

kalkyl beaktar vi i fall som detta, inte den alternativa användningen av resurserna inom 

andra delar av samhället. De bedömda effekterna av åtgärderna kan dock ställas mot 

vad som kan uppnås vid en alternativ användning av resurserna för att förbättra 

tillgängligheten med annan interregional kollektiv persontrafik.  

Nedan redovisas först en kort sammanfattning av vad den samhällsekonomiska 

bedömningen gett för resultat. Därefter redovisas kortfattat utgångspunkter för 

analysen och sedan resultat för analysen för de olika linjerna. Utförligare information 

om hur analysen gått till redovisas i bilaga 4. 

Sammanfattning av resultaten 

Analysen fokuserar på resuppoffring, vilket är kostnaden för resan samt en värdering 

av tiden en resa tar. Resuppoffringen kan sägas vara ett alternativt mått för 

tillgänglighet som även tar med alternativet att resa med bil. Resuppoffringen jämförs 

mellan flyglinjerna och de alternativa resmöjligheter som finns.  

Resultatet avviker för fem kommuner eller fyra flyglinjer: 

 Torsby och Hagfors 

 Sveg 

 Östersund 

 Pajala 

För Torsby och Hagfors samt Sveg minskar resuppoffringen för den alternativa resan 

när målet för resan är Stockholm. När Arlanda är målet ökar resuppoffringen något. 

Skillnaderna är något mindre för Sveg.  

Östersund får minskad resuppoffring till målpunkten Umeå universitetssjukhus med 

alternativ resa. Den lägre resuppoffringen är marginell om högre tidsvärde används för 

buss- och tågresor. 

Pajala får minskad resuppoffring till Luleå med alternativ resa. 

En slutsats av analysen är att dessa 5 kommuner har relativt goda alternativ till 

flygresan. Övriga kommuner får ökad resuppoffring utan det avtalade flyget. 

                                                           

23
 Prop 2008/09:93 s.14, bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2008%2f09%3aTU14
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3401&dok_id=GW0K257
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Analysens grunder 

I analysen jämförs resuppoffring med dagens flygupplägg med resuppoffring med 

alternativa färdsätt. Fördelningen på alternativa färdsätt baseras på 

resvaneundersökningar och varierar mellan relationerna. 

Resuppoffringen utgörs av tid och biljettkostnad (körkostnad om bil). Restid och 

biljettkostnad är hämtade från slagningar på nätet. Värderingen av restid följer 

Trafikverkets beslutade nivåer (ASEK5), känslighetsanalys med högre tidsvärde för 

resor med buss och tåg görs dock i vissa fall. 

Analysen fokuserar på förändrad resuppoffring för en genomsnittlig resenär på 

kommunnivå. Genomsnittet innebär att om till exempel hälften väljer bil och andra 

hälften väljer annat flyg i alternativfallet så viktas förändringen i resuppoffring vid 

bilresa med 0,5 och förändring vid alternativ flygresa med 0,5. 

 

Resultat 

Resultat för linjer till/från Arlanda 

Förändrad resuppoffring för resorna som idag görs på linjer som går till/från Arlanda 

redovisas i tabellen nedan. En positiv skillnad innebär att resuppoffringen för den 

alternativa genomsnittsresan är högre än dagens genomsnittsresa med flyg.  

    

Skillnad 
resuppoffring 

kr/resa   

  ARN S-holm C S-holm C nattåg 

Gällivare 591 494 169 

Vilhelmina 590 448 261 

Hemavan 571 511 511 

Arvidsjaur 540 421 138 

Lycksele 457 358 132 

Torsby 362 -131 
 högt tidsvärde   -49   

Hagfors 244 -314 
 högt tidsvärde   -229   

Sveg 140 -122 
 högt tidsvärde   52   

 

Analysen som redovisas i de två första resultatkolumnerna bygger på resa från 

hemkommun till Arlanda respektive Stockholm C. När Arlanda är destination visar 

analysen att resuppoffringen ökar för genomsnittsresenärer från samtliga kommuner. 

Minsta ökningen uppstår för Sveg, Torsby och Hagfors. Om istället Stockholm C är 

destination blir ökningen i resuppoffringen lägre. För Sveg, Torsby och Hagfors visar 
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analysen med Stockholm C som destination att de alternativa färdsätten i genomsnitt 

medför en lägre resuppoffring.  

I och med att annat flyg bara skulle väljas av en liten andel av dagens flygresenärer från 

Torsby, Hagfors och Sveg så kan användande av ett högre tidsvärde vid alternativresor 

med buss och tåg diskuteras.24 Om analysen skulle göras med högre tidsvärden blir 

resultatet en ökad resuppoffring med 52 kr/resa för Sveg medan de alternativa 

färdsätten fortfarande skulle innebära en lägre resuppoffring för Hagfors och Torsby, -

229 kr/resa för Hagfors och -49 kr/resa för Torsby. 

När Trafikverket utvärderar interregional tillgänglighet med kollektiva färdmedel 

betraktas ibland tid på nattåg mellan klockan 23 och 06 som överhoppningsbar. En 

analys av förändrad resuppoffring med Stockholm C som destination med detta 

nattågsantagande redovisas i den sista kolumnen i tabellen ovan. I de fall nattåg ingår 

som alternativ resa blir resuppoffring för den alternativa genomsnittsresan väsentligt 

lägre. Ökad resuppoffring för den alternativa genomsnittsresan kvarstår dock i samtliga 

fall. 

Förändrad resuppoffring för resorna som idag görs på linjen Pajala-Luleå redovisas i 

tabellen nedan.    

  

Förändrad 
resuppoffring 

kr/resa 

  
Luleå 

Airport Luleå C 

Pajala -280 -464 

högt tidsvärde -172 -365 

 

De negativa skillnaderna innebär att resuppoffringen för den alternativa 

genomsnittsresan är lägre än dagens genomsnittsresa med flyg. Detta gäller oavsett 

om slutdestination i analysen är Luleå Airport eller Luleå C. Inte heller användande av 

högre tidsvärde för alternativresa med buss påverkar slutsatsen. 

Förändrad resuppoffring för resorna som idag görs på linjen Östersund-Umeå redovisas 

i tabellen nedan. 

  
Förändrad 

resuppoffring kr/resa 

  
Umeå 

universitetssjukhus 

Östersund -249 

högt tidsvärde -15 

 

Den negativa skillnaden innebär att resuppoffringen för den alternativa 

                                                           

24
 För mer utförlig diskussion om detta se bilaga 4. 
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genomsnittsresan är lägre än dagens genomsnittsresa med flyg. Analys med högre 

tidsvärden för alternativresor med tåg och buss visar att den alternativa 

genomsnittsresan medför en liten minskning i resuppoffring. 

I tabellen nedan redovisas monetära värderingar av de ökade externa effekterna. 

Analysen visar den förändring som uppstår om StockholmC/LuleåC/NUS antas vara 

slutdestinationer.25 

 

  CO2 kr/år Olycksrisk kr/år 

  SholmC/LuleåC/NUS SholmC/LuleåC/NUS 

Gällivare 597 472 482 373 

Vilhelmina 510 153 411 876 

Hemavan 438 125 353 723 

Arvidsjaur 1 023 701 826 492 

Lycksele 785 331 634 043 

Sveg 74 490 60 140 

Torsby 72 534 58 561 

Hagfors 148 589 119 964 

Pajala 95 858 77 392 

Östersund 237 235 191 534 

 

Sammanfattningsvis visar analyserna att resultatet avviker för fem kommuner/fyra 

flyglinjer: 

 Torsby och Hagfors 

 Sveg 

 Östersund 

 Pajala 

För Torsby och Hagfors minskar resuppoffringen för den alternativa resan med 

Stockholm som målpunkt. Med Arlanda som målpunkt ökar resuppoffringen något, 

men endast Sveg har mindre ökning till målpunkten Arlanda.  

Sveg har en minskad resuppoffring för den alternativa resan när Stockholm är 

målpunkt. Detta gäller dock inte om analysen görs med högre restidsvärderingar för 

buss och tåg. Precis som för Torsby och Hagfors visar analysen på en högre 

resuppoffring med alternativen om Arlanda är målpunkt.  

Östersund får minskad resuppoffring till målpunkten Umeå universitetssjukhus med 

alternativ resa. Den lägre resuppoffringen är marginell om högre tidsvärde används för 

buss- och tågresor. 

                                                           

25
 I Bilaga 4 redovisas storleken på de ökade externa effekterna om Arlanda och Luleå Airport 

antas vara slutdestinationer. Inga större skillnader framkommer i den redovisningen. 
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Pajala får minskad resuppoffring till Luleå med alternativ resa. 

Övriga kommuner får ökad resuppoffring utan det avtalade flyget. 

Om tid på nattåg mellan klockan 23 och 06 antas vara överhoppningsbar så minskar 

ökningen i resuppoffring för kommuner där nattåg utgör alternativ. Detta dock utan att 

innebära att alternativresans resuppoffring blir lägre än den som gäller i dagens 

flygresa.   

 

6.2 Funktionsmål och hänsynsmål  

 

Funktionsmål  

Funktionsmålet är tillgänglighet. Det innebär att transportsystemets ”utformning, 

funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. (Prop. 

2008/09:93, s. 16). Transportsystemet ska även likvärdigt svar mot mäns och kvinnors 

transportbehov.26 

 
För Trafikverkets avtal om interregional kollektiv persontrafik är funktionsmålet om 

grundläggande tillgänglighet centralt. Emellertid, för att bidra till hela hänsynsmålet 

ställs även följande generella krav på trafikuppläggen: 

 resorna ska vara tillförlitliga, trygga och bekväma  

 Europeiska och svenska lagar och förordningar för att funktionshindrade ska 

kunna resa ska följas 

 barn över sex år bör kunna resa själva 

 för att förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 

bör trafikupplägget ansluta till större bytespunkter i kommunhuvudorter. 

 

Funktionshinder på flygplatser och flygplan 

Enligt förordningen EG 1107/2006 bör personer med funktionshinder ha samma 

möjligheter som andra medborgare att resa med flyg. Därvid sägs att assistans bör 

tillhandahållas med hjälp av utrustning och personal på flygplatser och flygplan. 

Kostnaderna för denna service föreslås fördelas jämnt på alla resenärer som använder 

flygplatsen. 

                                                           

26
 Mäns och kvinnors transportbehov beaktas i tillgänglighetsanalysen genom att den bygger på 

kriterier som är giltiga för såväl män som kvinnor. 
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I förordningen finns även undantag, artikel 4, som ger lufttrafikföretag rätt att neka 

funktionshindrade platsbokning eller ombordstigning. Skälen till detta kan vara 

säkerhetsmässiga eller flygplansrelaterade. 

Exempel på säkerhetsmässiga skäl är en inträffad incident på Arlanda med ett flygplan 

av typen Beech 1900, vilket sedermera ledde till förbud att lyfta ombord personer på 

denna flygplanstyp. 

Flygplansrelaterade skäl kan bl a vara att rullstolen inte ryms i kabinen. För 

flygplanstypen Jetstream 32, som idag används på fem av de statligt avtalade linjerna, 

finns följande exempel; 

- luckan håller ej för belastningen 

- öppningen är för trång 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att på de idag upphandlade flygplatserna är 

efterlevnaden av förordningens intentioner god och att det istället är flygplanen som är 

begränsande. På linjer där det inte är försvarbart med större flygplan gör 

marknadsutbudet att de mindre flygplanstyperna bör accepteras. 

Utredningens förslag är att i samband med den kommande upphandlingen medge att 

de operatörer som använder sig av flygplan med upp till 19 säten kan åberopa 

undantaget i förordningen. Operatörerna ansvarar både för att informera om 

begränsningarna och att föreslå andra alternativ.  

 
Hänsynsmål 

Hänsynsmålet är säkerhet, miljö och hälsa. Det innebär att transportsystemet till sin 

”utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa 

uppnås” (Prop. 2008/9:93, s. 30).  

För att bidra till hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa, ställs följande generella krav 

på trafikuppläggen: 

 Europeiska och svenska lagar och förordningar för säkerhet ska följas  

 i första hand ska icke fossila bränslen användas i trafikupplägget 

 målet ska vara att minska utsläppen med 20 procent från 1990 års nivå 

 miljökraven får inte äventyra konkurrensen om trafikavtalet eller trafiken i sig 

 medtagande av cykel ska uppmuntras. 
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7. Avstämning mot regionala mål  
I detta avsnitt redovisas vad officiella planer och program har att säga med koppling till 

flygtrafiken, men även skriftliga och muntliga synpunkter som kommit in under 

utredningens gång. Synpunkterna kommenteras vid behov.  

7.1 Regionala utvecklingsprogram 

Utvecklingsprogrammen innehåller främst mer allmänna mål kring kommunikationer i 

allmänhet och flyg. De berörda flyglinjerna berörs i allmänhet inte alls. Ett undantag är 

Länsstyrelsen i Jämtland, som har en direkt skrivning kring flyget Östersund-Umeå.  

RUS Jämtland  

Länsstyrelsen i Jämtland redovisar i sin regionala utvecklingsstrategi som ett av 14 

övergripande mål: ”För att många ska kunna bo och leva ett bra liv här krävs att 

förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden.” 

Vidare anger strategin angående flygförbindelser att: ”Trots att restiderna med tåg 

mellan Stockholm och Jämtlands län ska minskas har flyget en viktig roll för att ge 

resmöjligheter mellan Östersund och Stockholm över dagen. Konkurrens mellan olika 

flygbolag ska uppmuntras.” Särskild koppling till Flygutredningen har en passus om att 

dagliga flygförbindelser till rimliga priser skall finnas mellan Östersund och 

Umeå/Luleå. 

 

Intressant är också att strategin anger att interregional busstrafik ska komplettera flyg- 

och tågförbindelser där underlaget för dessa inte medger tillräcklig turtäthet och att 

detta skapar ett för resenären billigare alternativ. 

 

RUS/RUP Norrbotten 

Ur region Norrbottens sammanfattning av viktiga utmaningar och framgångsfaktorer 

kan följande saxas: 

”Fungerande kommunikationer, en väl utbyggd infrastruktur samt tillgänglig och 

grundläggande It-infrastruktur är avgörande för regionens utveckling och tillväxt. 

Länets geografiska förutsättningar ställer särskilda krav på ett hållbart 

transportsystem.” 

Som svar på Regeringsuppdraget om de mest prioriterade åtgärderna under perioden 

2014-2020 finns en av tre punkter som tangerar Flygutredningens område: 

”säkerställa att flygtrafiken till och från länet prioriteras för regionens konkurrenskraft 

vilket är helt avgörande för inlandet och dess utveckling.”  

 

RUP Västerbotten 

Region Västerbottens regionala utvecklingsprogram är ursprungligen framtaget för 

perioden 2007-2013 och sedan uppdaterat i tillämpliga delar. I programmet talar man i 

övergripande ordalag om att man ska verka för förbättrade snabbtågs- och 
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flygförbindelser till och från länet, såväl nationellt som internationellt.   

Vidare menar man att för att turismen ska kunna utvecklas krävs att marknaden vidgas 

och att direktflyg från centraleuropeiska flygplatser etableras. 

Region Västerbotten har även gett ut ett häfte ”Transporter och regional utveckling”, i 

vilket man betonar flygets nödvändighet för landsdelens kontakt med Stockholm inom 

tjänste- och offentliga sektorn samt industrin. 

 

RUP Värmland 

Det regionala utvecklingsprogrammet ger endast allmänna formuleringar om behovet 

att förbättra tillgängligheten både inom regionen och mot omvärlden27.  

 

7.2 Enskilda kommuner och flygplatser   

 

Torsby och Hagfors kommuner samt Region Värmland 

En skrivelse har inkommit där kommunerna och regionen påpekar den positiva nyttan 

av flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda. Skrivelsen har sedan kompletterats med en i stort 

sett likalydande skrivelse från de båda kommunerna med tillägg av resultatet från en 

resvaneundersökning och en enkätundersökning om flyget. Flyget ses som en viktig 

tillväxt- och tillgänglighetsfaktor för både det traditionella näringslivet och för turist- 

och besöksnäringarna i kommunerna.  

Bland de argument som förs fram i skrivelserna är att flyget är viktigt för val av 

etableringsort för företagen, att Hagfors flera betydelsefulla industrier som har behov 

av tillgängligheten till Stockholm/Arlanda. Bl a har Uddeholms AB sin huvudsakliga 

marknad internationellt. Torsby kommun har Värmlands högsta investeringstakt inom 

näringslivet och en expansiv besöksnäring i Branäs. 

I skrivelserna sägs att det inte finns tillräckligt bra alternativ till flyget från mellersta 

och norra Värmland. Flyglinjen ses som det enda realistiska alternativet för resor till 

och från Stockholmsområdet samt för vidaretransport ut i världen. Alternativet till 

flyget sägs vara bilen. 

Trafikverket har även fått del av företagsenkäter och resvaneundersökning. 

Företagsenkäterna omfattar relativt få företag, fem för Hagfors och åtta för Torsby. 

Flera av företagen, men inte alla, anger att flyglinjen är mycket viktig för företaget och 

att en nedläggning av flyglinjen kan medföra sämre förutsättningar och eventuell flytt 

för företaget.  

                                                           

27
 Värmland växer och känner inga gränser. Regionalt utvecklingsprogram 2009-2013 
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Resvaneundersökningen är också begränsad och omfattar 44 svar28. Undersökningen är 

inte helt jämförbar med den resvaneundersökning Trafikverket utfört på flyglinjen, 

frågorna går mer in på hur viktig flyglinjen är för resenären. De frågor som tangerar 

Trafikverkets är dessutom utformade med andra alternativ och inte direkt jämförbara. 

Flertalet som besvarat enkäten ser flyglinjen som viktig för sig själva och företaget. I 

frågan om alternativa resmöjligheter anger de flesta, 39 procent, bil, men relativt 

många, 25 procent, tåg och buss. Här finns även alternativet med anslutningstrafik till 

flyg eller tåg i Karlstad, kallad ”arrangerad buss”. 16 procent skulle välja det till flyget, 

ingen till tåget. 

Trafikverket konstaterar att till skillnad från flertalet övriga kommuner med avtalad 

flygtrafik finns det för Torsby och Hagfors alternativa resmöjligheter till Stockholm och 

Arlanda som idag nästan uppfyller kraven och som med vissa förbättringar skulle klara 

tillgänglighetskraven. I den resvaneundersökning som Trafikverket låtit utföra för alla 

flyglinjer svarar mer än hälften av de resande till både Torsby och Hagfors, 55 resp. 53 

procent, att de ser tåget som ett alternativ om flyglinjen inte funnits29. Något färre ser 

bilen som ett alternativ, 49 resp. 47 procent, annan flyglinje anges av betydligt färre, 15 

resp. 14 procent. Det finns alltså en medvetenhet om att tågförbindelserna till och från 

området är relativt bra. Med förbättrade anslutningsmöjligheter skulle tillgängligheten 

förbättras ytterligare. Beträffande besöksnäringen är det ett fåtal som använder flyget 

för resor till turistmål, enligt resvaneundersökningen endast 7 procent för Torsby och 5 

procent för Hagfors. Tillgängligheten för Torsby och Hagfors redovisas i avsnitten 2.1, 

2.5 och bilaga 6.  

 

Haparanda kommun 

Göran Wigren, planeringschef Haparanda kommun, har vid telefonmöte meddelat att 

kommunen alltjämt anser att en direktlinje mellan Kemi och Arlanda skulle vara bra för 

kommunens tillgänglighet. Han har tillhandahållit delar av tidigare utredningsmaterial 

och förslag på kontaktpersoner i Finland. Kontaktpersonerna har meddelat att det vore 

intressant att göra ett försök med en flyglinje, men att det inte har gjorts tidigare 

beroende på ett förmodat lågt underlag. De berättar vidare att enligt finsk statistik är 

intresset tämligen lågt för att flyga till Arlanda via Helsingfors, men att det samtidigt i 

viss mån förekommer att finländare reser till Arlanda via Luleå. De prognostiserar att 

resandet kommer att öka i framtiden, pga. de satsningar som gjorts och planeras inom 

industrin och turismen dessa områden.  

Trafikverkets analys av tillgängligheten för Haparanda redovisas i avsnitt 2.4. Linjen går 

inte att motivera utifrån Trafikverkets uppdrag och en alternativ lösning med 

anslutningstrafik till Luleå flygplats skulle kunna ge motsvarande tillgänglighetseffekter. 

                                                           

28
 Trafikverkets resvaneundersökning är också relativt begränsad på grund av det relativt 

begränsade resandet på linjen, men omfattar 176 svar. 
29

 Flera alternativ var möjliga. 
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Storumans kommun 
Trafikverket har mottagit en skrivelse från Storumans kommunstyrelseordförande 

Thomas Mörtsell. I den uppmanas Trafikverket att satsa på reguljär trafik till Storuman 

för att ge invånarna rimliga transportvillkor och tillgodose regionens industri och 

besöksnärings behov. 

I skrivelsen sägs också att reguljärflyg på Storumans flygplats skulle få gynnsam effekt 

för hela inlandets besöksnäring.  

Vidare påpekas att kommunens planer för flygrelaterad testverksamhet skulle få 

draghjälp av reguljärt flyg till Storumans flygplats.  

Frågan om flyg till Storuman behandlas utförligt i avsnitt 2.1.3. Där konstateras att 

Storuman genom flygtrafik till grannkommunerna har lika god tillgänglighet som 

kommunen hade tidigare med flygtrafik från egen flygplats. Flygtrafik till Storuman är 

därmed inte motiverad utifrån Trafikverkets uppdrag. 

Pajala kommun 

Pajala kommun har både muntligen och skriftligen framfört att kommunen önskar en 

upphandlad linje mellan Pajala och Arlanda istället för dagens linje Pajala-Luleå. De 

anser att en linje till Arlanda krävs för att flyget ska få en verklig betydelse för 

regionens utveckling och skapa god tillgänglighet. Pajala kommun anser att bytet i 

Luleå inte fungerar bra, linjen är okänd och resenärer väljer andra flygplatser i stället. 

Kommunen är dock öppen för en mellanlandning på lämpligt ställe. Kommunen har 

skickat med ett brev från turismorganisationen Swedish Lapland, som redovisar den 

starka utvecklingen av turismen i hela den nordligaste delen av landet. Kommunen har 

även ställt frågan om det inte är möjligt att upphandla båda alternativen och sedan 

välja det som blir mest fördelaktigt både ur transportsynpunkt och ekonomi. 

 

Trafikverket har studerat möjligheterna för Pajala och konstaterar att dagens resande 

inte motiverar en direktlinje. De flygplanstyper som är aktuella med nuvarande 

resandeunderlag klarar inte sträckan till Arlanda utan mellanlandning. I samband med 

Haparandas önskemål om flygtrafik från Kemi har även en slingning Pajala-Kemi-

Arlanda studerats, men den skulle försämra tillgängligheten till Pajala jämfört med 

idag, samtidigt som underlaget för flyg från Kemi bedöms som begränsat.  

En resa via med mellanlandning vid annan flygplats skulle också ta längre tid än att byta 

flyg i Luleå. De flygplanstyper som är möjliga för en avtalad linje (exempelvis SAAB 340) 

är betydligt långsammare än de som används för sträckan Luleå-Arlanda. Flygtiden till 

Arlanda skulle förlängas med ca 15-45 minuter beroende på vilken flygplatsort trafiken 

samslingas med. Bytet av flyg i Luleå är optimerat för att ta så kort tid som möjligt.  

Att upphandla båda alternativen är inte möjligt utifrån bestämmelserna i EU-

lufttrafikförordningen. Allmän trafikplikt kan inte införas på två olika sträckor med 

samma ändamål och flygtrafik kan inte upphandlas utan allmän trafikplikt.  

Att upphandla direkttrafik till Arlanda är inte motiverat. Att samslinga med andra 

flygplatser skulle ge en längre flygtid än att resa via Luleå och därmed försämra 
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tillgängligheten för Pajala. Trafikverkets slutsats är därför att allmän trafikplikt på 

sträckan Pajala-Luleå bör behållas.  

Gällivare kommun 

Gällivare kommun har i brev framfört att nuvarande utveckling i området med bl a 

investeringar i gruvnäring och turism ger ett ökat behov av resande. Kommunen anser 

att mellanlandningen i Kramfors inte bara förlänger flygtiden utan även påverkar 

tillgången till flygbiljetter för både affärsresor på attraktiva tider och privata resor på 

attraktiva tider och till rätt pris. Gällivare kommun kräver att stolskravet i den allmänna 

trafikplikten höjs till 75 000 per år utan mellanlandning. Vid mellanlandning ska tillföras 

sittplatser som motsvarar efterfrågan på den aktuella flygplatsen.  

Trafikverkets utgångspunkter för revidering av den allmänna trafikplikten när det gäller 

stolsproduktionskrav beskrivs i avsnitt 9.1. 

 

7.3 Flygplatsregionernas synpunkter om krav som bör ställas vid 
upphandling. 

 
Trafikverket har under våren 2013 samlat in synpunkter om dagens trafik och kraven i 

dagens avtal från representanter för flygplatsregionerna med statligt upphandlad 

flygtrafik. Flera synpunkter handlar om att ställa mer och tydligare krav på 

operatörerna. 

Av avsnitt 1.3.1 i denna rapport framgår i korthet vilka ramar som gäller enligt EU-

lufttrafikförordningen. Mot bakgrund av detta och att upphandlingen är i form av en 

tjänstekoncession är det inte lämpligt att Trafikverket styr hur operatören bedriver sin 

verksamhet utöver vad som krävs för att tillse att den allmänna trafikplikten efterlevs. 

De krav som ställs ska vidare uppfylla de fem unionsrättsliga principerna 

proportionerligt, icke-diskriminerande, likabehandling, transparens och ömsesidigt 

erkännande.  

Samslingning, mellanlandning på ort utan allmäntrafikplikt 

Synpunkter har kommit in kring samslingning av orter med allmän trafikplikt och 

mellanlandning på utpekade mindre orter utan allmän trafikplikt. Med samslingning 

avser vi möjligheten för operatörer att på en flyglinje sammanbinda två orter med 

allmän trafikplikt till slutmålet, exempelvis idag Hemavan-Vilhelmina-Arlanda. Med 

mellanlandning avser vi möjligheten för operatörer att på en flyglinje med allmän 

trafikplikt mellanlanda på en annan mindre ort utan allmän trafikplikt.  

Möjligheten för operatörer till samslingning av orter med allmän trafikplikt bör 

fortsätta att finnas. Kravet på beräkning av stolsproduktion bör vara utformat på 

liknande sätt som idag. Endast en (1) mellanlandning bör vara tillåten så länge 

tidtabellskraven uppfylls.  



53 
 

Önskemål om att Trafikverket bör styra vissa samslingningar av orter med allmän 

trafikplikt har inkommit från vissa flygplatser och kommuner. Då tillgängligheten för 

samtliga nu aktuella orter kan tillgodoses utan ett sådant tvingande krav gör 

Trafikverket bedömningen att kravet inte är förenligt med EU-lufttrafikförordningen. 

Däremot finns möjligheten kvar för en anbudsgivare att i sitt anbud samslinga de 

flyglinjer denne lägger anbud på.  

Möjligheten för operatörer att mellanlanda på mindre orter utan trafikplikt (idag 

Kramfors och Mora) bör fortsätta att finnas. Det ger, förutom att det ger 

tillgänglighetsförbättringar för de kommuner där mellanlandningen sker, även 

tillgänglighetsförbättringar för närliggande kommuner. Krav på beräkning av 

stolsproduktion bör se ut som i dagens avtal. Mellanlandning bör vara tillåten så länge 

tidtabellskraven uppfylls. Det ska vidare vara tydligt att mellanlandning på utpekade 

mindre orter inte omfattas av den allmänna trafikplikten och således inte heller ger 

någon ensamrätt. 

Navupplägg 

Under senaste upphandlingen och nu under utredningen har vissa flygplatser och 

kommuner framfört synpunkter om att man är starkt kritiska till att dagens skrivelser i 

avtalet kan tolkas som att navupplägg är tillåtet, d v s att flygplansbyte är tillåten vid 

samslingning/mellanlandning. Trafikverket har utrett frågan och kommit fram till 

följande argument som talar för att tydligare formulera ett krav att inte tillåta 

flygplansbyte (navlösningar): 

 Miljöpåverkan kan öka om reslängden ökar. Navlösningar kan innebära att det 

totala antalet flygtimmar blir fler. Ett exempel skulle kunna vara om ett nav för 

Lycksele, Hemavan och Vilhelmina lades i Arvidsjaur. 

 Restiden uppfattas som onödigt lång för vissa orter som eventuellt tvingas 

flyga åt fel håll. Passagerare upplever navlösningar som en sämre produkt och 

väljer andra alternativ. 

 Bagagehantering påverkar restiden. Flera orter har betydande turism där 

bagagehanteringen kan bli omfattande vid flygplansbyte. Vid en 

anbudsutvärdering kan det vara mycket svårt att bedöma om tidtabellskrav 

uppfylls när osäkerhetsfaktorer som tid för omfattande bagagehantering ska 

vägas in. 

 Risken ökar för stora förseningar för de orter som ingår i ett navupplägg med få 

avgångar per dag. Ett belysande exempel: mindre flygplan matar passagerare 

från Hemavan, Vilhelmina och Lycksele till ett nav i Arvidsjaur där passagerarna 

byter plan för vidare färd med ett större plan från Arvidsjaur till Arlanda. Om 

ett matarplan från Vilhelmina blir försenat, ska då planet från Arvidsjaur 

invänta och i så fall hur länge? Om planet från Arvidsjaur avgår, hur tar sig då 

passagerarna med det försenade planet från Vilhelmina vidare när det finns så 

få avgångar per dag?  

Utifrån resonemangen i ovanstående punkter ser Trafikverket navlösningar som 

mindre lämpligt då det ökar sårbarheten i den här typen av trafik med få avgångar per 
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dag. Vid samslingning av orter med allmän trafikplikt och mellanlandning på mindre 

utpekade orter utan allmän trafikplikt bör därför ett tillägg göras om att flygplansbyte 

(navlösningar) inte är tillåtet annat än att det handlar om tillfälliga lösningar vid 

enstaka trafikstörningar.  

Reservkapacitet 

Idag har operatörerna ibland brister i sin reservkapacitet vilket kan leda till 

trafikstörningar. Synpunkter om att Trafikverket bör ställa högre krav på 

reservkapacitet i nästa upphandling har förts fram av kommuner och flygplatser.  

Upphandlingen genomförs som en tjänstekoncession och Trafikverket bör därför inte i 

detalj styra hur operatören löser detta. Kraven måste även vara proportionerliga. 

Trafikverket anser att kraven om reservkapacitet och hantering av störningar i dagens 

avtal följer dessa utgångspunkter och är tillräckliga men att formuleringar om 

sanktioner vid trafikstörningar orsakade av brister i reservkapacitet bör tydliggöras och 

nivåerna bör ses över i nästa upphandlingsunderlag.  

Förberedelser inför trafikstart 

Trafikverket har under åren erfarenhet av att operatörers, främst nya operatörers, 

förberedelsearbete inte alltid är tillräckligt omfattande, vilket kan medföra problem vid 

trafikstart när det gäller t ex. flygplansanskaffning, bokningssystem och avtal med 

flygplatser. Tiden operatörerna får för förberedelse styrs av när upphandlingen blir klar 

och avtal kan tecknas. Upphandlingen som genomfördes våren/sommaren 2011 blev 

överklagad och den planerade förberedelsetiden på ca fem månader blev istället ca en 

månad, vilket var väldigt olyckligt. För att ta höjd för eventuell överklagan av 

kommande upphandling har Trafikverket startat arbetet med utredningen ungefär ett 

år tidigare än inför tidigare avtal, vilket bör leda till att upphandlingen kommer ut 

tidigare och därmed blir föreberedelsetiden längre för operatörerna.  

Förutom längre förberedelsetid för operatörerna bör Trafikverket vara ännu tydligare i 

vad som krävs när det gäller förberedelsearbetet. Avtalade avstämningspunkter 

kopplade till eventuella sanktioner om de inte är uppfyllda bör också övervägas. 

Upphandling av mervärde  

EU-lufttrafikförordningen och Trafikverkets uppdrag medger endast att Trafikverket 

verkar för ett grundläggande basutbud och bara upphandlar trafik i den omfattning 

som följer av den allmänna trafikplikten. Trafikverket får enligt EU-

lufttrafikförordningen endast ge ersättning för att täcka de nettokostnader som 

uppkommer vid fullgörandet av allmän trafikplikt och som inte täcks av intäkterna från 

den trafiken. 

I förra (och den före det) upphandlingen fanns förutom lägsta anbudspris, 

utvärderingskriterier för restid och stolskapacitet i flygplan. Det sågs som mervärde att 

ha kortare restid och mer stolskapacitet i flygplanen. Dock kan detta ses som om 

Trafikverket tecknar avtal som går utöver den allmänna trafikplikten och det skapar 

svårigheter att säkerställa att Trafikverket inte ger ersättning för trafik som inte är 

allmän trafikplikt.  
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Dessa utvärderingskriterier har också orsakat vissa problem under avtalsperioden. 

Operatören blir genom dessa utvärderingskriterier bunden till flygplanstyper med den 

stolskapacitet som lämnades i anbudet även om både operatör och kommun/region 

anser att flygplansstorleken borde kunna anpassas efter efterfrågan under avtalstiden. 

Restiden är redan reglerad med ramar för tidtabell framtagna utifrån Trafikverkets 

tillgänglighetsmodell och att endast en mellanlandning tillåts.  

Inriktningen i kommande upphandling bör vara att Trafikverket säkerställer att 

ersättning ges endast för fullgörandet av den allmänna trafikplikten vilket innebär att 

utvärderingskriterierna som gäller flygplansstorlek och restid tas bort. Trafikverket har 

utifrån gällande lagstiftning ingen möjlighet att ställa högre krav än ansvarig reglerande 

myndighet. Är en flygmaskin godkänd för kommersiell luftfart av ansvarig myndighet 

skall också den flygmaskinen möjliggöras i Trafikverkets tjänstekoncession. 

Krav på marknadskännedom 

Flygplatser och kommuner har lämnat synpunkter om att upphandlade operatörerna 

bör ha bättre kännedom om marknaden i de regioner som flygtrafiken betjänar och 

vara beredda att delta aktivt för att främja ett ökat resande i regionerna. Enligt EU-

lufttrafikförordningen ska rättigheten att utöva lufttrafik erbjudas EG-lufttrafikföretag 

och uppfyller man det ska man kunna lägga ett anbud. Mot bakgrund av detta och även 

principerna om proportionalitet och icke-diskriminering anser Trafikverket att sådana 

krav inte kan ställas. Trafikverket ska dock se över om det går att tydliggöra det här 

med vikten av att en operatör tidigt, redan i förberedelsearbetet, skaffar sig kännedom 

om den region den ska verka i och tidigt etablerar viktiga kontakter med kommun och 

näringsliv. 

 

7.4 Avtalade operatörers synpunkter på dagens avtal 

 
Trafikverket har under våren 2013 samlat in synpunkter om dagens trafik och kraven i 

dagens avtal från avtalade operatörer.  

Synpunkter gällande krav på biljettpriser 

Det har framförts synpunkter från vissa operatörer gällande dagens krav på 

biljettprisbegränsning, maximalt genomsnittspris, då det uppfattas som försvårande i 

prissättningen. Man efterfrågar en mer flexibel fördelning av biljetterna som gör att 

operatören, när den lämnar anbud har en större möjlighet att göra bra kalkyler som 

inte styrs av maximalt genomsnittspris. Maximalt genomsnittspris gör, enligt vissa 

operatörer, att man tvingas styra sin prissättning mot att ligga nära maximalt 

genomsnittspris hela avtalstiden istället för att ha en mer flexibel prissättningsstrategi 

som är anpassad efter efterfrågan.  

Att införa krav på rabatter till vissa grupper fördes fram som något positivt och 

operatörerna har detta redan idag. 
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Synpunkter gällande krav på erbjudna antal stolar och turer 

Operatörerna anser att dagens krav på erbjudna stolar och turer begränsar dem att 

utnyttja sina flygmaskiner mer än vad de gör idag. Operatörerna vill i högre grad kunna 

optimera utnyttjandet av tillgängliga stolar genom att anpassa kapaciteten till 

efterfrågan. Förslag att året ska delas in i låg- och högsäsong med olika krav på 

erbjudna antal stolar har framförts. Förslag som bygger på att den ersättning 

Trafikverket betalar förändras om flygplanstypen ändras har förts fram.  

Några operatörer har tagit upp problemet med att vissa flygplatsers öppettider 

påverkar operatörernas möjlighet att uppfylla krav på erbjudna stolar och turer. Idag 

har vissa flygplatser helt eller delvis stängt under semestertider, storhelger och vissa 

större evenemang då flygplatsen används för annat. Operatörerna anser att 

upphandlingsunderlaget ska baseras på verkliga förutsättningar, t ex. när flygplatserna 

avser ha öppet, både för att en anbudsgivare inte ska behöva ta höjd för 

produktionskostnader och uteblivna intäkter eller ännu värre en operatör som inte 

känner till detta att flygplatserna stänger räknar fel i sitt anbud när man tror sig kunna 

få intäkter som inte kan förverkligas. 

Synpunkter gällande krav på skidpaket 

Ett mindre krav på skidpaket bör ställas och om det ska vara kvar ska det definieras 

tydligare vad som menas.  

Synpunkter gällande krav på punktlighet 

Synpunkter kring att dagens krav på punktlighet behöver ses över och definitionen 

måste vara tydligare.  

Synpunkter på avtalstid 

Enligt artikel 16.9 första stycket EU-lufttrafikförordningen får tillträdet för regelbunden 

lufttrafik på en flyglinje begränsas till endast ett EG-lufttrafikföretag för en period om 

högst fyra år. Undantaget från denna period i artikelns andra stycke är inte tillämpligt. 

Detta gör att Trafikverket kan teckna avtal på högst fyra år. 

Synpunkter på krav som bör ställas på anbudsgivare 

Några operatörer har framfört synpunkter gällande vilka krav som bör ställas på de 

som tillåts lämna anbud gällande krav på AOC och OL, införandet av krav på egen 

produktion, krav på F-skattesedel och interlineavtal. 
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8. Trafikutformning  

8.1 Avtalsform  

Som framgår av avsnitt 1.3.1 får i enlighet med EU:s lufttrafikförordning avtal om 

flygtrafik endast tecknas för sträcka där allmän trafikplikt beslutats.  

Syftet med anbudsförfarandet är att tilldela ett eller flera företag tjänstekoncession för 

de deluppdrag som företaget har vunnit. Kontraktsformen innebär bland annat att de 

kommersiella risker som är förknippade med trafikåtagandet på respektive flyglinje 

bärs av det vinnande företaget som också behåller alla intäkter av trafiken. 

 

8.2 Kapacitets- och ersättningsnivåer  

Trafikverket har studerat kostnader och intäkter i flygtrafiken och räknat fram en trolig 

avtalskostnad för framtida flygavtal. Angivna nivåer får ses som mycket ungefärliga. 

Kostnaden är beräknad linje för linje och tar inte hänsyn till påverkan av samslingning, 

som normalt sett minskar avtalskostnaden relativt mycket. Att uppskatta hur mycket 

avtalskostnaden minskar vid samslingning är väldigt svårt då det är många faktorer som 

måste vägas in.  

Den totala beräknade avtalskostnaden är relativt lik den som räknades fram i 

Rikstrafikens utredning 2010. Som framgår av tabellen nedan skiljer det totalt sett bara 

3 Mkr, men det skiljer mer för enskilda avtal30.  

 

Bedömningen ligger långt över dagens avtalskostnad, men det gjorde även den 

bedömning Rikstrafiken gjorde inför nuvarande avtalsperiod. En faktor som påverkar 

bedömningen är att sträckan Arvidsjaur-Arlanda, som beräknats kosta ca 20 Mkr i båda 

bedömningarna, idag körs kommersiellt. Samslingning bör kunna ge relativt stora 

                                                           

30
 Beräkningarna är gjorda på olika sätt men kommer ändå fram till relativt likartade resultat. 

Angivna värden för 2010 avser enskilda linjer förutom för Arvidsjaur-Arlanda och Lycksele-

Arlanda, där endast beräknad kostnad för samslingning framgår av rapporten.  

Avrundad Bedömning Avtalskostnad

bedömning 2010 Nuvarande avtal

Linje Mkr

Arvidsjaur-Arlanda 21 20 0

Gällivare-Arlanda 31 30 5

Hemavan-Arlanda 18 10 7,5

Lycksele-Arlanda 14 10 26

Sveg-Arlanda 16 10 9,45

Vilhelmina-Arlanda 21 30 7,5

Pajala-Luleå 11 10 12

Östersund-Umeå 7 16 9,4

SUMMA 139 136 76,85
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effekter på avtalskostnaden. Trafikverkets bedömning är ändå att avtalskostnaden 

kommer att öka i nästa avtal. Dagens nivåer är troligen generellt för låga för att vara 

långsiktigt hållbara.  

 

8.3 Kvalitetsaspekter  

Trafikverket utför varje år kundundersökningar i den avtalade trafiken, som mäter hur 

nöjda resenärerna är. Resenärerna får svara på ett antal frågor om olika aspekter på 

trafiken. Nedan följer en kortfattad beskrivning av huvudsakliga resultat i senaste årens 

undersökningar. Rapporter för undersökningarna återfinns på Trafikverkets hemsida31. 

 

I tabellen ovan redovisas resultatet av frågan om helhetsintrycket av resan för de 

senaste åren. Ett värde under 60 räknas som dåligt, över 70 är bra och över 80 

utomordentligt bra.  

Mest nöjda över hela perioden är resenärerna på linjen Pajala-Luleå, där index är över 

90 alla fyra åren. Tidhållningen får extremt höga betyg, men även enkelhet att stiga 

ombord och ta med bagage får mycket höga värden.  

Torsby-Hagfors-Arlanda hade mycket höga värden för 2010 och 2011 men mycket lågt 

värde 2012. Värdet för 2013 är åter mycket bra, även om det inte är så extremt högt 

som 2011. Det låga värdet för 2012 avspeglar de problem trafiken hade inledningsvis i 

det nya avtalet, när NKI gjordes hade den nya trafiken endast varit igång några 

månader. Bland de frågor som drog ner resultatet för 2012 finns frågor om 

bekvämlighet, information, möjlighet att boka biljetter och upplevd trygghet och 

säkerhet. Dessa frågor har fått betydligt bättre resultat för 2013, förutom bekvämlighet 

som fortfarande har ett lågt betyg.  

Även Östersund-Umeå hade klart sämre betyg för helhetsintryck 2012, men 

minskningen är från tidigare mycket höga nivåer och index låg ändå på 72, vilket 

betraktas som bra. 2013 ökade värdet något. Andelen nöjda har generellt försämrats i 

alla frågor jämfört med 2011, men de största försämringarna har frågorna om 

bekvämlighet, upplevd trygghet och säkerhet och prisvärdhet fått. Det försämrade 

                                                           

31
 Mer information om Trafikverkets kundundersökningar återfinns på Trafikverkets hemsida, 

www.trafikverket.se. Resultat för kundundersökningar 2013 läggs ut under juni månad.  

Helhetsintryck, andel nöjda

Linje 2010 2011 2012 2013

Arvidsjaur-Lycksele-Arlanda 78 74 80 79

Gällivare-Arlanda 64 66 67 65

Hemavan-Vilhelmina-Arlanda 69 79 80 84

Pajala-Luleå 93 91 92 95

Sveg-Arlanda 91 79 78 74

Torsby-Hagfors-Arlanda 94 96 53 80

Östersund-Umeå 89 90 72 76
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resultatet är troligen orsakat av att det nya avtalet innebar ett mindre flygplan än 

tidigare.  

Arvidsjaur-Lycksele-Arlanda har relativt högt index som ökade något till 2012 och 

ligger relativt still även 2013. Service, information, bagagehantering och biljettbokning 

får höga värden, medan bekvämlighet och prisvärdhet får låga värden. 

Gällivare-Arlanda ligger på medelvärden, mellan 60 och 70, med ungefär samma värde 

under de senaste åren. Även om nivåerna skiljer sig något är resultatet på delfrågorna 

likartat som för Arvidsjaur-Lycksele-Arlanda. Service, information, bagagehantering och 

biljettbokning får relativt höga värden, medan bekvämlighet och prisvärdhet får låga 

värden. 

Hemavan-Vilhelmina-Arlanda hade ett lägre resultat för 2010 men har sedan ökat 

relativt mycket och ligger på 84 för 2013. Även här får service, information, 

bagagehantering och biljettbokning höga värden, medan bekvämlighet och prisvärdhet 

får låga värden. 

Sveg-Arlanda hade mycket högt index för 2010 men har minskat en del de senaste 

åren, även om värdena fortfarande är relativt bra. Bokning och uthämtning av biljetter 

samt upplevd trygghet och säkerhet har fått försämrade index.  
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9. Kravspecifikation  

9.1 Utgångspunkter för revidering av den allmänna trafikplikten 

 

Bakgrund, syfte och avgränsningar 

Trafikverket ska utreda behov av allmän trafikplikt samt fatta beslut om allmän 

trafikplikt och om kommersiella förutsättningar för reguljär trafik inte finns, upphandla 

flygtrafik. Den allmänna trafikplikten för flygtrafik reviderades senast november 2010. 

Vid den tidpunkten var det Sveriges regering som tog beslut om allmän trafikplikt. 

Revidering av trafikplikten kommer att börja gälla när nuvarande flygavtal går ut i 

oktober 2015. 

Trafikplikten ska, enligt EU-lufttrafikförordningen, införas endast i den utsträckning 

som är nödvändig för att på utpekade flyglinjer säkerställa ett minimiutbud av 

regelbunden lufttrafik som uppfyller fastställda normer för kontinuitet, 

regelbundenhet, prissättning eller minimikapacitet.  

Trafikverket har ett uppdrag att verka för grundläggande tillgänglighet för 

interregionala resor. Trafikverkets uppdrag stämmer därmed även väl överens med 

kraven i EU-lufttrafikförordningen. 

Syftet med detta avsnitt är att ge en bild av vilka utgångspunkter Trafikverkets använt 

sig av för att komma fram till revideringarna av den allmänna trafikplikten. Dessa 

revideringar anser Trafikverket nödvändiga för att uppfylla sitt uppdrag att verka för en 

grundläggande tillgänglighet.  

Huvudområdena som reviderats i den allmänna trafikplikten är: 

 Krav på biljettprissättning 

 Krav på kapacitet 

Avsnittet är att tänkt att ge en grundläggande förståelse kring olika mekanismer som 

styr prissättning av flygbiljetter samt behovet av kapacitet och vilka krav som bör eller 

inte bör ställas för att gynna tillgängligheten för berörda regioner. Biljettpriserna och 

antalet tillgängliga stolar ska ligga på en nivå som främjar utvecklingen i regionen och 

stimulerar till tillväxt. Detta samtidigt som stolskrav och biljettregler skall vara i 

proportion till behovet. 

 

Biljettprissättning 

Biljettprissättning är sannolikt den absolut viktigaste styrfunktionen i ett traditionellt 

flygbolag. Det är den funktion inom flygbolaget som prissätter flygbiljetterna och 
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därmed styr intäkterna. Denna funktion måste behärska priselasticiteten32 i varje 

marknad för varje linje. Funktionen analyserar de resenärer som bara flyger när ett 

visst pris dyker upp och vilka resenärer som reser oavsett prissättning. Risken som alla 

flygbolag alltid måste hantera är att erbjuda ett pris till en viss resenär som är villig att 

betala mer eller att kräva för höga priser som undantränger resenärer. Avvägningen är 

en svår uppgift och den kräver rätt marknadsinformation.  

Det vanliga är att flygbolag köper sig information om vilka priser som förekommer på 

sträckan och på så vis får sig en bild av marknadspotentialen och möjligheten att få 

kostnadstäckning. Trafikplikten begränsar dessa möjligheter något på de upphandlade 

linjerna eftersom Trafikverket begränsar möjligheterna att fritt prissätta. 

Revenue management är ett försäljningsbegrepp inom branscher med en 

bokningsprocess och flygresor är en sådan bransch. Syftet med metoden är att öka 

vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kundernas köpbeteende och en 

prognostiserad efterfrågan, vilket sedan ligger till grund för prissättningen. 

biljettprisanalys förutsätter information om tillgång, priskänslighet hos kunder, 

omvärldsfaktorer och marginaler.  

För flygbolag kan lönsamheten beskrivas på följande sätt: 

 Resultat per stolskilometer, bestämt av 
 

o Intäkt per passagerarkilometer 
o Kabinfaktor 
o Kostnad per stolskilometer 

Resultatet per stolskilometer = Intäkt per stolskilometer gånger kabinfaktor minus 
kostnad per stolskilometer. 

Komponenterna påverkas av många faktorer och genom att titta på varje komponent 

för sig kan vi identifiera dess framgångsfaktor. Några relevanta faktorer för intäkten 

per passagerarkilometer är följande: 

 Konkurrenssituationen per linje 

 Prissättningsfrihet 

 Andelen affärsresenärer. 

Dagens restriktioner och konkurrensklimatet på de upphandlade linjerna medför att 

konkurrensen kan förefalla begränsad. Trafikverkets bedömning är att konkurrensen i 

själva verkat är hård med bland annat bilalternativ, nattåg och flygplatser i närområdet 

där förutsättningarna är annorlunda och det möjliggör lägre snittpriser på biljetterna. 

De alternativa flygplatserna har större resenärsvolymer, andra flygmaskiner med lägre 

stolskilometerkostnad och andra generella volymfördelar som inte finns på de 

flygplatser där den trafikpliktade trafiken opererar.  

                                                           

32
 Priselasticitet är ett mått på hur mycket efterfrågan förändras vid en prisförändring. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bransch
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistisk
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6pbeteende&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Priss%C3%A4ttning
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På de linjer som har ett trafikpliktsbeslut finns ett antal omständigheter som gör att 

överförbarheten till en fri konkurrensutsatt marknad blir svår. Trafikplikten förhindrar 

konkurrens på just den angivna sträckan, det vill säga fri konkurrens råder till 

Stockholmsregionen men inte till Arlanda. Detta kan utgöra en styrande mekanism mot 

ett hälsosamt prissättningsbeteende från en långsiktig operatör. Restriktionerna i 

trafikplikten skall simulera underlaget för resenärer som behövs för att bedriva 

flygtrafiken samtidigt som den sätter upp restriktioner som skall simulera konkurrens 

för att möjliggöra en god tillgänglighet och en prissättning som styr mot volym och hög 

nettointäkt per avgång.  

Det finns ett antal framgångsfaktorer som påverkar volymerna, det vill säga hur 

beläggningen av de tillgängliga stolarna är. 

 Biljettprisstrukturen 

 Slingning av flygplan och personal 

 Storleken på flygplanet 

 Total kapacitet på sträckan 

 Konkurrerande färdmedel 

 Storleken på marknaden 

 

 

Figur 1 Säsongsvariation i Arvidsjaur 2012 

 

Max snittbiljettintäkten som verktyg och styrmedel 

Det verktyg som existerar i dagens trafikplikt begränsar endast snittbiljettintäkten per 

kvartal. Det innebär att det står operatörerna fritt att prissätta inom detta spann. Det 
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skapar ett tydligt incitament för att prissätta på ett sådant sätt som skapar volym 

eftersom det inte finns någon nettointäktsbegränsning. Det finns ingen begränsning i 

antal sålda biljetter till ett givet pris i denna modell. 

Trafikverket har noterat att det finns en stor andel affärsresenärer på de linjer som 

idag har trafikplikt. Målsättningen med trafikplikten är dock att förstärka 

tillgängligheten för både privatresenärer och affärsresenärer. Maxsnittbiljettintäkt 

skapar bättre förutsättningar för alla medborgare att utnyttja den upphandlade 

trafiken. Risken är dock att majoriteten av samtliga sålda biljetter säljs för just det 

belopp som är angivet som maxsnittbiljettintäkt. Med det utfallet så kommer en 

mängd resenärer, många av dem privatresenärer att uppfatta priserna från 

Trafikverkets upphandlade orter som höga. Många gånger uppfattas de biljettpriserna 

så höga att många väljer en anslutande flygplats med direktlinje till Stockholm. Med 

den verkligheten utredd i Trafikverkets RVU (resvaneundersökning) visade det sig att 

undanträngningen till andra trafikslag är stor och att det förekommer konkurrens 

mellan Trafikverkets upphandlade linjer och konkurrerande flygplatser i närområdet. 

Flygtrafikföretaget -/+ Trafikverket -/+ 

+ Maxsnittbiljettintäkt skapar låg risk. + Max snittpris ger garanterad 

tillgänglighet till ett givet snittpris 

+ Friheten att prissätta biljetter ger 

fördelar att anpassa sig. 

+ God förutsägbarhet kring anbudsnivåer. 

+ Enkelt att ha olika snitt under 

perioden som samräknas (kvartalet) 

+ Ett tydligt incitament för anbudsgivaren 

att sälja många biljetter till antalet. 

- En tydlig begränsning för 

snittintäkten, svårt att utnyttja hög 

stolsintäkt per destination. 

- Stor frihet hos flygtrafikföretagen att sätta 

priserna innebär att kunskap om 

biljettprissättning och priselasticitet är 

avgörande. 

Maxpris 

Maxpriset bör inte ligga på en nivå som motsvarar hårt konkurrensutsatta linjer i 

storstadsregionerna. Dock skall priset skapa ökade volymer och i större utsträckning 

attrahera privatresenärer. Krav på att göra dessa biljetter tillgängliga i något av de 

globala bokningssystemen kommer att ställas i syfte att säkerställa tillgängligheten av 

biljetterna. Finland ställer ett krav på 40 % av biljetterna till ett pris av ca 1600 SEK 

enkel resa. Det är en aning högt för våra linjer om man tittar på vilken fördelning som 

vi har idag. Men principen att maxprisgränsen inte skall vara en lägstanivå utan ett 

faktiskt riktvärde för biljettens prisnivå bör vara Trafikverkets målsättning. Det vill säga, 

vi vill att 40 % av biljetterna inte skall motsvara mer än 35 % av kostnaderna. Det 

innebär att marginal och övriga kostnader skall täckas av resterande 60 %. En analys av 

biljettprisläget på trafikpliktade samt övriga flygplatser är också genomförd. Slutsatsen 

från den är att snittbiljettpriserna vid konkurrerande statliga basutbudsflygplatser är 

betydligt lägre. Det är inte Trafikverkets uppdrag att konkurrera med övriga 
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kommersiella linjer i regionen. Det kan därför inte skapas ett system som erbjuder 

biljettpriser som konkurrerar med flygplatser i närområdet. Därför kan heller inte de 

resenärer som idag väljer dessa flygplatser framför de flygplatserna med trafikplikt 

återvända med anledning av pris. Och av samma anledning så kommer inte heller 

tillväxten på flygplatserna motsvara ökning av det totala resandet. Maxpriset skall 

motsvara stolskilometerkostnader per linjer, det vill säga skall inte belasta operatören 

men skall heller inte bidra till större intäkter. Maxpriset är inte grundat på en given 

periods biljettpriser utan är en sammanvägning av en mängd faktorer. 

 

Parametrar för framtagande av maxpris 

 Stolskilometerkostnad per linje 

 Stolskrav 

 Passagerarvolym 

 Passagerarprognos 
 

Fördelar med modellen 

Maxpriset erbjuder stora fördelar för Trafikverket och resenärerna. Dock ställer typen 

av konstruktion ett större krav på operatörerna under anbudsförfarandet. Operatören 

måste räkna av intäkterna från maxpris, och göra en riskkalkyl kring uppskattade 

intäktsmöjligheter kring resterande andel biljetter som är fria att prissätta. Det går inte 

längre att räkna på antalet resenärer multiplicerat med maxsnittbiljettintäkt. Nu måste 

operatören utifrån befintlig volym, historisk utveckling och kommande potential göra 

en värdering av intäktspotentialen. Trafikverkets rapport bör innehålla så mycket 

bakgrundsdata som möjligt för att underlätta för samtliga operatörer att värdera sitt 

anbud. 

De stora fördelarna med denna reglering är att Trafikverket kan förutspå och garantera 

högsta pris för en andel av biljetterna. Övriga biljetter kan prissättas fritt, Trafikverkets 

bedömning är att situationen på dessa orter är sådan att flygtrafikföretagets 

incitament att bibehålla en attraktiv prisnivå för att attrahera många resenärer till 

antalet är tillräckligt stor för att ett biljettpristak inte skall behöva regleras.  

Nackdelar med modellen 

Nackdelarna med maxprisregleringen är att Trafikverket med detta verktyg begränsar 

operatörens handlingsutrymme att prissätta på ett relativt stort antal biljetter. När 

endast 60 % av biljetterna är fria att prissätta bör anbudsgivaren räkna med att ett 

stort antal av dessa biljetter kommer att säljas för ett okänt belopp. Dock sannolikt till 

ett högre pris än maxprisbiljetterna. Okända intäkter skapar risk och kan därför 

medverka till ett högre anbud för att ta höjd för risken. 
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Flygtrafikföretaget -/+ Trafikverket -/+ 

+ Maxpris skapar garanterad 

tillgänglighet. 

+ Maxpris ger garanterad 

tillgänglighet till ett givet antal 

biljetter. 

+ Friheten att prissätta biljetter ger 

fördelar att anpassa sig efterfrågan. 

Större krav på operatörerna att 

prissätta övriga biljetter rätt för att nå 

volymer. 

+ Bra för operatören att inte behöva 

anpassa sig till ett genomsnitt.  

 + Ett tydligt incitament för 

anbudsgivaren att sälja många biljetter 

till antalet. 

- operatören saknar möjlighet att styra 

40 % av biljetterna, och uppfattar detta 

som en affärsrisk. 

- Stor frihet hos flygtrafikföretagen att 

sätta priserna innebär att kunskap om 

biljettprissättning och priselasticitet är 

avgörande. 

- Större krav på operatörens 

prognosmodell. 

- En tydlig begränsning för maxpris är 

att Trafikverket kommer att sakna 

kontroll för övriga 60 % av biljetterna. 

 

Uppskattad kostnad för maxprismodellen 

Uppskattade kostnader för Trafikverket med modellen maxpris är betydligt mer osäkra 

och invecklade än genomsnittsprismodellen. Potentiella anbudsgivare kan inte räkna 

på anbudet med historisk data på samma sätt som de kan med den tidigare modellen. 

Eftersom fördelningen av biljettpriser inte är publik information kan potentiella 

anbudsgivare heller inte göra en priselasticitetsberäkning. Dock finns väldigt mycket av 

den här typen av detta att köpa av IATA och ett antal andra företag. Utredningens RVU 

som pågår under maj 2013 innehåller ett flertal frågor som rör pris. Det finns även en 

modul som tillkommer som analyserar respondenternas priselasticitet, detta underlag i 

rapporten kommer att ge goda förutsättningar för anbudsgivare att säkra en viss nivå 

av betalningsviljan. Givetvis har Trafikverket en möjlighet att i rapporten utveckla ett 

resonemang som betryggar anbudsgivaren att priselasticiteten är sådan att övriga 

biljetter utanför kravet på maxpris kommer att kunna säljas för nivåer som möjliggör 

kostnadstäckning med marginal.  

Dock är det säkert att befintliga operatörer har den mest största fördelen med denna 

modell. Dock är det enligt utredningen inte ett tillräckligt försprång för att omöjliggöra 

för en kompetent anbudsgivare att konkurrera om avtalet. 

Med informationen om total intäkt, uppskattade befintliga resenärsvolymer och 

Trafikverkets prognos, borde en kompetent anbudsgivare kunna göra goda avvägningar 
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som ger en rättvis bild av intäktspotentialen. Detta skulle då resultera i hälsosamma 

anbud. 

Sannolikt kommer även denna form av prisstruktur resultera i ökade ersättningsnivåer 

mellan 10-15 %. Detta med anledning av många osäkerhetsfaktorer, däribland 

flygplanstyper och struktur av anbudsgivarnas befintliga verksamhet. 

Tydligare definition av biljettpris. 

Under utredningen så har det framkommit att avtalsformuleringen kring vilka avgifter 

och skatter flygtrafikföretagen har möjlighet att räkna bort har påverkat nettopriset för 

resenären samt Trafikverkets ersättning. Det är avgörande att samtliga anbudsgivare 

räknar på samma sätt samt använder samma typ av skatter och avgifter. Något som 

skulle vara högst olyckligt är om en anbudsgivare räknar på för stora möjligheter att 

exkludera avgifter och på så viss anger ett lägre anbud med förbehållet att ta ut högre 

biljettpriser. Därför kommer Trafikverket i kommande upphandlingsunderlag att tydligt 

ange vilka avgifter och skatter som anbudsgivarna har möjlighet att räkna av vid 

redovisningen av nettointäkt för biljettförsäljning. Det innebär att Trafikverkets 

reglering av maxpris kommer att anges med förbehållet om exkludering av endast 

moms och Transportstyrelsens avgifter.  

Konsekvensen av att Trafikverket kräver en redovisning av denna typ tvingar 

flygtrafikföretagen att ange vilka priser som de har som bruttopris till resenärerna, 

flygtrafikföretagen har då liten möjlighet att göra egna bedömningar av vilka avgifter 

och skatter som skall räknas bort från maxpriset. För att vi inte ska uppleva en 

överflyttning från resenärerna till Trafikverkets ersättning behöver Trafikverket se över 

maxprisnivåerna. Marknadsanalys har visat att det reella biljettpristrycket är högre än 

vad Trafikverket ämnat avtala om.  

Fördelarna med att mer tydligt ange vilka avgifter som flygbolagen har möjlighet att 

räkna med är dels att Trafikverket på ett tydligare sätt kan avgöra 

kostnadstäckningsgrad på linjerna samt mer noggrant följa utvecklingen på respektive 

linje. Tydliga klara förbättringar för Trafikverket, flygtrafikföretagen och resenärerna.   

 

Säsongskapacitetskravens och utebliven överkapacitets påverkan på 

ersättningsnivåerna.  

Med den uppdaterade Trafikplikten finns inte längre något stolskrav som resulterar i 

krav på fler turer än vad som är angivet i trafikplikten (fler stolar än vad som 

produceras med kravet på turer), detta kommer sannolikt att sänka 

ersättningsnivåerna en aning. Trafikverkets nya krav på stolskapacitet kommer även 

den att påverka ersättningsnivåerna till det lägre. De nya nivåerna kommer att göra 

hela produktionen mer kostnadseffektiv för flygbolagen. Exakt hur mycket billigare den 

blir är svårt att svara på, det hela bygger på multikompetenta piloter eller så kallad 

”wet leasa” upplägg. En uppskattning är att det totalt rör sig om en kostnadsminskning 

på mellan 5-10 %. 
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Trafikverket bör genomgående räkna med ökad ersättning till operatörerna trots en 

stor förbättring för anbudsgivarna att kostnadsreducera produktionen. Totalt sett är 

det rimligt att anta att anbudspriserna kommer att hamna på nivåer mellan +15-20 % 

från dagens nivå 

 

Slutsats 

Utredningens förslag är att Trafikverket byter biljettprisstrategi och istället för att 

reglera maxbiljettintäkt reglerar maxbiljettpriserna. Biljettpriserna bör regleras genom 

att 40 % av samtliga sålda biljetter under en av Trafikverket angiven säsong inte får 

säljas för mer en ett givet belopp. Maxbeloppen bör variera på de olika destinationerna 

med anledning av att det finns en direkt korrelation med kostnad och avstånd inom 

flyget.  

Huruvida att maxpriset skall vara olika beroende på säsong fyller inget direkt syfte. Mer 

än att indelningen förhindrar att flygtrafikföretagen ”skjuter” över en större andel av 

biljetterna till lågsäsongsperioder.   

Med denna åtgärd möjliggör Trafikverket ett säkerställande av grundläggande 

tillgänglighet på ett helt annat sätt än tidigare. Förslaget från utredningen är att 

reglerna skall bygga på en tvingande andel på 15 % av biljetterna per avgång och 25 % 

av biljetterna fördelade enligt flygtrafikföretagets egen fördelning. Det finns inga 

underlag som styrker att detta skulle innebära lägre intäkter totalt för 

flygtrafikföretagen som lägger anbud. Det finns heller inga underlag som styrker att 

den minskade regleringen för snittpris skulle innebära ökade biljettpriser totalt. 

Risken som uppstår vid detta byte av biljettreglering är att anbudsgivarna får mycket 

svårare att bjuda eftersom att förutsättningarna är annorlunda och det inte längre går 

att använda antalet resenärer som bas för sitt anbud. Den stora möjligheten för 

Trafikverket och anbudsgivarna är att 60 % av alla biljetter nu är helt fria från 

prisreglering. Detta möjliggör en prissättning som mer är anpassad efter efterfrågan 

och betalningsvilja än något annat. 

Med denna typ av reglering så krävs det att anbudsgivaren uppskattar intäkterna från 

de övriga 60 % av biljetterna. Det är en möjlighet likväl som en risk att ett krav ställs på 

anbudsgivaren att uppskatta marknadspotentialen i större utsträckning än tidigare. 
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Figur 2 Biljettprissättning i en kabin. 

 

Kapacitetsplanering 

Att hitta rätt balans mellan kapacitet och förväntad efterfrågan är inte enkelt. I takt 

med att avgångstiden närmar sig kan det vara en utmaning att förfina kapaciteten när 

en avgång beräknas vara kraftigt över- eller underbelagd jämfört med vad som 

ursprungligen prognostiserades i flottplaneringsprocessen. Om Trafikverket tillåter 

operatören att anpassa kapaciteten så nära som 45 dagar före avresan för att fånga 

ytterligare förväntade efterfrågan eller minska antalet tomma stolar skulle det 

möjliggöra en något säkrare och möjligen mer ekonomisk kapacitetsplanering. 

Efterfrågestyrd kapacitetsplanering (Close-in re-fleeting) är en affärsprocess som kan 

bidra till att begränsa oplanerade kostnader. Genom att använda prognoser kan 

flygplanstilldelningen för en viss flygning justeras nära avresa för att bättre tillgodose 

en förväntad ökning eller minskning i efterfrågan. Därigenom kan man hämta hem 

ytterligare intäkter eller undvika kostnader. Detta kan givetvis endast utnyttjas i 

begränsad omfattning på de sträckor som Trafikverket belägger med trafikplikt och det 

bygger mycket på att operatören har ett större linjenät än vad Trafikverket reglerar. 

Typiskt kortsiktiga byten av kapacitet görs inom de senaste 45 till 60 dagarna före 

avgång. Vanliga ”pilotkompatibla” flygplansserier som Bombardier Dash 8 

200/300/400, Airbus A320/321 och Boeing B-737/738/739 har visat sig erbjuda de 

största möjligheterna. Dock finns goda möjligheter för ett flygbolag i svensk 

inrikestrafik att utnyttja säsongsvariationer för landets olika delar och på så viss 

optimera flygplansflottans kapacitet, t.ex. vinterresor till Norrland och sommarresor till 

södra Sverige. Detta är givetvis extremt förenklat. 

Trafikverket önskar möjliggöra för trafikpliktade operatörer att i större utsträckning 

anpassa sin kapacitet. Dock kvarstår kravet med att antalet erbjudna stolar under hela 

tidsperioden ska följa trafikplikten. Ett annat önskemål från Trafikverket är att 

operatörerna i större utsträckning använder sig av olika flygplanstyper för att möta 

skiftande behov. Vissa delar av Trafikverkets trafikpliktade nät har så mycket som +/- 

100 % fluktuationer mellan högsäsong och lågsäsong. För att miljömål samt krav på 

proportionalitet skall uppnås eftersträvar Trafikverket ökad flexibilitet i valet av 

flygplanstyp. 
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Stolsproduktionskrav 

Trafikverkets krav på stolsproduktion skall vara proportionerligt enligt den lagstiftning 

som den trafikpliktade trafiken bygger på. Proportionerlig kapacitet bör enligt 

Trafikverket vara ett stolsproduktionskrav som är i enlighet med de volymer som de 

befintliga sträckorna hanterar vid trafikpliktens början och den förväntade tillväxten 

som Trafikverket tillsammans med regionerna förutspår.  

Vissa av dagens linjer har så mycket som 40 % fler stolar än resenärer. Vid den typen av 

skillnader i efterfrågan och kapacitet gör Trafikverket bedömningen att det råder en 

överkapacitet som inte är proportionerlig. Den genomsnittliga prognosen för de olika 

inrikeslinjerna som är en del av Trafikverkets trafikplikt är tillväxt på mellan 1-5 % för 

inrikesflyget. Det är rimligt att Trafikverket lägger produktionskraven något högre än 

prognos för att ta höjd för tillväxt. 

Verkligheten är sådan att det som faktiskt avgör antalet stolar är möjligheterna till 

mellanlandning samt gränserna för stolskrav. Detta begränsar operatörerna till ett visst 

antal flygplanstyper. Detta innebär att de faktiskt producerade stolarna alltid kommer 

att vara betydligt fler än stolskravet så länge operatörerna flyger utan mellanlandning. 

Skulle en operatör välja att genomföra en mellanlandning så har man en möjlighet att 

fylla några av de stolar som man rent formellt producerat över den gräns som 

Trafikverket ställer. 

För att använda Arvidsjaur som ett exempel så är idag Arvidsjaur i extremt behov av 

stolar under en viss period under året och övrig tid så är trafiken begränsad. Här 

eftersträvar Trafikverket en modell som tillhandahåller mycket kapacitet vissa delar av 

året för att övriga perioder anpassas till den lägre efterfrågan som råder. 

Figur 4 visualiserar de skillnader som råder i vad marknadens flygplanstyper producerar 

och den diskrepans som råder mellan Trafikverkets krav och faktisk volym. Dock är det 

Trafikverkets uppdrag att säkra tillgängligheten över hela trafikpliktsperioden, och just 

därför har vi valt att lägga stolskravet med marginal över prognostiserad tillväxt. 

Skulle extrema volymökningar förekomma är det Trafikverkets bedömning att linjerna 

då når kostnadstäckning och därför skulle det då finnas kommersiella intressen som 

skulle trafikera med kapacitet som överskrider Trafikverkets krav och då möta 

efterfrågan. 
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Figur 3 Säsongsvariation i Arvidsjaur 2012 

Övriga möjligheter inom trafikpliktens ram 

Trafikverket söker operatörer med förmåga att effektivt betjäna en marknad med 

begränsat resandemönster. Operatören är med fördel etablerad på flera destinationer 

för att möjliggöra skalfördelar och samutnyttjande.  

Dilemmat med tillgänglighetskraven är att det blir otroligt svårt för en operatör att 

allokera kapacitet på annat sätt än samma antal flygmaskiner som slingningar. För att 

optimera både Trafikverkets upphandling och operatörens ekonomi är det önskvärt att 

flygmaskinerna är sysselsatta under den tid på dygnet inget krav från Trafikverket finns. 

Övriga möjligheter för en operatör är med dagens regelverk begränsade. 

Trafikverkets möjligheter att påverka biljettpriser  

Tillgänglighet är möjligheten för näringsliv och medborgare kunna nå huvudstad, övriga 

landet och omvärlden inom rimliga tidsramar. 

För regionerna med begränsad tillgänglighet skall den upphandlade trafiken möjliggöra 

en avsevärd förbättring. Definitionen av tillgänglighet är givetvis svår och många 

gånger präglad av viss subjektivitet.  

Trafikverkets tolkning av funktionsmålet tillgänglighet, som är grunden till uppdraget, 

är att konkreta förbättringar med finansiella medel ska genomföras enligt beskrivning i 

Trafikverkets tillgänglighetsmodell. För den enskildes val av transportmedel är dock 

priset på resan en avgörande parameter. I Norrland är biljettpriserna betydligt lägre på 

kustflygplatserna men de prisnivåerna kan inte och ska inte Trafikverket konkurrera 

med. Trafikverket har till uppdrag att skapa en grundläggande tillgänglighet i form av 

resmöjligheter, inte att subventionera biljettpriser. Dock blir det en utmaning när 
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medborgare i tillgänglighetsbegränsade kommuner väljer flygplatser långt utanför 

hemkommunen med priset som ett av de avgörande skälen. 

Begränsning av snittbiljettintäkten eller högsta pris? 

Det verktyg som existerar i dagens trafikplikt begränsar endast snittbiljettintäkten per 

kvartal. Det innebär att det står operatörerna fritt att prissätta inom detta spann. Det 

skapar ett tydligt incitament för att prissätta på ett sådant sätt som skapar volym 

eftersom det inte finns någon nettointäktsbegränsning.  

Trafikverket har noterat att det finns en stor andel affärsresenärer på de linjer som 

idag har trafikplikt. Målsättningen med trafikplikten är dock att förstärka 

tillgängligheten för både privatresenärer och affärsresenärer. Därför kommer 

Trafikverket i kommande trafikplikt att ställa ett krav på ett angivet antal biljetter till 

visst maxpris. Vi tror att detta skapar bättre förutsättningar för alla medborgare att 

utnyttja den upphandlade trafiken. 

Maxpriset kommer inte att ligga på en nivå som motsvarar hårt konkurrensutsatta 

linjer i storstadsregionerna. Dock skall priset skapa ökade volymer och i större 

utsträckning attrahera privatresenärer. Krav på att göra dessa biljetter tillgängliga i 

något globalt bokningssystem kommer att ställas i syfte att säkerställa tillgängligheten 

av biljetter med ett lägre pris än snittbiljettintäktskravet. 

Flyglinjernas optimering utifrån tillgänglighetsmodellen 

När behovet av en flyglinje är definierat behöver den trafikpliktade kapaciteten 

optimeras utifrån tillgänglighetsbehovet samt geografiska förhållanden. Trafikverkets 

tillgänglighetsmål sammanvägt med miljömålen skapar uppdraget att nå så hög 

kabinfyllnad som möjligt. 

Genomsnittet på inrikesmarknaden ligger på cirka 75 %. Detta är dock inget riktmärke. 

Kabinfyllnad beror på en mängd olika faktorer, avgörande är givetvis antalet tillgängliga 

stolar på sträckan ställt mot antalet resenärer. Det svenska inrikesnätets 

resenärströmmar är koncentrerade till ett fåtal destinationer som står för merparten 

av samtliga resenärer. Dock är det Trafikverkets mål att trafikpliktens alla ramar 

tillsammans med förutsättningarna på sträckorna skall utmynna i en hälsosam 

kabinfaktor som motsvarar inrikessnittet.  

Trafikverket vill dock i så stor utsträckning som möjligt matcha antalet resenärer med 

flygplanstyp. En begränsning är räckvidden hos ett antal mindre flygplan vilket innebär 

att en större flygplanstyp är det enda alternativet om tillgänglighetsmålet skall uppnås, 

oavsett antalet resenärer. En större flygplanstyp innebär oftast fler antal stolar per 

avgång. Då uppstår behov av mellanlandning vilket ger både fördelar och nackdelar. En 

fördel är att ytterligare orter får del av den upphandlade trafikens nyttosida. En 

nackdel är att en redan lång flygresa blir ännu längre. Det är även så att en 

mellanlandning också innebär ökade kostnader i form av landningsavgifter och därför 

är alla mellanlandningar valfria för operatörerna. 
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Figur 4 Stolskrav och flygplanskapacitet 

Trafikpliktsuppföljning 

Trafikverket kommer fortsättningsvis att aktivt följa upp och utvärdera befintliga 

operatörers hantering av trafiken, trafikpliktsstrukturen och utfallet av Trafikverkets 

reglering. Mycket av marknadskunskapen och marknadskännedomen har historiskt 

legat hos operatörerna. Trafikverket ska arbeta upp en metod som innebär att den 

information som en upphandlad operatör ackumulerar under trafikpliktsperioden 

också kommer Trafikverket tillgodo. Informationen kan röra marknadspotential, 

trender och prognosdata. Priselasticiteten är också ett mycket intressant moment som 

Trafikverket i prisregleringen behöver ha mer kännedom om. 

Högre krav på dokumentation och information i den allmänna trafikplikten  

Trafikverket har valt att ställa högre verifieringskrav på operatörerna än i tidigare 

allmänna trafikplikter, bland annat genom högre krav på dokumentation och 

information till Trafikverket och andra som berörs av trafiken. Syftet med detta är att 

Trafikverket på ett bättre sätt ska kunna bedöma om operatörerna kan utöva bärkraftig 

regelbunden lufttrafik som säkerställer den grundläggande tillgänglighet som 

Trafikverket har fastställt ska finnas i berörda kommuner/regioner. 
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9.2 Förslag till allmän trafikplikt 

Här följer den allmänna trafikplikt som ska börja gälla från och med den 25 oktober 

2015. Den ersätter då den allmänna trafikplikt som började gälla den 30 oktober 2011.  

1. Inledande bestämmelser  

Lufttrafikföretag som bedriver regelbunden flygtrafik (fortsättningsvis kallat endast 

lufttrafikföretag) på nedan angivna flygsträckor ska utforma sitt trafikutbud och 

utföra sitt åtagande på ett sådant sätt att minst de krav som uttrycks i denna 

trafikplikt uppnås.  

 Arvidsjaur-Arlanda 

 Gällivare-Arlanda 

 Hemavan-Arlanda 

 Lycksele-Arlanda 

 Pajala-Luleå 

 Sveg-Arlanda 

 Vilhelmina-Arlanda 

 Östersund-Umeå 

2. Förberedelseplan  

Lufttrafikföretaget ska i god tid innan trafikstart lämna in en detaljerad 

förberedelseplan till Trafikverket som sträcker sig fram till trafikstart. De aktiviteter 

som ingår i föreberedelseplanen ska vara tydligt tidsatta, detta för att Trafikverket att 

ska kunna försäkra sig om att trafikstart kan verkställas utan störningar.   

Följande omständigheter är av särskild vikt för Trafikverket och ska ingå i 

förberedelseplanen:  

a. Säkerställande av eventuell komplettering av AOC och OL.  

b. Säkerställande av eventuell inhyrning/anskaffning av flygplan.  

c. Säkerställande av att nödvändiga avtal med flygplatser och eventuella 

flygtrafikföretag träffas i god tid före trafikstart. 

d. Rekrytering och utbildning av all personal som behövs för drift av berörda 

linjer. 

e. System för bokningar inför trafikstart samt i förekommande fall planering för 

övertagande av ansvar för bokningar från nuvarande lufttrafikföretag.  

f. Information till allmänheten om trafikövertagande, trafik- och serviceupplägg, 

tidtabeller med mera. Informationen skall vara av sådan omfattning och art att 

det i god tid kommer till allmänhetens kännedom att lufttrafikföretaget skall 

flyga linjen.  

Identifiering, konsekvensbeskrivning och värdering av samt åtgärdsplan för de 

huvudsakliga risker som lufttrafikföretaget ser inför trafikstart.  

Övriga åtgärder som lufttrafikföretaget anser vara relevanta för ett framgångsrikt 

förberedelsearbete, övertagande och trafikstart.  
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Publicering av biljetter i det för lufttrafikföretaget valt bokningssystem. 

Lufttrafikföretaget ska tillsammans med Trafikverket och representanter för berörd 

flygplatskommun/region medverka i högst fyra informations- och uppföljningsmöten 

om hur förberedelsearbetet framskrider. Övriga informations och uppföljningsmöten 

är frivilliga. 

Lufttrafikföretaget ska löpande informera Trafikverket om förberedelsearbetets 

fortskridande.  

 

3. Samverkansplan  

Lufttrafikföretaget ska upprätta en detaljerad samverkansplan och i god tid innan 

trafikstart lämna in planen till Trafikverket. Följande ska ligga till grund för 

utformningen av samverkansplanen.  

a. Hur samråd och samverkan med intressenter och kundgrupper i berörd 

regionen ska gå till och kring vilka frågor som samråd och samverkan ska ske.  

b. Planen ska specificera lufttrafikföretagets mötesfrekvens med representanter 

för berörd flygplatskommun/region och vilka funktioner från flygbolaget som 

skall delta vid mötena. 

c. Hur en dialog ska föras med berörd flygplatskommun/region om frågor som 

planerade och oplanerade tidtabellsförändringar, kund- och 

intressentkontakter m.m.  

d. Lufttrafikföretaget ska tillsammans med Trafikverket och representanter för 

berörd flygplatskommun/region  

 under trafikår 1 medverka i fyra informations- och uppföljningsmöten.  

 under trafikår 2-4 medverka i två informations- och uppföljningsmöten per 

år.  

 
4. Trafikåtagandet  

Lufttrafikföretagets åtagande ska minst motsvara det som anges i det följande. Krav 

som är specifika för respektive flygsträcka framgår av underbilaga.  

4.1 Språk  

Personal inom samtliga funktioner som har någon kontakt med Trafikverket eller 

resenärer ska tala engelska och/eller ett skandinaviskt språk.  

 
4.2  Organisation 

Lufttrafikföretaget ska i sin organisation eller av organisationen kontrakterade 

underleverantörer ha en funktion/funktioner för ”operativ planering” (eller 

motsvarande) som säkerställer att trafiken kan fungera om problem uppstår. Detta 
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inbegriper planering av flygplansflotta samt schemaläggning av operativ personal. Det 

ska finnas rutiner för hantering av oplanerade driftsstörningar.  

Funktionen/funktionerna ska minst omfatta  

 teknisk support med ansvar för att lösa tekniska problem,  

 trafikplanering så att bland annat tidtabeller kan hållas och rätt prioriteringar 

göras vid trafikstörningar,  

 service till passagerare vid driftstörningar, inställda turer och liknande 

 personalplanering som kan säkerställa att nödvändig personal alltid finns 

tillgänglig för trafikåtagandet.  

Funktionens struktur ska beskrivas i en rapport som ska lämnas till Trafikverket i god tid 

innan trafikstart. 

 
4.3  Flygplanstyp  

Flygplanen ska vara utrustade med tryckkabin. Om flygplanet har en mer än 19 stolar 

ska det också vara utrustat med toalett. Bagage- och lastkapaciteten ska vara minst 20 

kilo per passagerare vid fullbelagt flygplan och normala väderförhållanden.  

 
4.4  Biljettpriser och bokningssystem  

Biljettpris eller biljettintäkt definieras som det totala pris resenären betalar exklusive 

skatter33 samt myndighetsavgifter. Maxpris definieras som den totala biljettintäkten 

per passagerare exklusive skatter och myndighetsavgifter, med undantag för 

passagerare som reser med Id-biljett, icke tjänstgörande besättning och liknande.  

 

Myndighetsavgifter är endast de avgifter som Transportstyrelsen debiterar per 

passagerare. GAS avgift samt myndighetsavgiften. 

 

Maxprisbiljetter är ett givet antal biljetter under en period vars pris inte får överstiga 

ett visst belopp. Lufttrafikföretagen får fritt styra fördelningen av maxprisbiljetter. 

 

Lufttrafikföretagen skall tillhandahålla rabatter till ett antal utpekade resenärsgrupper. 

Rabatterna skall följa nedan angivna ramar. Det står samtliga lufttrafikföretag fritt att 

tillhandahålla andra rabatter utöver det som regleras i trafikplikten. 

 

                                                           

33 Med skatter avses endast svensk mervärdeskatt för inrikes flygresor.  
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Barn under 2 år reser till en administrativ kostnad som max får uppgå till 125 SEK enkel 

resa.  

Barn under 12 år betalar 75 % av det totala biljettpriset. 

Studenter34 reser med en rabatt som minst skall vara 200 SEK enkel resa. 

Pensionärer35 reser till en rabatt som minst skall vara 200 SEK. enkel resa  

 
Samtliga biljetter ska vara bokningsbara i något av de globala distributionssystem som 
finns på marknaden, exempelvis Amadeus. Priser, tidtabeller och bokningssystem ska 
finnas tillgängliga i så god tid att biljetter kan bokas och köpas senast två månader före 
trafikstart.  
 
Härutöver står det anbudsgivare fritt att utforma prissystemet.  
 

4.5  Punktlighet  

Minst 95 % av enkelturerna, beräknat per kalendermånad, ska ha en registrerad 

blocktid, +/- 15 minuter inom den tid som anges i offentliggjord tidtabell. Med blocktid 

avses den tid som flygtrafikledningen registrerar när flygmaskinen stannar på sin 

angivna uppställningsplats.  

 

4.8  Beräkning av tur- och sittplatsproduktion 

Trafikverket har valt att fördela stolskravet över de tidtabellsperioder som är så nära 

branschstandard som möjligt samtidigt som vi beaktat de resmönster som existerar på 

linjerna. Uppdelningen är skapad med en vintertidtabell och en sommartidtabell, start 

och slutdatum för dessa kan skilja sig något åt mellan linjerna. Beräkning av 

producerade turer och flygstolar till fullgörande av trafikåtagandet ska ske på det sätt 

som framgår nedan. 

 
För flygsträckor med trafikplikt där det skall förekomma mellanlandning som sker i 

bägge riktningarna ska antalet producerade flygstolar minst uppgå till summan av 

kraven på de ingående flygsträckorna med trafikplikt.  

För samslingade flygsträckor med trafikplikt som delvis utförs så att mellanlandning 

sker i enbart den ena riktningen så anses ingen produktion av turer eller flygstolar ha 

skett på den sträcka på vilken mellanlandning sker.  

Om exempelvis de samslingade flygsträckorna med trafikplikt Arvidsjaur - Lycksele - 

Arlanda delvis utförs så att mellanlandning i Lycksele inte sker på flygsträckan Arlanda - 

                                                           

34 En student är en person som kan uppvisa giltig internationell studentlegitimation. 
35 Motsvarande pensionärslegitimation. 
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Arvidsjaur, utan enbart på flygsträckan Arvidsjaur - Arlanda, så anses varken någon 

enkeltur eller några flygstolar ha erbjudits på sträckan Arlanda - Lycksele.  

 
4.9  Mellanlandningar och förlängd flygsträcka  

Lufttrafikföretag kan planera att utföra flygsträckor med trafikplikt med mellanlandning 

på, eller förlängd flygsträcka till, orter till vilka trafik inte är föremål för denna 

trafikplikt. Sådana mellanlandningar eller förlängda flygsträckor är inte en del av en 

lufttrafikföretagens trafikåtagande och det står lufttrafikföretagen fritt att upphöra 

med mellanlandningen eller förlängningen av flygsträckan.  

 
5. Rapporteringsskyldighet 

 
Lufttrafikföretaget skall vid varje kalendermånads slut rapportera följande information 

till Trafikverkets avtalsansvarige handläggare. 

 
1. Kabinfaktorer på samtliga linjer.  

2. Samtliga intäkter på samtliga linjer inklusive skatter och myndighetsavgifter. 

3. Nettointäkter per linje efter avdrag för skatter och myndighetsavgifter 

4. En redovisning av samtliga sålda biljetter per linje. Med och utan avdrag av 

skatter och myndighetsavgifter. 

5. Punktlighetsstatistik med detaljerad orsak angiven enligt trafikplikten. 

6. Antalet inställda avgångar samt förseningsorsak. 

 
a. Miljöarbete  

Lufttrafikföretaget ska under trafikpliktstiden  

 arbeta aktivt med att minska sin miljöpåverkan  

 vara beredd på att utveckla och förbättra metoder för miljöredovisning i 

samverkan med Trafikverket  

 Lämna en handlingsplan för att verka för hållbar utveckling.  

Ett tydligt miljömål är hög beläggningsgrad. 

 

 
6. Specifika krav för respektive flygsträcka 

 

a. Arvidsjaur – Stockholm/Arlanda  
 

1. Minst 45 000 flygstolar ska erbjudas Arvidsjaur-Stockholm tur och retur per 

kalenderår. 

a. Under vintertidtabellen skall minst 24500 stolar erbjudas. 

b. Under sommartidtabellen skall minst 15500 stolar erbjudas. 

2. Minst 1 226 enkelturer ska produceras per kalenderår.  
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3. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag i enlighet 

med tidtabell.  

4. Minst en dubbeltur ska produceras söndag och helgdag som infaller på 

veckodag i enlighet med tidtabell.  

5. Minst en ytterligare dubbeltur ska produceras per vecka.  

6. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på (turer får flyttas till annan 

dag inom samma vecka) i samråd med kommunen och efter godkännande av 

Trafikverket.  

7. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 

flytta turer.  

8. På sträckan ska följande tidtabell on/off block gälla:  

a. måndag - fredag  
i. Avgång från Arvidsjaur ska, för en morgontur tidigast ske 

klockan 06.00  
ii. Ankomst till Arlanda ska för en morgontur senast ske klockan 

08.30  
iii. Avgång för morgontur från Arlanda ska senast ske klockan 

09.15  
iv. Ankomst till Arvidsjaur ska senast ske klockan 11.55  

 
v. Avgång från Arvidsjaur ska tidigast ske klockan 16.00  

vi. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 18.30  
 

vii. Avgång från Arlanda ska för en kvällstur senast ske klockan 
19.15  

viii. Ankomst till Arvidsjaur ska för en kvällstur senast ske klockan 
22.00  

 
b. söndag samt helgdagar. 

i. Avgång från Arvidsjaur ska tidigast ske klockan 12.40  
ii. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 20.00  

 

9. Ovanstående tidtabell får justeras i samråd med berörd kommun och efter 
godkännande av Trafikverket.  

10. En mellanlandning utan flygplansbyte får ske så länge tidtabellkraven efterlevs.  

11. Maxpriset för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter får inte överstiga 
1300 SEK per enkeltur. 

12. Minst 15 % av sålda biljetter per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 
1300 SEK. 
 

b. Gällivare – Stockholm/Arlanda  

 
1. Minst 52 000 flygstolar ska erbjudas Gällivare-Stockholm tur och retur per 

kalenderår. 

a. Under vintertidtabellen skall minst 26 000 stolar produceras.  

b. Under sommartidtabellen skall minst 26 000 stolar produceras. 

2. Minst 1 122 enkelturer ska produceras per kalenderår.  
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3. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag i enlighet 
med tidtabell.  

4. Minst en dubbeltur ska produceras söndag och helgdag som infaller på 
veckodag i enlighet med tidtabell.  

5. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på veckobasis (turer får flyttas 
till annan dag inom samma vecka) i samråd med kommunen och efter 
godkännande av Trafikverket.  

6. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 
flytta turer.  

7. På sträckan ska följande tidtabell on/off block gälla:  

a. måndag - fredag  

i. Avgång från Gällivare ska, för en morgontur tidigast ske 
klockan 06.00  

ii. Ankomst till Arlanda ska för en morgontur senast ske klockan 
08.30  

 

iii. Avgång för morgontur från Arlanda ska senast ske klockan 
09.15  

iv. Ankomst till Gällivare ska senast ske klockan 11.55  

 

v. Avgång från Gällivare ska tidigast ske klockan 16.00  

vi. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 18.30  

 

vii. Avgång från Arlanda ska för en kvällstur senast ske klockan 
19.15  

viii. Ankomst till Gällivare ska för en kvällstur senast ske klockan 
22.00  

 

b. söndag  
i. Avgång från Gällivare ska tidigast ske klockan 12.40  

ii. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 20.00  
 

8. Ovanstående tidtabell får justeras i samråd med berörd kommun och efter 
godkännande av Trafikverket.  

9. En mellanlandning utan flygplansbyte får ske så länge tidtabellkraven efterlevs.  

10. Maxpriser för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter får inte överstiga 
1400 SEK. 

11. Minst 15 % av sålda biljetter per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 
1400 SEK. 
 
 

 
c. Hemavan – Stockholm/Arlanda  

 
1. Minst 18 000 flygstolar ska erbjudas Hemavan-Stockholm tur och retur per 

kalenderår.  

2. Minst 900 enkelturer ska produceras per kalenderår.  
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3. Minst en dubbeltur ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag under 
perioden 1 maj – 31 oktober.  

4. Minst en dubbeltur ska produceras söndag och helgdag som infaller på 
veckodag under perioden 1 maj – 31 oktober.  

5. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag under 
perioden 1 november – 30 april.  

6. Minst två dubbelturer ska produceras söndag och helgdag som infaller på 
veckodag under perioden 31 oktober – 31 mars.  

7. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på veckobasis (turer får flyttas 
till annan dag inom samma vecka) i samråd med berörd flygplats och efter 
godkännande av Trafikverket.  

8. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 
flytta turer.  

9. På sträckan ska avgångs- och ankomsttider anpassas till efterfrågan på bästa 
sätt. Detta ska ske i samråd med berörd flygplats och efter godkännande av 
Trafikverket.  

10. En mellanlandning får ske utan flygplansbyte. 

11. Maxpriset för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter per säsong får inte 
överstiga 1350 SEK 

12. Minst 15 % av sålda biljetter per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 
1350 SEK. 
 

 
d. Lycksele – Stockholm/Arlanda 

 
1. Minst 30 000 flygstolar ska erbjudas Lycksele-Stockholm tur och retur per 

kalenderår. 

2. Vintertidtabellen skall innehålla minst 15 000 stolar 

3. Sommartidtabellen skall innehålla minst 15 000 stolar  

4. Minst 1 122 enkelturer ska produceras per kalenderår.  

5. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag i enlighet 
med tidtabell.  

6. Minst en dubbeltur ska produceras söndag och helgdag som infaller på 
veckodag i enlighet med tidtabell.  

7. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på veckobasis (turer får flyttas 
till annan dag inom samma vecka) i samråd med kommunen och efter 
godkännande av Trafikverket.  

8. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 
flytta turer.  

9. På sträckan ska följande tidtabell on/off block gälla:  

 

a. måndag - fredag  

i. Avgång från Lycksele ska för en morgontur tidigast ske klockan 
06.40  

ii. Ankomst till Arlanda ska för en morgontur senast ske klockan 
08.30  
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iii. Avgång för morgontur från Arlanda ska senast ske klockan 
09.15  

iv. Ankomst till Lycksele ska senast ske klockan 11.05  

 

v. Avgång från Lycksele ska tidigast ske klockan 16.40  

vi. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 18.30  

 

vii. Avgång från Arlanda ska för en kvällstur senast ske klockan 
19.15  

viii. Ankomst till Lycksele ska för en kvällstur senast ske klockan 
22.00  

 

b. söndag  

i. Avgång från Lycksele ska tidigast ske klockan 16.40  

ii. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 22.00  

 

10. Ovanstående tidtabell får justeras i samråd med berörd kommun och efter 
godkännande av Trafikverket.  

11. En mellanlandning utan flygplansbyte får ske så länge tidtabellkraven efterlevs.  

12. Maxpriser för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter får inte överstiga 
1200 SEK. 

13. Minst 15 % av sålda biljett per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 1200 
SEK. 

 

e. Sveg – Stockholm/Arlanda  

 
1. Minst 8 000 flygstolar ska erbjudas per kalenderår.  

2. Minst 1 226 enkelturer ska produceras per kalenderår.  

3. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag i enlighet 
med tidtabell.  

4. Minst en dubbeltur ska produceras på helgdag som infaller måndag-fredag i 
enlighet med tidtabell.  

5. Minst en ytterligare dubbeltur ska produceras per vecka.  

6. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på veckobasis (turer får flyttas 
till annan dag inom samma vecka) i samråd med kommunen och efter 
godkännande av Trafikverket.  

7. Under juli månad får turer ställas in för att anpassa utbudet till efterfrågan om 
kommun och Trafikverket har informerats senast 31 mars samma år som 
ändringen planeras.  

8. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 
flytta turer.  

9. På sträckan ska följande tidtabell on/off block gälla:  
 

a. måndag - fredag  
i. Avgång från Sveg ska, för en morgontur tidigast ske klockan 

06.20  
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ii. Ankomst till Arlanda ska för en morgontur senast ske klockan 
08.30  

 
iii. Avgång för morgontur från Arlanda ska senast ske klockan 

09.15  

iv. Ankomst till Sveg ska senast ske klockan 11.05  
 

v. Avgång från Sveg ska tidigast ske klockan 16.40  

vi. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 18.30  
 

vii. Avgång från Arlanda ska för en kvällstur senast ske klockan 
19.15  

viii. Ankomst till Sveg ska för en kvällstur senast ske klockan 22.00  
 

b. söndag  
i. Avgång från Sveg ska tidigast ske klockan 12.40  

ii. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 20.00  
 

10. Ovanstående tidtabell får justeras i samråd med berörd kommun och efter 
godkännande av Trafikverket.  

11. En mellanlandning utan flygplansbyte får ske så länge tidtabellkraven efterlevs.  

12. Bagage- och lastkapaciteten ska vara minst 20 kilo per passagerare vid 
fullbelagt flygplan och normala väderförhållanden  

13. Maxpriset för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter per säsong 855 
SEK. 

14. Minst 15 % av sålda biljett per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 855 
SEK. 
 

 

f. Vilhelmina – Stockholm/Arlanda  

 
1. Minst 22 000 flygstolar ska erbjudas Vilhelmina-Stockholm tur och retur per 

kalenderår.  

2. Minst 1 122 enkelturer ska produceras per kalenderår.  

3. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag i enlighet 
med tidtabell.  

4. Minst en dubbeltur ska produceras söndag och helgdag som infaller på 
veckodag i enlighet med tidtabell.  

5. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på veckobasis (turer får flyttas 
till annan dag inom samma vecka) i samråd med kommunen och efter 
godkännande av Trafikverket.  

6. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 
flytta turer.  

7. På sträckan ska följande tidtabell on/off block gälla:  
a. måndag - fredag  

i. Avgång från Vilhelmina ska, för en morgontur tidigast ske 
klockan 06.40  



83 
 

ii. Ankomst till Arlanda ska för en morgontur senast ske klockan 
08.30  

 
iii. Avgång för morgontur från Arlanda ska senast ske klockan 

09.15  

iv. Ankomst till Vilhelmina ska senast ske klockan 11.05  
 

v. Avgång från Vilhelmina ska tidigast ske klockan 16.40  
vi. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 18.30  

 
vii. Avgång från Arlanda ska för en kvällstur senast ske klockan 

19.15  
viii. Ankomst till Vilhelmina ska för en kvällstur senast ske klockan 

22.00  
 

b. söndag  
i. Avgång från Vilhelmina ska tidigast ske klockan 12.40  

ii. Ankomst till Arlanda ska senast ske klockan 20.00  
 

8. Ovanstående tidtabell får justeras i samråd med berörd kommun och efter 
godkännande av Trafikverket.  

9. En mellanlandning utan flygplansbyte får ske så länge tidtabellkraven efterlevs.  
10. Maxpriser för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter får inte överstiga 

1100 SEK. 
11. Minst 15 % av sålda biljett per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 1100 

SEK. 
 

g. Pajala – Luleå Kallax Airport  
 

1. Minst 6 000 flygstolar ska erbjudas Pajala-Luleå tur och retur per kalenderår.  

2. Minst 1 122 enkelturer ska produceras per kalenderår.  

3. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag i 
enlighet med tidtabell.  

4. Minst en dubbeltur ska produceras söndag och helgdag som infaller på 
veckodag i enlighet med tidtabell.  

5. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på veckobasis (turer får 
flyttas till annan dag inom samma vecka) i samråd med kommunen och efter 
godkännande av Trafikverket.  

6. Under juli månad får turer ställas in för att anpassa utbudet till efterfrågan 
om kommun och Trafikverket har informerats senast 31 mars samma år som 
ändringen planeras. 

7. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 
flytta turer.  

8. På sträckan ska följande tidtabell on/off block gälla:  
a. måndag - fredag  

i. Avgång från Pajala ska ske så att ankomst till Arlanda ska 
kunna ske senast klockan 08.30  

ii. Tidtabell Luleå – Pajala, Pajala – Luleå ska möjliggöra en 
vistelsetid i Pajala kommunhuvudort på minst fyra men helst 
sex timmar, beroende på tidtabell i relationen Arlanda - Luleå  
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iii. Senaste ankomst till Pajala ska för en kvällstur ske klockan 

20.00  
 

b. söndag  
i. Avgång från Pajala ska tidigast ske klockan 12.40  

ii. Ankomst till Arlanda (via Luleå) ska senast ske klockan 20.00  
 

9. Övriga avgångs- och ankomsttider ska anpassas till efterfrågan Ovanstående 
tidtabell får justeras i samråd med berörd kommun och efter godkännande 
av Trafikverket.  

10. En mellanlandning utan flygplansbyte får ske så länge tidtabellkraven 
efterlevs.  

11. Maxpriset för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter per säsong får 
inte överstiga 800 SEK. 

12. Minst 15 % av sålda biljett per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 
800 SEK. 
 

 

h. Östersund Åre Airport– Umeå Airport  
 

1. Minst 17 000 flygstolar ska erbjudas Östersund-Umeå tur och retur per 
kalenderår.  

2. Minst 936 enkelturer ska produceras per kalenderår.  

3. Minst två dubbelturer ska produceras dagligen helgfri måndag-fredag i enlighet 
med tidtabell.  

4. Ovanstående utbud får anpassas till efterfrågan på veckobasis (turer får flyttas 
till annan dag inom samma vecka) i samråd med berörda landsting och efter 
godkännande av Trafikverket, dock ska minst en dubbeltur utföras varje helgfri 
veckodag.  

5. Under juli månad får turer ställas in för att anpassa utbudet till efterfrågan om 
kommun och Trafikverket har informerats senast 31 mars samma år som 
ändringen planeras. 

6. Med beaktande av ovanstående krav får lufttrafikföretag inte ställa in eller 
flytta turer.  

7. På sträckan ska följande tidtabell on/off block gälla:  
a. måndag - fredag  

i. Ankomst till Umeå ska för en morgontur senast ske klockan 
08.30  

ii. Avgång för från Umeå ska för en kvällstur senast ske klockan 
19.30  

 
8. Övriga avgångs- och ankomsttider ska anpassas till efterfrågan.  
9. En mellanlandning utan flygplansbyte får ske så länge tidtabellkraven efterlevs.  
10. Maxpriset för minst 40 % av det totala antalet sålda biljetter per säsong får inte 

överstiga 910 SEK. 
11. Minst 15 % av sålda biljetter per avgång får inte säljas för mer än maxpriset 910 

SEK. 
  



85 
 

Bilaga1 Historik kring det statliga engagemanget i flygtrafiken 

 

När Rikstrafiken bildades 1999 sammanfördes all statlig upphandling av interregional 

trafik i den nya myndigheten. Då fanns bara en upphandlad flyglinje, Östersund-Umeå.  

Beslutet att överföra Jämtlands län till Umeå sjukvårdsregion togs 1980. Riksdagen 

krävde i det sammanhanget snabba och bra kommunikationer mellan Jämtlands län 

och Umeå. Då fanns möjlighet att upprätthålla olönsamma linjer genom 

korssubventionering inom Linjeflyg.  

När inrikes luftfart avreglerades 1992 fick Luftfartsverket i uppdrag att utreda 

transportförsörjningen i Norrlands inland med särskilt fokus på flygtrafikförsörjningen 

till regionsjukhuset i Umeå. 

I proposition 1992/93:150 lades förslag om flygtrafik mellan Östersund och Umeå. I 

propositionen framhölls att det för närvarande med tanke på avståndet mellan 

Östersund och Umeå krävs en direkt flygförbindelse, att staten genom upphandling i 

konkurrens mellan olika flygoperatörer bör säkra en fortsatt flygtrafik mellan 

Östersund och Umeå och att riktlinjen bör vara ett utbud på lägst två dubbelturer per 

dag för att säkerställa en god trafikförsörjning för patienter och övriga resenärer. 

När Rikstrafiken bildades 1999 tog myndigheten över statens ansvar för att teckna 

avtal med lufttrafikföretag om flygtrafik på sträckan Östersund-Umeå.  

År 2002 utvidgades Rikstrafikens ansvar att teckna avtal om flygtrafik med följande tio 

sträckor: 

 Torsby – Arlanda 

 Hagfors – Arlanda 

 Sveg – Arlanda 

 Lycksele – Arlanda 

 Arvidsjaur – Arlanda 

 Vilhelmina – Arlanda 

 Storuman – Arlanda 

 Hemavan – Arlanda 

 Gällivare – Arlanda 

 Pajala – Luleå. 

Den 19 februari 2007 beslutade Rikstrafiken att inte fortsätta teckna avtal om flygtrafik 

på sträckan Storuman – Arlanda efter att avtalet löpte ut i oktober 2008. Övriga 

sträckor avtalades på nytt. 

I utredning 2010 inför avtalsperioden oktober 2011 till oktober 2015 lades förslag om 

att i första hand avtala om följande sträckor: 

 Gällivare – Arlanda 

 Arvidsjaur – Arlanda 
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 Lycksele – Arlanda 

 Hemavan – Arlanda 

 Vilhelmina – Arlanda 

 Sveg – Arlanda 

 Pajala – Luleå 

Utredningen föreslog som huvudförslag att sträckan Östersund-Umeå inte skulle 

upphandlas på nytt och sträckorna Torsby samt Hagfors till Arlanda föreslogs ersättas 

med anslutningstrafik till Karlstad flygplats. Utredningen hade ett budgettak på 100 

Mkr och tre prioriteringsgrupper för åtgärder. Eftersom avtalen blev mindre 

kostsamma än befarat avtalades flygtrafik för samtliga linjer som tidigare hade trafik. 

Även fast överklaganden av upphandlingen ledde till kostnadsökningar jämfört med 

ursprungliga anbud blev den totala kostnaden endast 89 Mkr per år. Arvidsjaur - 

Arlanda trafikeras i enlighet med trafikplikten utan ersättning.  

Flera av linjerna slingas, vissa med andra linjer som omfattas av trafikplikt och vissa 

linjer har mellanlandning på orter som tillåtits i upphandlingen. Slingningen har varierat 

över åren. För innevarande period är sträckningarna enligt följande. De orter som 

åtgärden avser i fet stil, Arvidsjaur kursivt eftersom orten trafikeras utan ersättning: 

Gällivare – Kramfors – Arlanda. 

Arvidsjaur – Lycksele – Arlanda 

Hemavan – Vilhelmina – Arlanda 

Sveg – Mora – Arlanda 

Pajala – Luleå 

Östersund – Umeå 

Torsby – Hagfors – Arlanda 

 

Antal resenärer 

Resandet i den trafik Trafikverket och tidigare Rikstrafiken tecknat avtal om har 

varierat över tiden och resandet varierar även kraftigt mellan de olika linjerna. 

Variationerna i den avtalade flygtrafiken överensstämmer i stort med allmänna upp- 

och nedgångar inom svenskt inrikesflyg, som bland annat följer av 

konjunktursvängningar. 

 

Diagram 1: Utveckling av antal resenärer för Trafikverkets avtalade flygtrafik. 
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I tabell 1 nedan redovisas resandet på avtalade linjer under åren 2000-2012.  

 

 
 
Det framgår av tabellen och diagrammet ovan att resandet varierat relativt mycket 

mellan åren. Resandet var totalt sett för alla dagens avtalade linjer störst 2008 för att 

sedan minska kraftigt 2009 och 2010 och åter öka relativt mycket till 2011 och 

bibehålla nästan samma nivå för 2012. För de olika flyglinjerna varierar utvecklingen.  

Största procentuella ökningen under perioden står Hemavan för, som ökat resandet 

från 3 790 till 12 905 resor. Nivåerna var dock ännu större 2006-2008. Den första stora 

ökningen kom 2002, då Rikstrafiken tagit över avtalen och beslutat om trafik hela året.   

Största minskningen har Gällivare, från 51 104 resor till 37 671. Lägst resande hade 

linjen 2010, bara 30 446, men sen har resandet ökat igen. Linjen har också fortfarande 

det största resandet av linjerna med allmän trafikplikt.  

Arvidsjaur har inte fullt så stora svängningar mellan åren, men hade en topp 2008 med 

36 776 resor. I övrigt har resandet varierat mellan drygt 25 000 och knappt 32 000 

resor.  

-
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Arvidsjaur

Gällivare
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Lycksele
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Pajala-Luleå

Sveg

Torsby/Hagfors

Östersund-Umeå

Arvidsjaur Gällivare Hemavan Lycksele Vilhelmina Pajala-Luleå Sveg

Torsby/ 

Hagfors

Östersund-

Umeå Summa

2000 28 207      51 104     3 790         26 202    17 018      2 145          6 574     7 168     12 531       154 739       

2001 27 429      46 510     3 892         27 968    16 981      2 683          6 108     6 239     13 302       151 112       

2002 26 068      32 499     6 057         26 061    16 339      2 668          4 075     6 068     13 826       133 661       

2003 25 248      35 391     7 936         24 317    13 888      2 755          4 918     5 367     12 965       132 785       

2004 28 954      42 272     6 379         24 535    14 237      4 354          5 260     5 700     11 477       143 168       

2005 29 179      41 610     7 605         23 403    13 152      3 153          4 743     3 848     9 732         136 425       

2006 31 399      42 044     14 102      26 137    14 305      3 013          4 359     5 254     13 116       153 729       

2007 31 825      48 450     15 451      26 187    15 725      2 404          4 672     4 720     8 086         157 520       

2008 36 776      38 942     17 666      25 564    16 039      2 749          5 059     6 035     9 151         157 981       

2009 26 991      32 949     12 051      21 363    12 909      2 620          5 207     5 601     8 471         128 162       

2010 26 990      30 446     10 671      21 230    13 287      2 923          5 239     6 321     8 178         125 285       

2011 29 620      37 898     12 110      24 340    14 049      3 192          5 071     5 549     9 836         141 665       

2012 27 567      37 671     12 905      21 225    14 746      4 417          4 862     4 586     11 050       139 029       

Summa 376 253    517 786   130 615    318 532  192 675    39 076        66 147   56 000  141 721    1 838 805   

Medel 28 943      39 830     10 047      24 502    14 821      3 006          5 088     4 308     10 902       141 447       
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Lycksele har minskat något och hade det lägsta resandet under perioden 2012, 21 225 

resor. Högsta noteringen var 2001 med 27 968 resor, men det var över 26 000 resor 

även 2006 och 2007. En del av minskningen kan troligen tillskrivas konkurrens från det 

större utbudet av flyg i Umeå.  

Vilhelmina har haft en relativt stabil utveckling med betydligt mindre svängningar i 

resandet än övriga linjer. Lägst antal resor var 2009, men sen har resandet ökat igen.  

Pajala har ökat relativt kraftigt 2012 till följd av utvecklingen inom gruvverksamheten.  

Sveg har inte haft så stora svängningar som vissa av de andra linjerna. Högst nivå var 

2000 och lägst 2002, därefter har svängningarna varit mindre, mellan ca 4 400 och 

5 200 resor 

Torsby och Hagfors hade högsta nivån år 2000, därefter har det varierat mellan åren. 

Den extremt låga nivån år 2005 förklaras av att Torsby flygplats byggdes om under en 

del av året. 2012 års resande är förutom 2005 den lägsta under perioden.  

Östersund hade 2007-2010 betydligt lägre resande än tidigare år, men har under de två 

senaste åren fått ökat resande.  

Resandet påverkades tillfälligt negativt av att den senaste upphandlingen överklagades 

vilket innebar att operatörerna fick en mycket kort förberedelsetid inför trafikstart.   
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Bilaga 2 Tillgänglighetsanalysens åtta kriterier  
Kriterierna är framtagna i en process under mer än 10 år med flera utredningar. Till 

utredningarna har varit kopplat en referensgrupp som lämnat synpunkter på 

föreslagna kriterier. 

Referensgruppen har innehållit både statliga och regionala representanter. I den 

senaste omgången innehöll referensgruppen representanter för Trafikanalys, 

Tillväxtanalys, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, trafikhuvudmän, 

Länsstyrelser/regioner, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt 

Trafikverket. Tillgänglighetsanalyserna har sedan automatiserats i en datamodell kallad 

ResKoll. I samband med automatiseringen har vissa preciseringar gjorts av kriterierna 

med t ex gränser för när resan kan göras. 

 

Kriterium 1: Till Stockholm 
Grön standard: Möjlighet att måndag – fredag nå centrala Stockholm (ej Arlanda eller 

Bromma) över dagen med vistelsetid minst 6 timmar så att man är framme före 

klockan 10.00 och kan resa hem efter klockan 16.00. Restiden ska inte vara längre än 4 

timmar. 

Gul standard: Möjlighet att måndag – fredag nå centrala Stockholm (ej Arlanda eller 

Bromma) över dagen med vistelsetid minst 6 timmar. Restiden ska inte vara längre än 5 

timmar. 

 

Kriterium 2: Från Stockholm 
Grön standard: Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till kommunen med 

vistelsetid minst 6 timmar och sedan kunna resa hem samma dag. Man ska kunna resa 

ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte vara längre än 4 timmar. 

Gul standard: Möjlighet att på vardagar ta sig från Stockholm till varje kommun med 

vistelsetid minst 4 timmar och sedan kunna resa hem samma dag. Man ska kunna resa 

ut efter 06.00 och vara tillbaks före 24.00. Restiden ska inte vara längre än 5 timmar. 

 

Kriterium 3: Internationella resor 
Grön standard: Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att ta sig till någon av 

flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, Gardermoen eller Vaernes på vardagar med 

en ankomsttid senast 8.30. Resan ska inte behöva starta tidigare än 06.00. 

Gul standard: Möjlighet att ta sig vidare internationellt, genom att ta sig till någon av 

flygplatserna Arlanda, Landvetter, Kastrup, Gardermoen eller Vaernes på vardagar med 

en ankomsttid senast 9.00. Resan ska inte behöva starta tidigare än 04.00. 

I modellen har kriteriet preciserats till att ankomsten till hemorten i både grön och gul 

standard ska ske senast 24.00. För grön standard ska återresan från flygplatsen inte 

börja tidigare än 17.00 och för gul standard ska återresan inte börja tidigare än 15.00. 
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Kriterium 4: Storstäder 
Tillgänglighet till Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Umeå, Luleå, Köpenhamn, 

Oslo, Trondheim eller Linköping. 

Grön standard: Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på förmiddagen och 

en på eftermiddagen 7 dagar per vecka. Från varje kommun analyseras resmöjligheten 

till den storstad eller storstadsalternativ man har bäst resmöjligheter till. Restiden ska 

inte vara längre än 3 timmar. Krav på 4 timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 

Gul standard: Det ska vara möjligt att nå dessa orter en enkeltur på förmiddagen och 

en på eftermiddagen 6 dagar per vecka. Från varje kommun analyseras resmöjligheten 

till den storstad eller storstadsalternativ man har bäst resmöjligheter till. Restiden ska 

inte vara längre än 5 timmar. Krav på 4 timmars vistelsetid mellan 10.00 och 18.00. 

Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 

 

Kriterium 5: Region/universitetssjukhus 
Följande orter har universitets- eller regionsjukhus: Umeå, Stockholm, Uppsala, 

Örebro, Linköping, Göteborg, Malmö och Lund. 

Grön standard: Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus som man tillhör 

7 dagar i veckan med ankomst före 12.00 samt med avresa efter klockan 16.00. 

Restiden från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre 

än 3 timmar. Resan får inte starta före kl 03.00. 

Gul standard: Möjlighet att från varje kommun nå det regionsjukhus som man tillhör 5 

dagar i veckan med ankomst före 12.00 samt med avresa efter klockan 16.00. Restiden 

från varje kommuncentrum till tillhörande regionsjukhus ska inte vara längre än 4 

timmar. Resan får inte starta före kl 03.00. 

 

Kriterium 6: Universitets- och högskoleorter 
Grön standard: Goda veckopendlingsmöjligheter till minst 10 av de 23 orterna. Det 

skall gå att resa från orten fredag efter klockan 16.00 och till orten på söndag efter 

klockan 12.00. Restiden ska inte vara längre än 5 timmar. 

Gul standard: Goda veckopendlingsmöjligheter till minst 5 av de 23 orterna. Det skall 

gå att resa från orten fredag efter klockan 16.00 och till orten på söndag efter klockan 

12.00. Restiden ska inte vara längre än 5 timmar. 

 

Kriterium 7: Andra större städer 
Grön standard: Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i minst tre kommuner 

med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive kommun på max 3 timmar. 
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Gul standard: Möjlighet att från varje kommun nå huvudorten i minst två kommuner 

med 50 000 invånare eller mer med en restid till respektive kommun på max 4 timmar. 

Flygresor har uteslutits för kriteriet med hänsyn till resans syfte. 

I modellen har preciserats att tur- och returresa ska se under samma dag. 

 
Kriterium 8. Besöksnäring 
Grön standard: Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå huvudorten i kommunen 

med max 5 timmars restid.  

Gul standard: Mer än hälften av Sveriges befolkning kan nå huvudorten i kommunen 

med max 7 timmars restid.   

Kriteriet mäter möjligheten att resa långa sträckor mellan olika delar av landet och 

avser besöksnäring i vid mening, inte bara turism. Kriteriet kan vid behov användas för 

annan ort än huvudorten om väsentliga delar av kommunens besöksnäring är 

lokaliserad där. 

 

Tillgänglighet med nattåg 

Nattågen kan ge ytterligare förbättringar av tillgängligheten om natten räknas som 

överhoppningsbar tid. Nattågen riktar sig dock till en annan målgrupp än och bör ses 

som ett komplement till flyget.  

Trafikverkets kriterier är uppbyggda utifrån behov att göra resor under dagtid. I vissa 

delar av landet kan dock nattåg ge tillgänglighet som inte avspeglas i modellen.  

Nattågen ger genom långa restider över natt förbindelser som i allmänhet inte 

uppfyller Rikstrafikens tillgänglighetskriterier. Först om natten räknas som 

överhoppningsbar tid ger nattågen en tillgänglighetseffekt.  

Många använder dock nattågen som ett sätt att nå andra delar av landet över natt med 

möjlighet att sova under resan, använda hela dagen därpå för resärendet och sedan ha 

möjlighet att åka tillbaka nästa natt (eller vid ett senare tillfälle, t ex vid 

veckopendling).  

Nattågen ger därmed stora tillgänglighetseffekter, samtidigt som de knappast kan ses 

som en fullgod ersättning för resmöjligheter över dagen. 

I samband med analys av nattågens tillgänglighetseffekter har Trafikverket valt att i 

analysen betrakta det som acceptabel tillgänglighet (gul standard) om resmöjligheter 

över natt uppfyller alla krav i ett kriterium för god tillgänglighet (grön standard), 

förutom restiden. Natten räknas då som överhoppningsbar tid, men ger inte samma 

tillgänglighet som exempelvis en snabb morgonförbindelse. 

Vilken tillgänglighetseffekt nattågen i realiteten tillmäts beror på hur strikt gränserna i 

kriterierna tolkas. Tillgängligheten påverkas i någon mån i alla kriterier där nattågen ger 
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en resmöjlighet till målpunkten. Men för att resmöjligheten ska ses som rimlig bör i 

princip kriteriet klaras utöver kraven på restid.  

Det måste också finnas möjlighet att sova på tåget för att natten ska kunna räknas som 

överhoppningsbar tid. I analysen har avgång fram till 23.00 och ankomst efter 06.00 i 

båda riktningar setts som rimlig för att få tillräcklig sovmöjlighet. Tider däremellan ger 

visserligen resmöjlighet, men är inte tillräckligt bra för att det ska kunna räknas som 

acceptabel tillgänglighet i modellen. Att komma fram mitt i natten fungerar kanske 

hyggligt för den som bor på orten, men inte för exempelvis en tjänsteresenär till orten.  

I huvudsak får nattågen dock ses som ett komplement till flyget, inte en fullgod 

ersättning. Nattågen används i huvudsak för olika typer av fritidsresande, endast 14 

procent var tjänsteresenärer i den resvaneundersökning Rikstrafiken lät utföra 2009. 

Tjänsteresor dominerar helt resärendena för nu aktuella flyglinjer. För alla linjer utom 

Hemavan-Arlanda står tjänsteresor för majoriteten av resandet, mellan 50 och 80 

procent. Även för Hemavan är tjänsteresor en tredjedel av resandet, betydligt mer än 

för nattågen. 
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Bilaga 3 Befolkning  
I diagrammet och tabellen nedan redovisas befolkningen i kommuner med trafikplikt 

och befolkningsutvecklingen sedan 195036. Som framgår av tabellen har kommunerna 

generellt en negativ befolkningsutveckling. Den enda kommun som haft en radikalt 

annorlunda utveckling är Östersund, som både är betydligt större än övriga kommuner 

och har ökat befolkningen relativt kraftigt, från ca 43 000 till ca 59 000 invånare. 

Befolkningsökningen i Östersund har dock stagnerat och även varit negativ några år i 

början av förra årtiondet. Några av kommunerna, men främst Gällivare, ökade 

befolkningen fram till tidigt 60-tal för att sedan minska kraftigt. Bortsett från Östersund 

har berörda kommuner minskat med ca 51 000 personer eller 35 procent av 

befolkningen 1950. Östersund har under perioden i stället ökat med ca 16000 personer 

vilket motsvarar 37 procent av befolkningen 1950. Största befolkningsminskningen har 

Pajala, som minskat med nästan 60 procent. Minsta befolkningsminskningen har 

Lycksele med ca 18 procent. 

 

 

  

                                                           

36
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Även på senare tid är trenden ungefär densamma. Sedan år 2000 har kommunerna 

förutom Östersund minskat med ca 8 800 personer eller 8,6 procent. Östersund ökar 

under samma period med ca 2 procent. Pajala har fortfarande den största minskningen 

under den perioden, även om folkmängden verkar ha stabiliserats under de allra 

senaste åren, troligen främst till följd av uppsvinget för gruvnäringen. 

  

Kommun 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 1950-2012

Arvidsjaur 11 096 10 317 8 311 8 392 8 081 7 148 6 529 6 467 -4 629

Gällivare 22 479 27 670 25 413 24 711 22 421 20 037 18 425 18 307 -4 172

Hagfors 19 936 21 029 19 528 17 511 16 121 14 059 12 480 12 170 -7 766

Härjedalen 16 080 15 417 12 759 13 096 12 491 11 415 10 454 10 246 -5 834

Lycksele 15 036 16 618 14 769 14 493 14 177 13 058 12 376 12 351 -2 685

Pajala 15 198 14 165 10 752 8 763 8 424 7 480 6 282 6 279 -8 919

Storuman 9 167 10 438 8 761 8 330 7 735 6 934 6 120 6 006 -3 161

Torsby 22 158 21 135 16 896 15 601 15 105 13 725 12 414 12 219 -9 939

Vilhelmina 10 894 11 311 8 676 8 681 8 509 7 918 7 135 6 941 -3 953

Östersund 43 400 47 016 49 750 55 810 58 317 58 249 59 416 59 485 16 085

Summa 187 394 197 076 175 615 175 388 171 381 160 023 153 641 152 483 -34 911

Exkl Östersund 143 994 150 060 125 865 119 578 113 064 101 774 94 225 92 998 -50 996
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Bilaga 4 Samhällsekonomisk bedömning 
 
1. Kort beskrivning av hur analysen går till 

I den samhällsekonomiskt inspirerade analysen jämförs resuppoffringen med dagens 

flygupplägg med den resuppoffring som skulle möta resenären med alternativa 

färdsätt. Eftersom Trafikverkets engagemang i denna trafik är starkt driven av 

rättighetsskäl (alla delar av landet ska ha interregionala resmöjligheter) tas de 

studerade resuppoffringarna fram för en genomsnittlig resenär på kommunnivå. I en 

mer traditionell samhällsekonomisk analys skulle skillnad i resuppoffring med och utan 

en flyglinje tas fram för varje resenär och sedan summeras för samtliga resenärer.   

Dagens flygtrafik 

Resuppoffringen med dagens flygtrafik utgörs i grunden av resenärens biljettkostnad 

för flygresan samt monetär värdering av restiden (enligt Trafikverkets beslutade 

tidsvärderingar i ASEK5). Till denna summa läggs också resuppoffring för 

anslutningsresa med bil till hemmaflygplats samt, i vissa analyser, för anslutning från 

Arlanda (Luleå Airport/Umeå flygplats) till Stockholm C (LuleåC/Norrlands 

universitetssjukhus). Anslutning i Luleå och Umeå antas ske med flygbuss. Detsamma 

gäller för privatresenärer för anslutning Arlanda-Stockholm C, medan 

tjänsteresenärernas anslutningsresa där antas ske med Arlanda express. 

Genomsnittlig resuppoffring för resande med dagens flygtrafik tas fram på 

kommunnivå, för hemmaflygplatsens kommun. Att detta mått är genomsnittligt följer 

främst av att de monetära tidsvärdena är olika för olika reseärenden. Varje flyglinjes 

fördelning över reseärenden bygger på information från resvaneundersökningar.  

Alternativt resande om dagens flyglinje inte fanns 

Antagande om de alternativa färdsätten baseras på resvaneundersökningarna från 

respektive flyglinje. I dessa uppger resenärerna hur de skulle ha rest (eller inte rest) om 

den flyglinje de reser med idag inte fanns. Biljettkostnad/körkostnad samt 

restidsuppoffring för de alternativa resorna summeras. Baserat på hur resenärerna 

skulle fördela sig på de olika alternativen tas sedan en ny genomsnittlig resuppoffring 

för hemmakommunens genomsnittsresenär fram.  
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2. Skillnader i resuppoffring för linjer till/från Arlanda 

Förändrad resuppoffring för resorna som idag görs på linjer som går till/från Arlanda 

redovisas i tabellen nedan. En positiv skillnad innebär att resuppoffringen för den 

alternativa genomsnittsresan är högre än dagens genomsnittsresa med flyg.  

    

Skillnad 
resuppoffring 

kr/resa   

  ARN S-holm C S-holm C nattåg 

Gällivare 591 494 169 

Vilhelmina 590 448 261 

Hemavan 571 511 511 

Arvidsjaur 540 421 138 

Lycksele 457 358 132 

Torsby 362 -131 -131 

högt tidsvärde   -49   

Hagfors 244 -314 -314 

högt tidsvärde   -229   

Sveg 140 -122 -122 

högt tidsvärde   52   

 

Analysen som redovisas i de två första resultatkolumnerna bygger på resa från 

hemkommun till Arlanda respektive Stockholm C. När Arlanda är destination visar 

analysen att resuppoffringen ökar för genomsnittsresenärer från samtliga kommuner. 

Minsta ökningen uppstår för Sveg, Torsby och Hagfors. Om istället Stockholm C är 

destination blir ökningen i resuppoffringen lägre. Detta beror främst på att ytterligare 

uppoffring, tid plus biljettkostnad, tillkommer för anslutningsresan Arlanda-Stockholm 

C.  

För Sveg, Torsby och Hagfors visar analysen med Stockholm C som destination att de 

alternativa färdsätten i genomsnitt medför en lägre resuppoffring. Den markanta 

skillnaden mellan destination Arlanda och Stockholm C för Torsby och Hagfors beror på 

att den alternativa resan till Stockholm C är kortare och billigare än den alternativa 

resan till Arlanda. För Sveg beror den stora skillnaden på att annat flyg utgör ett ganska 

marginellt alternativ om dagens flyglinje skulle försvinna (endast 10 procent antas välja 

annat flyg). De viktiga alternativa färdsätten bil, buss och tåg innebär samtliga en lägre 

total resuppoffring än dagens flyg om Stockholm C är destination. Att så är fallet beror 

delvis på att buss och tågresenärer har lägre tidsuppoffring (lägre tidsvärden) vid resor. 

Att anta detta i fallet Sveg kan dock diskuteras då alternativt flyg bara väljs av 10 

procent av resenärerna. Eftersom annat flyg inte är ett alternativ för så många är det 

sannolikt så att många av de som väljer tåg eller buss som alternativ har, för att vara 

resenärer med dessa färdmedel, ovanligt höga tidsvärden. Om analysen istället skulle 

göras med oförändrade tidsvärden, dvs. de som gäller för flygresenärer, blir resultatet 

en ökad resuppoffring med 52 kr/resa.   
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Annat flyg utgör enligt resvaneundersökningarna ett ganska marginellt alternativ även 

för resenärerna från Torsby och Hagfors (11 procent antas i båda fallen). Även om 

analysen för Torsby och Hagfors görs med de höga flygtidsvärdena förblir resultatet att 

de alternativa färdsätten innebär en lägre resuppoffring, -229 kr/resa för Hagfors och -

49 kr/resa för Torsby. 

När Trafikverket utvärderar interregional tillgänglighet med kollektiva färdmedel 

betraktas ibland tid på nattåg mellan klockan 23 och 06 som överhoppningsbar. En 

analys av förändrad resuppoffring med Stockholm C som destination med detta 

nattågsantagande redovisas i den sista kolumnen i tabellen ovan. Förändrat resultat, 

jämfört med föregående kolumn, uppstår för de kommuner där resande med tåg 

uppgetts som alternativ i resvaneundersökningen (alla utom Hemavan, Torsby och 

Hagfors). I fallet Sveg, där tåg anges som ett alternativt sätt att resa, bedömer vi att 

resa med nattåg inte är aktuell eftersom det skulle innebära en alltför sen påstigning. 

Av denna anledning uppstår ingen skillnad mellan de två sista resultatkolumnerna för 

Sveg i tabellen ovan.  

I de fall nattåg ingår som alternativ resa blir resuppoffring för den alternativa 

genomsnittsresan väsentligt lägre. Ökad resuppoffring för den alternativa 

genomsnittsresan kvarstår dock i samtliga fall.   

3. Resultat för Pajala 

Förändrad resuppoffring för resorna som idag görs på linjen Pajala-Luleå redovisas i 

tabellen nedan.    

  

Förändrad 
resuppoffring 

kr/resa 

  
Luleå 

Airport Luleå C 

Pajala -280 -464 

högt tidsvärde -172 -365 

 

De negativa skillnaderna innebär att resuppoffringen för den alternativa 

genomsnittsresan är lägre än dagens genomsnittsresa med flyg. Detta gäller oavsett 

om slutdestination i analysen är Luleå Airport eller Luleå C. Eftersom annat flyg inte 

utgör en alternativ resmöjlighet i avsaknad av dagens flygtrafik genomförs även 

analyser högre tidsvärden (gäller här för bussresenärerna). Huvudslutsatsen ändras 

dock inte av denna känslighetsanalys. 
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4. Resultat för Östersund 

Förändrad resuppoffring för resorna som idag görs på linjen Östersund-Umeå redovisas 

i tabellen nedan. 

  
Förändrad 

resuppoffring kr/resa 

  
Umeå 

universitetssjukhus 

Östersund -249 

högt tidsvärde -15 

 

Den negativa skillnaden innebär att resuppoffringen för den alternativa 

genomsnittsresan är lägre än dagens genomsnittsresa med flyg. I denna analys antas 

att slutdestinationen är Norrlands universitetssjukhus. 

Annat flyg utgör endast en alternativ resmöjlighet för 21 procent av resorna. Även här 

görs därför en analys med de högre flygtidsvärdena. Denna analys visar på att den 

alternativa genomsnittsresan innebär något lägre resuppoffring än genomsnittsresan 

med dagens flygtrafik. 

5. Externa effekter 

I den samhällsekonomiskt inspirerade analysen redovisas också en uppskattning av hur 

de samhällsekonomiska kostnaderna för CO2-utsläpp och olyckor skulle ändras om 

dagens flyglinjer som erhåller stöd från Trafikverket inte fanns. Denna analys redovisas 

aggregerat per flyglinje och inte per genomsnittsresa på det sätt som resuppoffringen 

görs. 

Värderingen av förändringen i CO2-utsläpp bygger på de ökade utsläpp som 

överflyttning till bil ger upphov till (både huvudresa och förändrad längd på 

anslutningsresa). Överflyttning till de kollektiva färdmedlen ger i analysen inte upphov 

till några ökade CO2-utsläpp eftersom de som flyttar över antas få plats i befintliga 

fordon. Att utsläppen från dagens flygtrafik försvinner kommer inte heller med i den 

samhällsekonomiskt inspirerade analysen eftersom denna typ av utsläpp omfattas av 

ett utsläppstak. Om utsläppen minskar på grund av att denna trafik upphör kommer en 

ökning av utsläppen upp till taket att ske på annat håll. 

Värderingen av förändringen i olyckrisk bygger på den ökade risk som överflyttning till 

bil ger upphov till (både huvudresa och förändrad längd på anslutningsresa). De 

olycksrisker som finns i kollektivtrafiken bortses från i analysen. 

 I tabellen nedan redovisas monetära värderingar av de ökade externa effekterna. 

Analysen visar den förändring som uppstår om StockholmC/LuleåC/NUS antas vara 

slutdestinationer.37 

  

                                                           

37
 I Bilaga 4 redovisas storleken på de ökade externa effekterna om Arlanda och Luleå Airport 

antas vara slutdestinationer. Inga större skillnader framkommer i den redovisningen. 
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  CO2 kr/år Olycksrisk kr/år 

  SholmC/LuleåC/NUS SholmC/LuleåC/NUS 

Gällivare 597 472 482 373 

Vilhelmina 510 153 411 876 

Hemavan 438 125 353 723 

Arvidsjaur 1 023 701 826 492 

Lycksele 785 331 634 043 

Sveg 74 490 60 140 

Torsby 72 534 58 561 

Hagfors 148 589 119 964 

Pajala 95 858 77 392 

Östersund 237 235 191 534 

 

Störst ökning av externa effekter som följd av det alternativa resandet bedöms uppstå 

för Arvidsjaur. Detta beror på att antalet resenärer i relationen är relativt stort samt att 

många antas välja flyg från Luleå som alternativ. Flygresan från Luleå innebär att 

många fordonskilometer bil genereras av anslutningsresorna. 
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Bilaga 5 Resvaneundersökningar 

 

Trafikverket har i samband med flygutredningen låtit utföra två olika 

resvaneundersökningar. Den första resvaneundersökningen gäller resandet på de 

berörda linjerna. En sådan resvaneundersökning görs regelmässigt inför utredning om 

nya avtal om trafik, oavsett trafikslag.  

Under utredningens gång uppkom dessutom frågor om generella resmönster. Därför 

har kompletterats under våren 2013 med en resvaneundersökning i berörda regioner, 

där personer tillfrågades utifrån ett slumpmässigt urval, oavsett om de var 

flygresenärer eller inte.  

 

Resvaneundersökning av resandet på berörda linjer 

Resvaneundersökning utfördes i november 2012 för berörda linjer. Undersökningen 

gjordes i terminalerna på Arlanda, Östersund och Luleå och passagerarna fick fylla i ett 

frågeformulär. Här beskrivs de huvudsakliga resultaten. 

Generellt 

Det föreligger en risk att resenärerna i vissa fall har missuppfattat frågan om resans 

start. Osäkerhet uppstår när man t ex uppgett att resan startat i Norrbotten för en resa 

till en destination i Norrbotten. Det är möjligt att resenärerna har trott att det var den 

sammanlagda resan fram och åter som avsågs. Samma sak kanske gäller de resenärer 

som svarat att de reser vidare med flyg från flygplatsen i t ex Gällivare.  

 

Luleå-Pajala 

60 % av resorna på denna linje är tjänsteresor och till detta kommer att ytterligare 

17 % är resor till/från den egna arbetsplatsen. 85 % av resenärerna är 

förvärvsarbetande. 

62 % av resenärerna på linjen bor utanför Norrbotten och så gott som alla dessa har 

kommit till Luleå flygplats med flyg. 

Hela 97 % av resenärerna har Pajala som slutdestination för resan. 

När det gäller vidare färd från Pajala flygplats har 83 % av resenärerna uppgivit att de 

reser från Pajala flygplats med bil eller taxi, endast 2 % reser med buss. 

På frågan om alternativt färdsätt utan flyget är det uppenbart att majoriteten (69 %) 

skulle ha åkt bil istället. 

 

Arlanda-Gällivare 

82 % av resenärerna är förvärvsarbetande. 

Av de 61 % som är på tjänsteresa, återfinns hälften (50 %) i ledande ställning, varav 

39 % är inom den privata sektorn. 
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Huvuddelen av resenärerna bor i Gällivare och Stockholm, 42 rep 25 %.  

Undersökningen är gjord på Arlanda, vilket inte anses påverka utfallet, eftersom de 

flesta reser tur och retur. Däremot kan det vara en förklaring till att några resenärer 

har uppgett att de startat sin resa i Norrbotten, eller att de reser vidare från flygplatsen 

i Gällivare med flyg.  

 

Arlanda-Hemavan  

44 % av resorna är relaterade till nöje/fritid/besök och 34 % är tjänsteresor. Detta är 

den lägsta andelen resor med anknytningen till tjänsten bland för de undersökta 

flyglinjerna. Ytterligare 5 % är resor till/från egen arbetsplats. 

74 % av resorna har sitt slutmål i Storumans kommun, som Hemavan tillhör.  

Det ligger därför nära till hands att tro att merparten av resandet utgörs av besökare 

och personal till områdets turistverksamheter. 

Detta förstärks ytterligare av att resenärerna har sin bostad i Stockholm till 27 % och 

utomlands till 34 %.  

Denna linje har därmed den största andelen resor som startat utomlands av de linjer 

som TRV upphandlar. 

 

Arlanda-Vilhelmina   

Även på denna linje är resor med anknytning till förvärvsarbete i dominans – 49 % 

tjänsteresor och ytterligare 11 % är resor till/från den egna arbetsplatsen. 

25 % av resorna är nöje/fritid/besök.  

38 % av resorna startade i Stockholms län och 9 % utomlands 

54% av resenärerna har angett Vilhelmina som slutkommun för resan och 24 % 

Storuman. 

Resenärernas bostadsort var Stockholm till 19 % och Vilhelmina till 34 %. 

 

Arlanda-Lycksele 

25 % av resandet sker för nöje/fritid/besök och 56 % är tjänsteresor. 

Här är resornas start lite mer utspridd – 26 % i Stockholm, 38 % i Västerbotten och 

10 % utomlands. 

Noterbart är även att slutmålet för resan är till 69 % Lycksele och 10 % Storuman. 

Resten är utspritt till enstaka procent. 

Resenärerna har till 71 % sin bostadsort i Västerbottens län. 

 

Umeå-Östersund 

74 % av resorna utgörs av tjänsteresor och 8 % av resor till regionsjukhus. Den senare 

siffran kan anses förvånande låg med tanke på att linjen upphandlas efter 
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riksdagsbeslut om Jämtlands tillhörighet till Regionsjukhuset i Umeå. 

88 % av resorna har Umeå som slutkommun för resan. 

72 % av resenärerna bor i Jämtland (där Östersund ligger) och 24 % i Västerbotten (där 

Umeå ligger). 

Om flyglinjen inte hade funnits skulle 41 % av de tillfrågade resenärerna istället gjort 

resan med bil. Buss och annan flyglinje skulle ha valts av 26 resp. 25 % av resenärerna.  

 

Arlanda –Sveg 

70 % avresorna är relaterade till tjänst - 57 % tjänsteresa och 13 % till den egna 

arbetsplatsen. 

Den relativt stora andelen återkommande resenärer med samma ärende den senaste 

månaden, 56 %, indikerar även det att flyglinjen till stor del används för tjänsteresor. 

Av resorna startar 53 % i Stockholms län och ungefär hälften så många, 26 %, i 

Jämtlands län. 

88 % av de som reser Arlanda-Sveg har sin slutdestination i Härjedalen, där Sveg ligger.  

48 % av resenärerna är bosatta i Härjedalens kommun, och 26 % i Stockholmsområdet. 

 

Arlanda-Hagfors 

Resans huvudsakliga ärende på denna linje är till hela 80 % relaterad till tjänst, 69 % 

tjänsteresor och 11 % till egna arbetsplatsen. 

Fördelningen mellan resans startlän är lika mellan Värmlands och Stockholms län – 

42 % i båda fallen. 

Av dem som reser i denna riktning, från Arlanda till Hagfors, har 84 % Hagfors som 

resans slutmål. 

64 % av resenärerna bor i Hagfors kommun och 16 % i Stockholmsområdet. 

Intressant är att 53 % av de tillfrågade resenärerna har svarat att de skulle ha åkt tåg 

ifall flyglinjen inte hade funnits. Detta förstärker den bild som Trafikverkets analys har 

pekat på, nämligen att det går att uppnå god tillgänglighet utan flyg från Hagfors. 

 

Arlanda-Torsby 

Även på denna linje är det hög andel av resenärer som reser med anledning av tjänst - 

67 % tjänsteresa och 7 % till/från egen arbetsplats. 

11 % reser med anledning av skola/utbildning. Detta är den högsta andelen av de 

undersökta linjerna.  

58 % av resorna startar i Värmlands län och 18 % i Stockholms län. 

De allra flesta resorna har sitt slutmål i Torsby, 76 %, men även Sunne är representerat 

med 13 %.  

51 % av resenärerna skulle ha tagit tåget om inte flyget hade funnits. I likhet med fallet 

för Hagfors ovan en indikation på en medvetenhet om goda tågförbindelser hos 
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resenärerna.  

Resenärerna har sin bostadsort till 89 % i Värmlands län. Detta tyder på att merparten 

av resenärerna är hemresande i denna riktning. 
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Resvaneundersökning i regionerna, våren 2013 

 

Syftet med Trafikverkets resvaneundersökning är att på ett statistiskt säkerställt sätt 

skapa en ögonblicksbild av resetrenderna i den region där vi skall genomföra 

förbättringsåtgärder. Huvudmålet för resvaneundersökningen (RVU) är att karlägga 

syftet med resan, antalet resor samt vilket färdmedel som resenärerna använder. 

Trafikverket har valt att karlägga hela regionen, från Mora i söder till Kiruna i norr. 

Metod 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt nå så många som möjligt har vi valt att 

använda oss av telefonintervjuer. Drygt 4338 personer har ringts upp, av dessa har 

1800 svarat. En svarsfrekvens på drygt 40 %. 

Resultat 

56 % av invånarna har genomfört minst en resa till eller via Stockholm under det 

senaste året. Den genomsnittliga invånaren gör två resor till Stockholm per år. 

Majoriteten av resorna till och från Stockholm är huvudsakligen fritids- och nöjesresor 

72 %, medan tjänsteresorna står för 18 %. 

Det främsta skälet att välja flyget är tidsbesparing. Merparten av alla resor har sin 

slutdestination i Stockholms kommun. Dock är det en betydande del som skall vidare i 

Sverige och vidare ut i övriga världen. 18 % av resenärerna har en annan kommun som 

sin slutdestination. 21 % av resenärerna har ett annat land som slutdestination.  

Av resultatet så kan flera antaganden göras. De avgörande slutsatserna som 

Trafikverket vill lyfta fram är att andra färdmedel samt kustflygplatserna är starka 

alternativ för invånarna i de regioner som idag har flygplatser med trafikplikt. En 

majoritet av resorna som sker från dessa regioner är privatresor. Detta samt ett 

konstaterande att mer än 90 % av resenärerna kör eller blir körde i egen bil till 

flygplatsen inför resan.    
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Bilaga 6 Tillgänglighet för Torsby och Hagfors, fördjupat underlag 

 

Vid möte i Karlstad 17 april utlovades ett transparent underlag för hur Trafikverket 

räknat och bedömt tillgängligheten för Torsby och Hagfors med olika alternativ. Det 

mesta framgår av huvudrapporten. Denna bilaga är att se som ett komplement, där 

ytterligare detaljer framgår.  

Dagens resmöjligheter 

Tillgängligheten för båda kommunerna är relativt god jämfört med flertalet andra orter 

som idag har avtalad flygtrafik. Restiden till Stockholm är i storleksordningen 4-5 

timmar utan det avtalade flyget. Ofta är det brister i anslutningar eller turer som inte 

ligger i rätt tidsläge som gör att Trafikverkets tillgänglighetskriterier inte klaras.  

De tillgänglighetskriterier Trafikverket använder är följande: 

1. Till Stockholm 

2. Från Stockholm  

3. Internationella resor 

4. Storstäder  

5. Regionsjukhus  

6. Universitet och högskolor  

7. Andra större städer 

8. Besöksnäring 

I bilaga 2 redovisas kraven i kriterierna i detalj.  

Förutom flyget finns idag möjlighet att ta tåg från Torsby eller buss från Hagfors till 

Karlstad och byta till tåg där. Restiden till Karlstad är relativt lika. Tågtrafiken från 

Torsby tar ca 1 timme 30 minuter, något varierande mellan avgångarna. Busstrafiken 

från Hagfors tar 1.23, med den snabbaste busslinjen. I båda fallen finns även 

långsammare alternativ. 

Restiden med SJ:s snabbtåg från Karlstad till Stockholm är mellan 2 timmar 15 minuter 

och 2 timmar 50 minuter beroende på avgång. Bytestiderna är ofta relativt bra, ca 15 

minuter, vilket ger totala restider på 4-5 timmar, vilket klarar gränsen för acceptabel 

tillgänglighet i K1 och K2. Både Torsby och Hagfors klarar K1 utan flyget redan idag, det 

är tillgängligheten i K2 och K3 som är svårt att klara. I K2 är det ett problem att alla 

bussar till Hagfors inte angör Karlstad Central, vilket ger en onödig gånglänk, som gör 

att vissa lämpliga avgångar missas. I K3 blir det en anslutning till Arlanda som 

tillkommer. För resan till Arlanda får läggas till minst 40 minuter för anslutning och 

Arlanda Express. Det blir då ofta svårt att klara en restid under 5 timmar.  
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Anslutning till flyg 

Trafikverket har i utredningen kommit fram till att det är möjligt att klara 

tillgängligheten för både Torsby och Hagfors med anslutningstrafik till Karlstad 

flygplats. Utgångspunkten var det förslag som lades redan vid den förra 

flygutredningen, att ansluta till Karlstad flygplats med en direktlinje med restider 

anpassade till flygavgångarna.  

Anslutningstiden till Karlstad flygplats bedöms för både Torsby och Hagfors med en 

direktlinje till strax över en timme. Enligt Kartex38 är restiden med bil 1.01 från Torsby 

och 1.03 från Hagfors, det skiljer alltså bara någon minut. Till detta läggs en 

säkerhetsmarginal på 20 minuter och en tid vid gate på ytterligare 20 minuter. Totalt 

blir detta drygt 1 timme 40 minuter, vilket satts till 1.43 (tiden för Hagfors) i tabellen 

nedan. Avgång för anslutningen till Torsby flygplats från centrala Torsby idag går enligt 

uppgifter i Resrobot 30 minuter före avgång och för Hagfors 45 minuter innan avgång. 

Till det ska läggas själva flygtiden, 1.15 från Torsby och 50 minuter från både Hagfors 

och Karlstad till Arlanda. För den som ska till Stockholm räknar vi med 55 minuters 

anslutningstid (promenad från terminalen och transport till Stockholm) för alla 

alternativ. Restiden till Stockholm blir därmed totalt sett 2 timmar 40 minuter från 

Torsby, 2 timmar 30 minuter från Hagfors och via Karlstad 3 timmar 28 minuter. Den 

totala restiden ökar alltså med mindre än en timme för både Torsby och Hagfors. 

Restiden till Arlanda är 1.45 från centrala Torsby, 1.25 från centrala Hagfors och ca 2.30 

via Karlstad. 

 Torsby fpl Hagfors fpl Karlstad fpl 

Anslutningstid 0.30 0.45 1.03 

Säkerhetsmarginal   0.20 

Vid gate   0.20 

Flygtid 1.15 0.50 0.50 

Arlanda-Stockholm C inkl 

gång och väntetid ca 

0.55 0.55 0.55 

Total restid 2.40 2.30 3.28 

Tabell 1. Restid till Stockholm med flyg, från Torsby och Hagfors idag och med 

anslutning till Karlstad flygplats.  

 

                                                           

38
 Program från Lantmäteriet 
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Anslutning till tåg 

I den förra flygutredningen diskuterades endast anslutning till Karlstads flygplats som 

alternativ till avtalat flyg.  

I utredningen ”Flyg i glesbygd” (Rikstrafiken 2007) diskuterades frågan ett steg längre: 

Mellan Torsby och Stockholm går det att resa med regionalt tåg till Karlstad och med 

SJ:s fjärrtåg till Stockholm. Den resan tar minst fyra timmar. Från Hagfors till Stockholm 

kan man ta länsbuss till Karlstad för att där byta till SJ:s fjärrtåg. Resan tar fyra timmar 

och 20 minuter. Restiden med bil till Stockholm är fyra timmar och 45 minuter från 

Hagfors och fem timmar och 20 minuter från Torsby. Från Torsby är det 15 mil till den 

internationella flygplatsen Gardemoen utanför Oslo vilket gör att behovet att komma 

till Arlanda som ligger 42 mil bort inte är lika stort som för orter där Arlanda är det 

naturliga valet för internationella flygresor. 39 

Trafikverket gör ungefär samma bedömning idag. Även tåg från Karlstad är en 

möjlighet som behöver beaktas. Eftersom dagens resmöjligheter till Karlstad är 

långsamma både för Torsby och Hagfors finns det tidsvinster att göra på en 

direktanslutning. Det finns även tidsvinster att göra i den befintliga kollektivtrafiken 

genom att dagens turer inte alltid är optimalt anpassade för byte till tåg.  

Anslutning till Karlstad med tåg eller buss tar idag ca 1.30 från Torsby och 1.25 från 

Hagfors.  

Torsby har tågtrafik på Fryksdalsbanan. Vardagar är det ett tiotal dubbelturer. Första 

avgång är 4.40 från Torsby och sista ankomst 23.35 till Torsby. Vissa avgångar är 

kompletterade med buss eller taxi på sträckan Torsby-Sunne. Men trafiken går 

långsamt med många uppehåll. Restiden varierar något mellan avgångarna. Snabbaste 

avgång i turlistan tar 1 timme 24 minuter, men många avgångar tar längre tid, 

beroende på antal uppehåll. Längsta restid är 1.48, men flertalet tar mindre än 1.40. 

Järnvägssträckan är 102 km, så genomsnittshastigheten är bara ca 60-70 km/h.  

För Hagfors finns anslutning till Karlstad med buss. Buss 300 via Molkom har 9 

dubbelturer vardagar från 6-tiden på morgonen och med senaste ankomst vid 20-tiden 

på kvällen. Restiden är 1 timme 25 minuter. Alla turer har ett tiotal uppehåll. Linje 600 

via Munkfors tar något längre tid, 1.41 men går också senare på kvällen, ända fram till 

efter midnatt. Däremot är utbudet på morgonen begränsat vilket förhindrar anslutning 

till första snabbtåget till Stockholm på morgonen. 

Tillgängligheten till andra orter beror även på hur väl anslutningarna till tåg fungerar i 

Karlstad. För Torsby finns även möjlighet att byta till tåg i Kil, vilket kan vara ett bättre 

alternativ, med korta bytestider.  

                                                           

39
 Flyg i glesbygd. Rikstrafiken 2007, sida 54. 
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Från Torsby finns också en speciallösning på morgonen med en total restid på 4 timmar 

till Stockholm C. Lösningen innefattar taxitransport till Sunne som måste förbeställas, 

byte till tåg och ytterligare ett tågbyte i Kil eller Karlstad.  

Det vanligaste alternativet med rimlig restid är dock att resa med tåg till Kil eller 

Karlstad C och där byta till SJ:s snabbtåg. Restiden varierar främst beroende på hur lång 

väntetiden blir. Med en väl anpassad väntetid (max 15 minuter) blir restiden ca 4 

timmar 30 minuter. Många anslutningar är dock betydligt längre, vilket förlänger 

restiden ytterligare. Med lämplig anslutning till alla tåg skulle restiderna hålla sig inom 

ramen för acceptabel tillgänglighet (gul standard) till och från Stockholm (K1 och K2).  

I vissa fall ger bussen från Hagfors till Karlstad tillräckliga resmöjligheter till och från 

Stockholm. Anpassningen till tågtiderna är dock inte särskilt goda, det är ofta långa 

väntetider. Bussen är troligen anpassad i första hand för pendlingsresande till och från 

Karlstad. Det är också ett problem att alla bussar inte angör Karlstad Central, vilket ger 

en onödig anslutning med gång eller lokalbuss, som förlänger restiden och gör att vissa 

lämpliga avgångar missas. När bussen ansluter direkt till Karlstad C är det även för 

Hagfors möjligt med en restid på ca 4 timmar 30 minuter till Stockholm.  

För både Torsby och Hagfors blir restiden dock för lång till Arlanda för att klara K3. För 

resan till Arlanda får läggas till minst 40 minuter för anslutning och Arlanda Express.  

Tillgängligheten till tåg skulle kunna förbättras ytterligare. Det finns flera alternativ som 

kan diskuteras och vid behov kombineras:  

 Anslutningstiderna för befintlig kollektivtrafik skulle kunna anpassas bättre till 

tågavgångarna.  

 Expressturer skulle kunna införas både med tåg och buss, direkt eller med ett 

fåtal uppehåll.  

 Direkt anslutningstrafik med mindre fordon ger de snabbaste restiderna, strax 

över en timme till Karlstad. 

Vi antar i tabellerna för de tänkta turerna nedan en anslutningstid på 15 minuter. I 

tabellen för bästa restid framgår att både Torsby och Hagfors har något kortare 

anslutningstid idag. När det gäller expressturer med tåg och buss antar vi en restid på 

1.15, ca 10 minuter kortare än snabbaste restid idag. Det är inte ett orimligt antagande 

med tanke på att ett uppehåll med tåg brukar ta ett par minuter och med buss 

åtminstone någon minut. Restid med anslutningstrafik är också relativt likartad till 

Karlstad centralstation. Enligt Kartex är restiden med bil till Karlstad centralstation 1.07 

för Torsby och 1.04 för Hagfors. 
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 Torsby idag Hagfors idag 

Anslutningstid till 

Karlstad 

1.35 1.23 

Bytestid 10 14 

Karlstad-Stockholm 2.15 2.37 

Total restid 4.00 4.20 

Tabell 2. Bästa restid till Stockholm med anslutning till tåg idag.  

 Torsby  Hagfors  

Anslutningstid till 

Karlstad 

1.15 1.15 

Bytestid 15 15 

Karlstad-Stockholm 2.15 2.15 

Total restid 3.45 3.45 

Tabell 3. Tänkbara restider med expressalternativ för tåg och buss, väl anpassade 

bytestider och snabbtåg med kortaste restid. 

 Torsby  Hagfors  

Anslutningstid till 

Karlstad 

1.07 1.04 

Bytestid 15 15 

Karlstad-Stockholm 2.15 2.15 

Total restid 3.37 3.34 

Tabell 4. Tänkbara tider med direktanslutning, väl anpassade bytestider och snabbtåg 

med kortaste restid. 

Redan dagens restider möjliggör en bättre tillgänglighet än idag om anslutningarna till 

och från snabbtågen ses över. Med expressalternativ för tåg och buss eller 

direktanslutning kan ytterligare tidsvinster göras och t o m möjliggöra grön standard 

(god tillgänglighet) i Trafikverkets tillgänglighetsmodell.  

 


