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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 6 september 2016 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Jonas Sverkén

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Information inför kommunstyrelsens företagsbesök vid
oktobersammanträdet
Föredragande: Thomas Davidsson

2.

Information från Kalmar Science Park AB
Föredragande: Louise Östlund

3.

Genomgång av beslutsärenden
______________
Ajournering för gruppmöten (ca 09.30)
______________

4.

Detaljplan för kvarteret Bilen, Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Eva-Lena Larsdotter
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för kvarteret
Bilen, Kalmar kommun.
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Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Björn Strimfors
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska placeras i Snurrom, på del av fastigheten
Kläckeberga 10:1.
Jonas Lövgren (M) reserverade sig mot skriftligt mot beslutet i
planutskottet till förmån för eget förslag om återremiss, se bilaga.
Bertil Dahl (V) redovisade en protokollsanteckning i
planutskottet, se bilaga.

6.

Svar på granskningsrapport av generella IT-kontroller
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets
yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer
som svar på granskning av generella IT-kontroller.

7.

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften
mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region
syd/lokalpolisområde
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Ann-Sofie Lagercrantz
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal och
gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och
polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet, se bilaga.

8.

Reglementen för Kalmar kommuns nämnder
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Anders Saur
Förslag till beslut:
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Kommunfullmäktige antar förslag till Allmänt reglemente för
Kalmar kommuns nämnder, reglemente för barn- och ungdomsnämnden, reglemente för kommunstyrelsen, reglemente för
kultur- och fritidsnämnden, reglemente för omsorgsnämnden,
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, reglemente för
servicenämnden, reglemente för socialnämnden, reglemente för
Södermöre kommundelsnämnd samt reglemente för
överförmyndarnämnden.
Reglementena ska gälla från och med den 1 oktober 2016 och
ersätta tidigare reglementen.
9.

Arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av
Barkestorp 3:1
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till andrahandsarrende för
uppställning av solcellspark på del av fastigheten Barkestorp 3:1
mellan Kalmar Öland Airport AB och Kalmar Energi Värme AB.
Kommunfullmäktige ger Kalmar Kommunbolag AB och
kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet i
uppdrag att ändra avtalstiden mellan Kalmar kommun och
Kalmar Öland Airport AB till 30 år med löpande förlängning i 5
års perioder alternativt utreda förutsättningar för överlåtelse av
mark och byggnader från Kalmar kommun till Kalmar Öland
Airport AB.
Uppdraget ska senast redovisas i december 2016.

10.

Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och
godkännande av investeringsram för Kalmar Hamn AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Ola Johansson
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Byteaterns expansion
på fastigheten Oljefabriken 3, Kalmar Hamn.
Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2018 utöka kultur-och
fritids- nämndens driftbudget med totalt 4,25 miljoner kronor/ år
för tillkommande budgeterade hyreskostnader på fastigheten
Oljefabriken 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för
ombyggnaden påverkas hyran proportionellt
med 90 % av avvikelsen.
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Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får
genomföra ny-, om- och tillbyggnader samt markentreprenader
inom en investeringsram uppgående till 60 miljoner kronor för
perioden 2016-2020.
11.

Ekonomirapport 2016 - efter juni månad
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
ekonomirapporten 2016 – efter juni månad.

12.

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets
ekonomirapport efter juni
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
uppföljningen efter juni.

13.

Förhandlingsframställan från Brandmännens riksförbund
om övertidsersättning och betald fysisk träning
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att införa betald fysisk träning för
deltidsbrandmän i Kalmar kommun om maximalt 1,5 timmar/
månad samt möjliggöra kostnadsfri regelbunden gymträning.
Beslutet gäller under perioden 2016-11-01 till 2017-12-31 och ska
därefter utvärderas.
Den beräknade kostnaden för 2017 om 320 000 kronor ska
beaktas i kommunledningskontorets internbudget för 2017.

14.

Försäljning av fastigheten Arkanden 3 i Norrliden (friköp av
tomträtt)
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Arkaden 3 för
14 443 500 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening
Kalmarhus nr 19(org nr 732400-2810).

15.

Försäljning av fastigheten Skansen 2 i Gamla Stan (friköp av
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tomträtt)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Skansen 2 för
1 818 000 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa
Skansen (org nr 716404-3999).
16.

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra
Djurängen (Hansa Bygg etapp 1)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra
Djurängen enligt kommunledningskontorets skrivelse till Hansa
Bygg AB (org.nr 556520-660) för en köpeskilling om 4 800 000
kronor.

17.

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra
Djurängen (PEAB etapp 1)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 till
Peabs dotterbolag Kokpunkten Hotellfastigheter AB/u.n till
Djurängen Bostad AB, org.nr 559023-4026 för en köpeskilling om
5 274 000 kronor enligt villkor som framgår av köpekontraktet.

18.

Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten
Djurängen 2:4 i Västra Djurängen (PEAB etapp 2)
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal
mellan Kalmar kommun och PEAB Bostad AB (org.nr 5562375161).
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen till PEAB Bostad AB (org.nr 556237-5161) för
11 550 000 kronor.

19.

Förslag till nytt gatunamn i Lindsdal
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen beslutar att kvartersgatans anslutning till
Skorstensvägen i Lindsdal ska heta Lisavägen.
20.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Björn Brändewall
(L): Öppna upp våra nätverk för besökare och invånare
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) och Björn Brändewalls
(L) motion om att öppna upp våra nätverk för besökare och
invånare.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

21.

Motion från Max Troendlé (MP): Underlätta för bilisterna
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska
utgöra svar på Max Troendlés motion (MP) om att underlätta för
bilisterna.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

22.

Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp demokratin låt frågor få replikeras
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Max Troendlés motion om att öppna
upp demokratin.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

23.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carl-Henrik Sölvingers
(L) motion om att utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIPorganisation vid Brandkåren i Kalmar.
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Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott
under våren 2017.
Ledamöterna från S, C och V redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet, se bilaga.
24.

Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att
öppna sina hem för flyktingar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att
hjälpa Kalmarbor att öppna sina hem för flyktingar.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Carl-Henrik Sölvinger redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet, se bilaga.

25.

Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på Ängö
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att decimera
antalet kaniner på Ängö.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

26.

Yttrande över Regional strategi: Hälsa och Kultur i
Hälsolänet Kalmar
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget till Regional strategi, Hälsa
och Kultur i Hälsolänet Kalmar.
För att förslaget ska få någon relevans för Kalmar kommun bör
förslaget dras tillbaka och omarbetas i nära samverkan med
kommunala företrädare.

27.

Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion
till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Styrelsen för Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendation att gemensamt
finansiera en nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
28.

Yttrande över remissen Mer flyg och bostäder – den statlige
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i
Stockholmsområdet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar yttrandet från den 2 september 2016 som
sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar
kommuns svar på remissen Mer flyg och bostäder – den statlige
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande
över remissen Olika vägar till föräldraskap SOU 2016:11

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande
över Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:)

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande
över slutbetänkandet av utredning om begränsning av odling av
genetiskt modifierade växter

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande
över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till
asylsökande

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande
över grundvattentäkt Råsbäck, Kalmar kommun

-

Ordförandebeslut om att avbryta upphandlingen av utförare för
vård- och omsorgsboende Liljan Gustav Vasagatan 11 och
Ståthållaren Sjöbrings väg 2

-

Ordförandebeslut om upphandling av gång och cykelväg
Esplanaden

-

Ordförandebeslut om gatunamn efter levande personer

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd i juni, juli och augusti
2016 maj 2016
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-

Anställningar kommunledningskontoret - delegationsbeslut
februari 2016 – juni 2016

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid renässans- och medeltidsdagar
på Kalmar slott

-

Beslut om gästfrihet vid Österrikisk körkonsert

-

Beslut om uppräkning av taxa för sotning och
brandskyddskontroll

-

Beslut om försäljning av fastigheten Verkmästaren 1

-

Beslut om försäljning av fastigheten Sunnanäng 97

-

Beslut om försäljning av fastigheterna Våfflan 4 och 5

-

Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 4 – Lindsdal

-

Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 8, Lindsdal

-

Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:62, Ljungbyholm

-

Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:28, Boholmarna

-

Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:36 – Boholmarna

-

Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:59 –
Ljungbyholm

-

Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:61 –
Ljungbyholm

-

Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:66 –
Ljungbyholm

-

Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:83 –
Rockneby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:85,
Rockneby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:84,
Rockneby

-

Beslut om försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5

-

Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:68

-

Beslut om försäljning av fastigheten Verkmästaren 3
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-

Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:21, Boholmarna

-

Beslut om försäljning av fastigheten Inägan 1 - Jakobsberg,
Smedby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Vreten 6 - Jakobsberg
Smedby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:22, Snättebro,
Läckeby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:25 - Snättebro,
Läckeby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:39 - Snättebro,
Läckeby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:82,
Rockneby

-

Ansökan om fastighetsbildning berörande Brandbilen 1 och
Oxhagen 2:1)

-

Beslut om försäljning av fastigheten Inägan 3, Jakobsberg
Smedby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:22, Boholmarna

-

Beslut om försäljning av fastigheten Inägan 2, Jakobsberg,
Smedby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:26, Snättebro,
Läckeby

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Mjölner 5

-

Yttrande över detaljplan för Fågelsudd 1:123 m.fl.

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Spjutkastaren 7

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kläckeberga 10:7

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Backhopparen 4

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Rabatten 5

-

Yttrande över ansökan om enskilt avlopp på fastigheten
Toragärde 1:7
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-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Myggan 7

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Källstorp 2:18

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Bo 3:5

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kupolen 4

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Gesällen 3

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Simpan 20

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Makrillen 3

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Akacian 17

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Björnen 6

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Harby 17:39

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kölby 9:87

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Hultsby 1:7

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:131

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Luna 1

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Bandlandet 5

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Rockneby 9:39

-

Grannmedgivande avseende fastigheten Bandlandet 5

-

Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Pumpen 2

-

Yttrande över remiss om exploatering Djurängen - Kalmar
Vatten AB

-

Beslut om fastighetsreglering mellan fastigheterna Svensknabben
8 och Svensknabben 1

-

Beslut om att avstå från att yttra sig över remissen årliga
minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 24 maj, 16 augusti 23 augusti
2016

-

Personaldelegationens protokoll den 17 augusti 2016
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-

Planutskottets protokoll den 31 maj och 14 juni 2016

-

Kalmar läns pensionskapital förvaltning AB:s portföljrapport
maj, juni och juli 2016

-

Förvaltningsrättens beslut att avslå överklagande av
kommunstyrelsens beslut om markreservation

-

Granskning om Revisionsrapport Plan- och bygglovsprocessen

-

Skrivelse med synpunkter på tillgänglighet i Kalmar kommun
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Bilaga

Skriftlig reservation samt protokollsanteckningar
Ärende 5, Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar
kommun
Skriftlig reservation från Jonas Lövgren (M):
”Vi anser det viktigt att inhämta yttrande och synpunkter från de eventuella privata
entreprenörer som kan tänkas vara intresserade av att bygga och driva den
föreslagna bad- och friskvårdsanläggningen.”
Protokollsanteckning från Bertil Dahl (V):
”Utifrån två bra förslag är det Vänsterpartiets mening att en placering i Tallhagen är
det bästa alternativet. För att få kunskap om hur besökande tar sig till simhallen har
man ställt frågor till besökande. Det visar sig att de flesta skolungdomar kommer
med cykel, få besökare åker kollektivt, övriga besökare åker bil. Hur många som
väljer att gå dit framgår inte.
Den nya särskolan, Gröndalskolan, har för sin del förordat en placering vid
Tallhagen. En samlokalisering underlättar rimligtvis för särskolans elever att
använda simhallen. Många högstadiebarn cyklar till skolan. En ny skola,
Tallhagsskolan, placeras i Brofästet nära den nya simhallen. En placering i
Tallhagen underlättar för barnen att under skoltid och fritid besöka simhallen.
Kalmarsundsskolan, Djurängsskolan och Lindöskolan ligger alla på gång- eller
cykelavstånd från Tallhagen. En central placering underlättar för alla skolungdomar
att ta sig till simhallen.
Kalmar Simsällskap menar att för att kunna utveckla och bedriva sin verksamhet är
det viktigt att nya simhallen ligger centralt nära gymnasieskolorna. Därför förordar
de Tallhagen.
På 2 km från Tallhagen bor det ca 20 000 personer och på 5 km avstånd bor det ca
35 000 invånare. Motsvarande siffror för Snurrom är 5 000 och 31 000 invånare.
Räknar man in planerad tillkommande bebyggelse om ca 1500 bostäder i Snurrom
tillkommer ytterligare ca 3000 personer inom 2 km avstånd. Det finns inte mycket
som talar för att det inom rimlig tid kommer att bo lika många runt Snurrom som
runt Tallhagen.
Vid en placering i Tallhagen finns stora möjligheter att knyta an till kusten och
Kalmarsund. Det finns sedan tidigare tankar om en bro från området till Svinö för
att ytterligare stärka den kontakten. För boende i Norrliden/Berga är det idag ca 4
hållplatser med kollektivtrafik i 10 min trafik under dagen till Tallhagen.
Cykelavståndet är ca 2 km bra cykelväg.
Det nuvarande gymmet i simhallen bidrar med en betydande del av simhallens
intäkter. Vår bedömning är att de som använder gymmet idag gör det för dess
centrala placering. Vid en placering i Snurrom kan dessa fördelar försvinna.

14 (15)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Vänsterpartiet har tillsammans med övriga majoritetspartier arbetat fram förslag till
ny simhall och skapat förutsättningar för simhallen. Vänsterpartiet har varit med
och föreslagit att det skulle genomföras en medborgardialog. Vi tycker att dessa
varit bra och bidragit med många bra synpunkter. Det har dock aldrig varit frågan
om en ’folkomröstning’. Med all respekt för 2250 synpunkter som lämnats så är det
dock endast ca 3 % av Kalmars befolkning som svarat. Av dessa har hälften av
rösterna tillfallit vartdera förslaget.
Inför medborgardialogen bedömdes förslagen likvärdiga utifrån parkering, trafik
och kollektivtrafik. Utifrån två bra förslag är det Vänsterpartiets mening att en
placering i Tallhagen är det bästa alternativet.”
Ärende 7, Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan
Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L):
”Liberalerna välkomnar ett förnyat samverkansavtal med Polisen. Medborgarlöftena
som anges; ’Skapa en tryggare stadkärna’ samt ’minska antalet inbrott’ är tydliga och
relevanta.
Vi skulle dock vilja skicka med en del av de förslag som Liberalerna i Kalmar hade
med i vår budgetreservation som ligger i linje med angivna medborgarlöften. Dessa
bifölls inte i samband med hanteringen av budget men kanske kan diskuteras vidare
inom det nya samverkansavtalet.
Vi föreslog bl.a. inom området ’Skapa en tryggare stadskärna’:
•

•
•

Att trygghetssatsningen med ordningsvakter i centrum förlängs under hela
2017 samt att man utreder om även andra stadsdelar skulle vara kunna bli
aktuella för patrullerande ordningsvakter t.ex. i Berga eller Oxhagen. Här finns
ett gott exempel på bra samarbete mellan Polis och ordningsvakter från
Örebros arbete ’Effektiv samordning för trygghet’.
Att kommunen tillsammans med Polisen genomför ytterligare
informationsinsatser om KLT:s nattstopp.
Att Kalmar kommun verkar för att KLT inför nattbussar även under onsdagar.

Inom området ’minska antalet inbrott’ föreslog vi att:
•

•

Samverkansavtal tecknas mellan lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ), polisen
och körskolorna i kommunen i syfte att förlägga körlektioner till villaområden
med ökad utsatthet/eller ökad oro för inbrott, i samråd med polisen. Detta har
funnits i många år i Tyresö och även senare i Motala. I Tyresö minskade antalet
anmälda inbrott med 27 % då man utvärderade arbetet.
Samverkansavtal tecknas mellan Kalmar kommuns nattpatruller i
hemtjänst/hemsjukvård och Polisen med syfte att uppmärksamma och
rapportera brott dygnet runt. Liknande avtal finns mellan Polisen och
Vimmerby kommun.

Vi hoppas dessa idéer på insatser kan bidra till samverkansavtalet och arbetet i
Brottsförebyggande rådet under avtalstiden d.v.s. fram till 2020-09-30. Vi tror att
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förslagen skulle bidra till medborgarlöftena på ett positivt sätt, öka tryggheten och
bidra stadskärnan och Kalmars attraktivitet.”
Ärende 24, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun
Protokollsanteckning från S, C och V:
”Deltidsbrandkårerna fyller en viktig uppgift. Vi vill från majoriteten markera att en
FIP-organisation aldrig kan ersätta deltidsbrandkårerna.”
Ärende 25, Motion från Björn Brändewall (L); Hjälp Kalmarbor att öppna
sina hem för flyktingar
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L):
”Liberalerna gläds åt att kommunen 5 månader efter inlämnad motion genomfört
en utåtriktad kampanj helt i linje med vad vi föreslagit. Tack vare detta löser sig
troligen boendesituationen för anvisade flyktingar i år. Det är viktigt då bostad är en
komponent i att uppnå en framgångsrik integration. Migrationsverket har en lång
kö av asylärenden att beta av vilket troligen kommer ställa krav på hög beredskap
gällande bostäder i Kalmar även kommande år. Det vore därför önskvärt att
kampanjen som genomfördes i maj i år kunde upprepas 1-2 gånger årligen med
årliga utvärderingar. Förhoppningsvis kan fler privata uthyrare attraheras i
framtiden.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
50084

2016-06-15

Ärendebeteckning

KS 2016/0594

Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheten Arkaden 3 i Norrliden,
friköp av tomträtt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Arkaden 3 för
14 443 500 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 19
(org nr 732400-2810).
Bakgrund
Fastigheten Arkaden 3 är sedan 1 mars 1968 upplåten med tomträtt till
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 19.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten. Efter förhandling har
föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa fastigheten för ett belopp av
14 443 500 kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt
markvärde om 1 000 kr/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av
värderingsföretag.
Följande kan anges:
Nuvarande tomträttsavgäld:
Nuvarande avgäldsperiod:

310 000 kr/år.
1 mars 2008 – 28 februari 2018.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Patrik.Ihrman@kalmar.se

KS 2016/0594
Byggrätt:

Tomtareal:
Användning:

2 (2)
För prissättning av bostadsmarken inom
Norrlidenområdet har använts ett
genomsnittligt exploateringstal på 0,4 (m2
våningsyta/m2 tomtyta). Detta för att den
tillåtna exploateringen ej var preciserad i
detaljplan. Detta ger en byggrätt
på 19 258 m2 BTA.
48 145 m2.
180 bostadsrättslägenheter.

Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
310 000 kr för tomträttsfastigheten Arkaden 3.

Patrik Ihrman
markingenjör

Bilaga:
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Patrik Ihrman
50084

2016-07-14

Ärendebeteckning

KS 2016/0713

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Skansen 2 i Gamla
Stan, friköp av tomträtt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Skansen 2 för
1 818 000 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa Skansen
(org nr 716404-3999).
Bakgrund
Fastigheten Skansen 2 är sedan 1 oktober 1986 upplåten med tomträtt till
Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa Skansen.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten. Efter förhandling har
föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa fastigheten för ett belopp av
1 818 000 kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt
markvärde om 3 000 kr/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av
värderingsföretag.
Följande kan anges:
Nuvarande tomträttsavgäld:
Nuvarande avgäldsperiod:
Byggrätt:
Tomtareal:
Användning:

44 000 kr/år.
1 oktober 2006 – 30 september 2016.
808 m2 BTA.
1 332 m2.
8 bostadsrättslägenheter.

Byggnaden på fastigheten, Villa Skansen, har av länsstyrelsen förklarats som
byggnadsminne.

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Patrik.Ihrman@kalmar.se

KS 2016/0713
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
44 000 kr för tomträttsfastigheten Skansen 2.

Patrik Ihrman
markingenjör
Bilaga:

Kartkopia
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2016-08-11

Ärendebeteckning

KS 2013/0683

Kommunstyrelsen

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen, Hansa Bygg etapp 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen
enligt kommunledningskontorets skrivelse till Hansa Bygg AB (org.nr 556520660) för en köpeskilling om 4 800 000 kronor.
Bakgrund
Bolaget har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering,
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.
Köparen förvärvar del av fastigheten i syfte att bebygga den med åtta rad/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000 kronor
per tomt ger en total köpeskilling om 4 800 000 kronor.
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljning att ha en areal om
cirka 3 200 m2.
Utöver det område som bolaget ska förvärva enligt ovan innehar det en
markreservation för 16 radhus i närliggande område. Dessa planeras
exploateras i en andra etapp för vilken markanvisningsavtal ska tecknas i ett
separat ärende.
Maria Jakobsson
exploateringsingenjör
Bilagor
Köpekontrakt med bilagor

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Maria.Jakobsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2016-08-25

Ärendebeteckning

KS 2013/0683

Kommunstyrelsen

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen, PEAB etapp 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 till Peabs dotterbolag
Kokpunkten Hotellfastigheter AB/u.n till Djurängen Bostad AB, org.nr
559023-4026 för en köpeskilling om 5 274 000 kronor enligt villkor som framgår av köpekontraktet.
Bakgrund
Bolaget har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med flerfamiljshus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering, upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.
Köparen förvärvar del av fastigheten i syfte att bebygga den med 39 bostäder i
två flerfamiljshus som ska upplåtas med bostadsrätt. Beräknad BTA-yta på
3296 m2 BTA ger en total köpeskilling om 5 274 000 kronor.
För det fall bygglov beviljas för ett tredje hus tillkommer tilläggsköpeskilling
om ca 2 330 000 kr.
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljning att ha en areal om
cirka 4 000 m2.
Utöver det område som bolaget ska förvärva enligt ovan innehar det en markreservation för ett 20-tal radhus i närliggande område. Dessa planeras exploateras i en andra etapp för vilken markanvisningsavtal ska tecknas i ett separat
ärende.
Maria Jakobsson
exploateringsingenjör

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Maria.Jakobsson@kalmar.se

KS 2013/0683
Bilagor
Köpekontrakt med bilagor

2 (2)

KÖPEKONTRAKT
Mellan Kalmar kommun (nedan kallad säljaren), org.nr 212000-0746, med
adress Box 611, 391 26 Kalmar och Kokpunkten Hotellfastigheter AB/u.n till
Djurängen Bostad AB (nedan kallad köparen), 559023-4026, med adress Box
808, 169 28 Solna har denna dag träffats följande avtal.
§ 1 Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter härmed till köparen del av fastigheten Djurängen 2:4 enligt
karta i bilaga 1.
Köparen förvärvar fastigheten i syfte att bebygga den med 39 bostäder i två
flerfamiljshus omfattande totalt ca 3 296 m2 BTA.
§ 2 Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till femmiljoner tvåhundrasjuttio fyra
tusen (5 274 000) kronor.
§ 3 Betalning av köpeskillingen
Köparen betalar kontant såsom handpenning till säljaren vid detta kontrakts
undertecknande 527 400 kronor. Insättning ska ske till säljarens plusgironr
24400-4.
Köparen betalar kontant på tillträdesdagen resterande belopp om 4 746 600
kronor.
§ 4 Tilläggsköpeskilling
Köparen ska erlägga tilläggsköpeskilling med 1 600 kr/ m2 BTA för det fall att
bygglov söks och beviljas för om-, till- eller nybyggnation på fastigheten vilken
överstiger i §1 angiven BTA. Denna skyldighet inträder fem (5) arbetsdagar
efter att bygglov beviljats hos Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd och
upphör att gäller efter 8 år räknat från tillträdesdagen.
Priset för byggrätt ska justeras med hänsyn till konsumentprisindex (KPI) förändring från köpekontraktets undertecknande till senast kända månadsindex
vid beviljandet av nytt bygglov hos Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd. Omräkningen sker endast vid ökning av KPI.
I köpebrevet kommer lydelsen i § 4 att skrivas in. Anteckning om tilläggsköpeskilling ska noteras i fastighetsregister vid lagfartsansökan hos Lantmäteriets
Inskrivningsmyndighet.
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§ 5 Tillträde
Fastigheten ska tillträdas senast 170630, dock förutsatt att fastigheten bildats
genom lagakraftvunnet förrättningsbeslut.
Upplysningsvis planeras infrastrukturen och lokalgatorna vara utbyggda till
grusat skick till månadsskiftet mars-april 2017 men är beroende av hur vintersäsongen blir. Kostnaden för infrastrukturen och lokalgatorna ska bäras av
säljaren.
§ 6 Köpebrev
På tillträdesdagen ska säljaren utfärda ett köpebrev sedan köparen erlagt full
betalning. På tillträdesdagen upprättar säljaren en likvidavräkning.
§ 7 Hävningsrätt och skadestånd
Endera parten har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för de fall
•

bullerskärmen mellan E22 och fastigheten inte uppförs senast 170531.

•

bygglov inte beviljats senast 170531.

•

fastighetsbildningen inte vunnit laga kraft senast 170531.

•

köparen ej senast på tillträdesdagen betalar köpeskillingen i dess helhet.

Handpenningen återbetalas inte om köp inte genomförs eller rätten till köp
upphör.
Om någon av parterna häver köpet med anledning av att bullerskärmen inte är
färdigställd enligt i punkt ett angiven tid har köparen rätt att återfå erlagd
handpenning och ev. erlagd köpeskilling. Köparen har också rätt att återfå erlagd handpenning och ev. erlagd köpeskilling om någon av parterna häver köpet med anledning av att bygglovet eller fastighetsbildningen inte vinner laga
kraft enligt punkt två och tre.
Säljaren har rätt att behålla handpenningen såsom skadestånd för köparens
kontraktsbrott.
Uppkommer skyldighet för part att på grund av köpekontraktets hävning eller
ogiltighet återbära vad part uppburit enligt köpekontraktet, skall ränta utgå
enligt § 5 räntelagen till dess betalning sker.
§ 8 Rådighet
För fastigheten gäller detaljplan med aktbeteckning 0880K-P13/10 som vann
laga kraft 2013-04-02.

3 (6)
§ 9 Byggnadsskyldighet
Köparen är skyldig att uppföra två flerfamiljshus på fastigheten inom 24 månader från tillträdesdagen. Byggnadsskyldigheten anses vara fullgjord när samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun lämnar slutbesked för två flerfamiljshus. Om byggnadsskyldigheten inte är uppfylld inom angiven tid har säljaren rätt att kräva årligt vite om 527 400 kr till och med det datum godkänt slutbesked inkommer.
Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens
fullgörande vid försening som beror på omständigheter som köparen inte haft
möjlighet att råda över. Köparen ska i god tid skriftligen begära förlängning
hos säljaren. Om säljaren inte anser orsaken till förlängning är skälig upphör
rätten till förlängning.
§ 10 Räntor, skatter, avkastning m.m. samt andra kostnader förenade med köpet
Räntor, skatter och andra avgifter för fastigheten av vad slag de vara må vara
ska betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen, och för tiden från och med tillträdesdagen av köparen.
Lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningskostnader förenade med köpet
ska betalas av köparen ensam. Köparen ska även stå för samtliga andra kostnader som är förenade med köpet. Det innebär att köparen står för anläggningsavgift för anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten, el, fjärrvärme, bredband, telefoni med mera.
På fastigheten belöpande gatukostnadsersättning avseende de gator och allmänna platser som finns upptagna i nu gällande detaljplan ingår i köpeskillingen. Detta gäller dock inte ersättning för eventuellt kommande förbättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser med tillhörande anordningar enligt kap 6 plan- och bygglagen (2010:900).
All avkastning av fastigheten tillkommer säljaren i den mån den belöper på och
avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter köparen.
§ 11 Faran för fastigheten
Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. Faran ligger på köparen om fastigheten inte tillträds på grund av
köparens dröjsmål.
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§ 12 Säljarens garantier
Garantierna avser omständigheter och förhållanden per denna dag och fram till
tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna. Säljaren lämnar inga garantier utöver vad som uttryckligen framgår av detta. Säljaren påtar sig inte heller i övrigt något ansvar.
Säljaren garanterar:
•

att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten

•

att fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar och
att säljaren ej heller ingivit eller före tillträdesdagen kommer att inge
ansökan om sådan inteckning i fastigheten

•

att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några servitut, nyttjanderätter eller andra belastningar utöver vad som anges i § 14 i detta
kontrakt.

§ 13 Fastighetsbildning
Säljaren har ansökt om avstyckning av en styck fastighet för bostadsändamål.
Säljaren bekostar fastighetsbildningen.
§ 14 Servitut, nyttjanderätt, gemensamhetsanläggning
Möjlighet till bildande av gemensamhetsanläggning för parkering finns på området markerad med ”gröning/parkering” i detaljplanen. Det åligger köparen
att ansöka om och bekosta fastighetsbildning avseende eventuell gemensamhetsanläggning. Iordningsställandet samt löpande drift och skötsel av området
ska belasta köparen.
§ 15 Fastighetens skick och friskrivning
Fastigheten säljs i befintligt skick.
Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund av
fel i fastigheten. Friskrivningen avser alla typer av fel, d.v.s. inte bara faktiska
fel utan även rättsliga fel och rådighetsfel. Detta gäller dock inte de garantier
som anges i §12 och de utfästelser som anges i §16.
I det fall fastighetens höjdläge avviker från i nybyggnadskartan fastställd projekterad gatuhöjd ska köparen utan extra kostnad för säljaren befästa marken
mot gatan.
Köparen är medveten om att friskrivningen medför en slutlig reglering av parternas mellanhavanden i angivna avseenden.
§ 16 Utfästelse markföroreningar
Ingen miljöteknisk utredning har ansetts nödvändig vid framtagandet av detaljplanen.
Skulle markföroreningar dock påträffas vid exploateringen ansvarar och bekostar säljaren efterbehandlingsåtgärder ner till den haltnivå som gäller enligt angiven markanvändning i gällande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer vid efterbehandlingstillfället.
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Köparen ansvarar för samtliga övriga kostnader för massor och masshantering
utöver de åtgärder angivna i stycket ovan.
Säljarens ersättningsansvar omfattar inte kostnader hänförliga till försening av
entreprenaden/stilleståndsersättning, utebliven vinst eller andra liknande indirekta kostnader eller följdkostnader.
Förseningar i byggnationen som beror på saneringsåtgärder på fastigheten ska
per automatik anses utgöra grund för förlängning av byggnadsskyldigheten
under §9 med motsvarande tid
§ 17 Utfästelse övriga markförhållanden
Då förekomsten av fyllnadsmassor på den jungfruliga marken inte var kända
vid detaljplanens framtagande ska säljaren ersätta köparen för utskiftning av
mark till ett belopp om 850 000 kr. Ersättningen regleras vid tillträdesdagen.
§ 18 Grundläggningsförhållanden
Köparen har tagit del av de geotekniska utredningarna ”Djurängen, Kalmar Nybyggnad av bullerskydd och dagvattendammar, WSP, 2008-06-27” och en
”Översiktlig bedömning av jordlager på markytan, WSP, 2016-02-22”. Det
åligger köparen att utföra och bekosta eventuella ytterligare undersökningar.
§ 19 Parkering
Köparen har tagit del av Kalmar kommuns ”Riktlinjer för parkering – detaljplan och bygglov”, antagen i kommunfullmäktige 20 juni 2016. All parkering
ska ske inom kvartersmark.
§ 20 Dagvatten
Köparen har tagit del av Kalmar kommuns plan för vatten och avlopp, ”Vatten
och avlopp – tematiskt tillägg till översiktsplanen”, antagen i kommunfullmäktige 25 januari 2016.
§ 21 Anslutningspunkt allmänna ledningar
Köparen ska till säljaren delge anslutningspunkter för allmänna ledningar senast vid datum för köpekontraktets undertecknande. Sker inte detta har säljaren
rätt att sätta ut anslutningspunkter. Vill köparen i senare skede göra ändringar i
anslutningspunkternas läge sker detta på dennes bekostnad.
§ 22 Tillgång till fastigheten
Köparen får inte vidta några markarbeten eller andra åtgärder på fastigheten
före tillträdesdagen om inte säljaren skriftligt godkänt detta.
Köparen ska återställa alla otillåtna åtgärder om köpet inte fullföljs eller om
köpet hävs. Fastigheten ska vara återställd senast sex månader efter att köpet
hävts. Om köparen inte återställer marken inom denna tid har säljaren rätt att,
efter uppmaning till köparen, återställa marken på köparens bekostnad.
§ 23 Fullständig reglering
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med bilagor.
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§ 24 Jordabalken
I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller i lag stadgas om köp av fast egendom.
§ 25 Avslutning
Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, ett för vardera parten.
För Kalmar kommun
den

den

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Jakobsson
exploateringsingenjör

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas:

För Kokpunkten Hotellfastigheter AB/u.n till Djurängen Bostad AB
den

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas:

BILAGOR
1. Karta

Handläggare

Datum

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

2016-08-19

BILAGA 1
KÖPEKONTRAKT DEL AV DJURÄNGEN 2:4

A

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35A
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.jakobsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

Datum

2016-08-25

Ärendebeteckning

KS 2013/0683

Kommunfullmäktige

Markanvisningsavtal och försäljning av del av
fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen,
PEAB etapp 2
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar
kommun och PEAB Bostad AB (org.nr 556237-5161).
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen
till PEAB Bostad AB (org.nr 556237-5161) för 11 550 000 kronor.
Bakgrund
Bolaget har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering,
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.
I en första etapp ska bolaget i ett separat ärende förvärva närliggande område i
syfte att bebygga det med flerfamiljshus.
För denna andra etapp tecknas markanvisningsavtal som ska ersättas med
köpekontrakt senast sex månader efter det att bullerskärmen är färdigställd.
Kommunen och bolaget är överens om att området ska bebyggas med 21
radhus med bostadsrätt som upplåtelseform. Radhustomtpriset på 550 000
kronor ger en total köpeskilling om 11 550 000 kronor. Områdets areal är ca
5900 kvadratmeter.
Maria Jakobsson
exploateringsingenjör
Bilagor
Markanvisningsavtal med bilagor

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Maria.Jakobsson@kalmar.se

MARKANVISNINGSAVTAL
Mellan Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar, nedan kallad kommunen,
och PEAB Bostad AB (org.nr 556237-5161), Box 808, 169 28 Solna, nedan
kallad bolaget, har träffats följande avtal.
§ 1 Bakgrund
Bolaget har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering, upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017. Under 2016 har
arbetet med dagvattendamm, park och lokalgator inom detaljplanområdet påbörjats i kommunens regi.
§ 2 Markanvisningsavtal
Med markanvisning avses i detta avtal en överenskommelse mellan en kommun och ett bolag som ger bolaget ensamrätt att under nedan villkor förhandla
med kommunen om överlåtelse av det område som anges i § 4.
Syftet med markanvisningsavtalet är att sätta upp villkor och förutsättningar
för genomförande av detaljplan.
§ 3 Villkor för avtalets giltighet
Detta avtal gäller endast under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner
avtalet senast den 1 november 2016 och att beslutet därefter vinner laga kraft.
Detta avtal gäller max sex månader från det att bullerskärmen färdigställts,
dock längst två år från avtalets undertecknande.
§ 4 Markanvisningens omfattning/syfte
Detta markanvisningsavtal omfattar del av fastigheten Djurängen 2:4, enligt
figur A på bilaga 1 karta (nedan kallad området). Områdets areal är ca 5 900
kvm.
Kommunen och bolaget är överens om att området ska bebyggas med 21 radhus med bostadsrätt som upplåtelseform.
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§ 5 Detaljplan
Detaljplanen med aktnr. 0880K-P13/10 vann laga kraft 2013-04-02. Kommunen har bekostat detaljplanen och dess utredningar. Bolaget har svarat för skisser, illustrationsplan och projektering som har krävts som underlag för planläggningen.
§ 6 Marköverlåtelseavtal
I samband med att bullerskärmen färdigställs tecknas ett marköverlåtelseavtal
mellan kommunen och bolaget. I marköverlåtelseavtalet kommer en byggnadsskyldighet om 24 månader att skrivas in. Byggnadsskyldigheten kommer att
kopplas till ett vite.
§ 7 Marköverlåtelse
Kommunen avser att överlåta området för bostadsändamål till bolaget till ett
pris om 550 000 kr radhustomt. Köpekontrakt ska upprättas senast sex månader efter det att bullerskärmen färdigställts.
Priset för byggrätt ska justeras med hänsyn till konsumentprisindex (KPI) förändring från senast kända månadsindex vid avtalets undertecknande till senast
kända månadsindex vid tillträdestidpunkten av slutligen markanvisat område.
Omräkningen sker endast vid en ökning av KPI.
§ 8 Parkering
Områdets behov av parkering beräknas med hjälp av kommunens ”Riktlinjer
för parkering i Kalmar kommun – detaljplan och bygglov”, antagen i kommunfullmäktige 20 juni 2016. All parkering ska ske inom kvartersmark.
§ 9 Dagvatten
Bolaget har tagit del av kommunens plan för vatten och avlopp, ”Vatten och
avlopp – tematiskt tillägg till översiktsplanen”, antagen i kommunfullmäktige
25 januari 2016.
§ 10 Allmänna ledningar
Kommunen ansvarar för och bekostar flytt av Kalmar Energis högspänningsoch optokabel som ska flyttas från ursprungligt läge över området till den allmänna lokalgatan norr om området, se bilaga 3.
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§ 11 Markundersökningar
a) Geoteknik
Kommunen har under detaljplanarbetet och projekteringen av bullerskärmen låtit utföra en geoteknisk utredning ”Djurängen, Kalmar Nybyggnad av bullerskydd och dagvattendammar, WSP, 2008-06-27”
och en ”Översiktlig bedömning av jordlager på markytan, WSP,
2016-02-22” vilka har delgivits bolaget. Kommunen ansvarar inte för
fel och brister i materialet och friskriver sig också från ansvar för
skada eller olägenhet som kan uppkomma till följd av användningen
av det.
b) Markmiljöteknik
Då området består av jungfrulig mark och inte sedan tidigare är utfyllt finns inga misstankar om att marken skulle innehålla föroreningar. Ingen markmiljöteknisk utredning har ansetts nödvändig vid
framtagandet av detaljplanen. Kommunen ansvarar inte för fel och
brister i materialet och friskriver sig också från ansvar för skada eller
olägenhet som kan uppkomma till följd av användningen av det.
c) Arkeologi
Ingen arkeologisk utredning har ansetts nödvändig vid framtagandet
av detaljplanen.
§ 12 Ansvar för genomförande av allmän platsmark
Kommunen bekostar samtliga anläggningar inom allmän platsmark vilka utgörs
av lokalgator, dagvattendamm, bullerskärm, mindre lekplats och naturlek. Under hösten 2016 planeras anläggning av vatten och avlopp. Bolaget ska vid
markanvisningsavtalets undertecknande lämna besked om anslutningspunkt.
Skulle bolaget efter tiden för utlämnandet ändra sig angående anslutningspunktens placering får bolaget ta eventuella merkostnader för ändringen/ombyggnaden.
I markpriset ingår ersättning för fastighetens gatukostnad avseende gator och
allmänna platser med tillhörande anordningar, som finns upptagna i nu gällande detaljplan. Detta gäller dock ej ersättning för eventuellt kommande förbättringsarbeten på nämnda gator och allmänna platser med tillhörande anordningar enligt 6 kap plan- och bygglagen (2010:900).
§ 13 Ansvar för genomförande av kvartersmark
Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom
kvartersmark.
Ingen misstanke om markföroreningar finns. Skulle markföroreningar dock
påträffas vid exploateringen ansvarar och bekostar Kommunen efterbehandlingsåtgärder ner till den haltnivå som gäller enligt angiven markanvändning i
gällande detaljplan eller motsvarande krav som tillsynsmyndigheten ställer vid
efterbehandlingstillfället.
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Bolaget ansvarar för samtliga övriga kostnader för massor och masshantering
utöver de åtgärder angivna i stycket ovan.
Kommunens ersättningsansvar omfattar inte kostnader hänförliga till försening
av entreprenaden/stilleståndsersättning, utebliven vinst eller andra liknande
indirekta kostnader eller följdkostnader.
Området bedöms omfattas av extraordinära grundläggningsförhållanden vilket
vid köpet ska ersättas upp till 150 000 kr per radhustomt. Villkoren för ersättning ska regleras i köpekontraktet.
§ 14 Anläggnings- och anslutningsavgifter
Bolaget står för anläggnings- och anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och
dagvatten, el, fjärrvärme, bredband, telefoni med mera.
§ 15 Avtalets upphörande och förlängning
Om parterna så överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om
särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska ett tilläggsavtal tecknas.
Om avtalet förfaller på någon av ovanstående grunder sker detta utan
ersättningsrätt för någondera parten.
§ 16 Avbrutet planarbete och hävning
Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om detta avtals giltighet löpt ut. Om markanvisningsavtalet
avbryts ger detta således inte bolaget någon rätt till ny markanvisning eller ekonomisk ersättning.
§ 17 Återtagande av markanvisning
Kommunen har rätt att återta markanvisningen om det är uppenbart att bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt
som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte bolaget rätt
till ersättning eller anvisning av ny plats.
Kommunen har rätt att återta markanvisningen om kommunen anser att kostnaderna för genomförandet av detaljplanen blir för höga.
§ 18 Tvist
Tvist rörande tolkning av detta avtal skall hänskjutas till allmän domstol.
§ 19 Överlåtelse
Detta avtal får överlåtas till dotterbolag.
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§ 20 Avslutning
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För Kalmar kommun, den

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

För bolaget, den

BILAGOR
1. Karta
2. Förslaget, skisser

Maria Jakobsson
exploateringsingenjör

Handläggare

Datum

Maria Jakobsson
0480-45 00 81

2016-08-19

BILAGA 1
MARKANVISNINGSAVTAL DEL AV DJURÄNGEN 2:4

A

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 KALMAR │ Besök Storgatan 35A
Tel 0480-45 00 00 vx │maria.jakobsson@kalmar.se

Handläggare

Datum

Thomas Linder
0480-450363

2016-08-12

Ärendebeteckning

2016-0108

Kommunstyrelsen

Ärende:

Förslag till nytt gatunamn i Lindsdal.

På fastigheten Sunnanäng 97 direkt öster om Majavallen i Lindsdal har bygglov
beviljats för 36 lägenheter den 15 juni 2016. Några av dem kommer att ha direkt
utfart mot Lidhemsvägen. De flesta kommer dock att ha utfart mot Skorstensvägen. Området ligger i början av Skorstensvägen och nya adressnummer saknas.
Den bästa lösningen på adressfrågan är att kvartersgatans anslutning till Skorstensvägen ges ett eget gatunamn. Flera gator i Lindsdal har namn efter barnböcker. I Mellangården i Astrid Lindgrens Bullerbyn bor Lisa med sina storebröder Lasse och Bosse. Väster om Kalmarvägen i Lindsdal, mittemot det nu aktuella området, tillskapades Bossevägen av liknande anledning. För att nu lösa
adressfrågan föreslås därför nu gatunamnet Lisavägen.
Anslutningens läge, se kartbilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kvartersgatans anslutning till Skorstensvägen i
Lindsdal ska heta Lisavägen.

Jan G Nilsson
Stadsingenjör

Stadsingenjörsenheten │ Samhällsbyggnadskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 03 00 │ Fax 0480-45 03 45│
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Kartbilaga
dnr: 2016-0108
Förslag till nytt gatunamn
i Lindsdal
skala 1:1 500
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Servicenämnden
§ 60
Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för
besökare och invånare
Dnr SFN 2016/0207
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-04-19
Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare
Bakgrund
Liberalerna har inkommit med en motion som handlar om att Kalmar
kommun önskas öppna upp sina nätverk för besökare och invånare. Med det
som bakgrund föreslås fullmäktige att ge Kalmar kommun och de kommunala
bolagen i uppdrag utreda förutsättningarna för att öppna sina trådlösa nätverk
och göra dessa gratis och publika. Motionsskrivarna vill också att kommunen
verkar för att gratis och publikt Wifi tillhandahålls till kollektivt resande i syfte
att underlätta arbetspendling.
Yttrande
Att öppna upp kommunens WiFi-nät skulle innebära att riskera kontinuitet och
robusthet i kommunens övriga digitala tjänster. Därför är det viktigt att man
tittar på en separat lösning för fria WiFi-nät. Just nu pågår en förstudie runt
möjligheten att tillhandahålla turist- och samhällsinformation i Kalmars
stadskärna. Som steg två i den utredningen tittar man också på möjligheten att
koppla in de befintliga accesspunkter som finns i kommunens lokaler till det
öppna nätet. Som förslagsställaren skriver så finns det ett flertal kommunala
initiativ att ta lärdom av.
Tittar man på Helsingborgs lösning så ser man att förutsättningarna för att
detta ska fungera är att tillgången till fritt nätverk är begränsad utifrån
bandbredd, anslutningstid och trafiktyp så att tjänsten inte konkurrerar med
aktörer på öppna marknaden.
När det kommer till tillhandahållande av fria nätverk inom kollektivtrafiken så
är det inte en kommunal fråga utan den frågan hänvisas vidare till Landstinget.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Mikael Lindberg

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Robert Carlsson
0480-450005

2016-04-19

SFN 2016/0207

Servicenämnden

Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för
besökare och invånare
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
Bakgrund
Liberalerna har inkommit med en motion som handlar om att Kalmar kommun önskas öppna upp sina nätverk för besökare och invånare. Med det som
bakgrund föreslås fullmäktige att ge Kalmar kommun och de kommunala bolagen i uppdrag utreda förutsättningarna för att öppna sina trådlösa nätverk och
göra dessa gratis och publika. Motionsskrivarna vill också att kommunen verkar för att gratis och publikt Wifi tillhandahålls till kollektivt resande i syfte att
underlätta arbetspendling.
Yttrande
Att öppna upp kommunens WiFi-nät skulle innebära att riskera kontinuitet och
robusthet i kommunens övriga digitala tjänster. Därför är det viktigt att man
tittar på en separat lösning för fria WiFi-nät.
Just nu pågår en förstudie runt möjligheten att tillhandahålla turist- och samhällsinformation i Kalmars stadskärna. Som steg två i den utredningen tittar
man också på möjligheten att koppla in de befintliga accesspunkter som finns i
kommunens lokaler till det öppna nätet. Som förslagsställaren skriver så finns
det ett flertal kommunala initiativ att ta lärdom av.
Tittar man på Helsingborgs lösning så ser man att förutsättningarna för att
detta ska fungera är att tillgången till fritt nätverk är begränsad utifrån bandbredd, anslutningstid och trafiktyp så att tjänsten inte konkurrerar med aktörer
på öppna marknaden.

Serviceförvaltningen It Avdelningen
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Robert.Carlsson@kalmar.se

SFN 2016/0207
När det kommer till tillhandahållande av fria nätverk inom kollektivtrafiken så
är det inte en kommunal fråga utan den frågan hänvisas vidare till Landstinget.

Robert Carlsson
IT-chef
Bilaga
Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2016-05-25

Servicenämnden
§ 61
Motion från Max Troendlé (MP) - Underlätta för
bilisterna
Dnr SFN 2016/0265
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-04-12
Motion från Max Troendlé (MP) - Underlätta för bilisterna
Bakgrund
I motionen ”Underlätta för bilisterna” förslår Max Troendlé (MP) att
serviceförvaltningen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en
app som visar var och hur många lediga parkeringsplatser som finns i centrala
Kalmar. Han föreslår vidare att serviceförvaltningen, om ekonomiska
möjligheter finns, antingen ska köpa in eller själv ta fram en sådan app.
Yttrande
Serviceförvaltningen har sedan några månader tillbaka tagit ett Pledningssystem i bruk. Systemet visar antal lediga platser på kommunala
utvalda allmänna parkeringar. Parallellt med det uppdraget påbörjades
framtagande av en parkeringsapp som ska länkas till den kommungemensamma appen som är under uppbyggnad. Att visa samma uppgifter som
de digitala parkeringsskyltarna är en del av appens funktion. Möjlighet att
betala parkeringsavgift, betala boendeparkering samt att få aktuell
parkeringsinformation är andra funktioner.
Serviceförvaltningen har således redan påbörjat arbetet med att ta fram en app
för bland annat lediga parkeringsplatser. Kostnaden för appen ryms inom
budgetram.
Förhoppningen är att P-ledningssystemet och appen ska leda till att minska
söktrafiken till parkeringsplatser.
Beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
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Servicenämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-25

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Mikael Lindberg

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Stefan Larsson
0480-450444

2016-04-12

SFN 2016/0265

Servicenämnden

Motion från Max Troendlé (MP) - Underlätta för
bilisterna
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
Bakgrund
I motionen ”Underlätta för bilisterna” förslår Max Troendlé (MP) att serviceförvaltningen ska få i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en app
som visar var och hur många lediga parkeringsplatser som finns i centrala
Kalmar. Han föreslår vidare att serviceförvaltningen, om ekonomiska möjligheter finns, antingen ska köpa in eller själv ta fram en sådan app.
Yttrande
Serviceförvaltningen har sedan några månader tillbaka tagit ett Pledningssystem i bruk. Systemet visar antal lediga platser på kommunala utvalda allmänna parkeringar. Parallellt med det uppdraget påbörjades framtagande av en parkeringsapp som ska länkas till den kommungemensamma appen som är under uppbyggnad. Att visa samma uppgifter som de digitala parkeringsskyltarna är en del av appens funktion. Möjlighet att betala parkeringsavgift, betala boendeparkering samt att få aktuell parkeringsinformation är
andra funktioner.
Serviceförvaltningen har således redan påbörjat arbetet med att ta fram en app
för bland annat lediga parkeringsplatser. Kostnaden för appen ryms inom budgetram.
Förhoppningen är att P-ledningssystemet och appen ska leda till att minska
söktrafiken till parkeringsplatser.
Stefan Larsson
Enhetschef
Bilaga
Motion från Max Troendlé (MP) Underlätta för bilisterna

Serviceförvaltningen Produktion
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Stefan.Larsson@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2016-08-15

Ärendebeteckning

KS 2016/0308

Kommunfullmäktige

Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp
demokratin - låt frågor få replikeras
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Max Troendlés motion om att öppna upp demokratin.
Bakgrund
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att de regler som gäller för
interpellationer vad gäller replikskiften även ska gälla för en så kallad Öppen
fråga i kommunfullmäktige.
Yttrande
Enligt kommunfullmäktiges reglemente kan en kommuninvånare ställa en fråga
direkt till någon av kommunfullmäktiges ledamöter och få den besvarad under
sammanträdet. Frågan måste falla inom det kommunala ansvarsområdet och
frågan och svaret får vara längst två minuter vardera och endast den som frågar
och den som svarar får delta. Frågan måste vara anmäld till kommunstyrelsens
kansli senast klockan 08.00 sammanträdesdagen. Frågan behöver inte besvaras
skriftligt.
Att någon kommuninvånare ställer en öppen fråga är relativt ovanligt, hittills
under 2016 har en sådan fråga ställts och under 2015 ställdes inte någon sådan
fråga medan två stycken ställdes under 2014.
Regler för interpellationer och frågor finns i såväl kommunlagen som i
kommunfullmäktiges arbetsordning och syftar till att reglera de enskilda
ledamöternas rätt att väcka politisk debatt och diskussion i specifika frågor. Att
på samma sätt öppna upp för allmänheten att föra debatter kan på sikt urholka
det förtroendeuppdrag det är att sitta som folkvald ledamot i kommunfullmäktige. Däremot kan det uppstå situationer där den som ställer frågan
också bör få möjlighet att lämna synpunkter på det svar som givits och därför
föreslås att en replik ska få ges. Det innebär då att den som ställer frågan har
först två minuter på sig att formulera sin fråga, den som svarar har två minuter

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
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till förfogande att besvara frågan och den som ställt frågan har sedan möjlighet
till en följdfråga på högst en minut. Behövs ytterligare svar har den svarande
rätt att begära ordet och får då en minut till förfogande. Frågeställaren torde
därefter fått sin fråga besvarad.
Paragraf 31 i kommunfullmäktiges arbetsordning får då ett tillägg om att den
frågande har rätt till en minuts replik samt att den svarande ges rätt att begära
ordet och har en minut till förfogande.

Jonas Sverkén
kanslichef

Bilaga:
Motion
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Motion: Öppna upp demokratin - låt
frågor få replikeras
I Kalmar kommunfullmäktige får de som vill ur allmänheten, enligt vår
hemsida, ”ställa en så kallad öppen fråga direkt till någon av fullmäktiges
ledamöter och få den besvarad vid sammanträdet”, sålänge som frågan
berör verksamheten som kommunen ansvarar för.
Det är fantastiskt att vi lever i en sådan öppen demokrati där människor får ställa frågor i offentliga
sammanhang direkt till de högst ansvariga. Dock får varken replik eller genmäle ges, frågan ställs
och politikern svarar. Det innebär att det är makten som institution som har sista ordet, vilket kan
kännas nedtryckande, och eventuella felaktiga fakta kan inte rättas. De som ställer frågor skulle
förmodligen minst sagt uppskatta möjligheten att replikera och föra en aningen längre dialog än
bara en fråga och ett svar.
Tiden skulle förmodligen inte heller vara ett problem. Under de 1,5 år jag haft äran att representera
medborgares åsikter i Kalmar kommunfullmäktige kan jag bara minnas att ett par öppna frågor
ställts. Därför tror jag inte att det inte skulle dra ut märkvärt på tiden av sammanträdena.
Med anledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet:
- Att reglerna som gäller för interpellationer vad gäller replikskiften även implementeras för
öppna frågor.
Max Troendlé (MP)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Gert Friberg
57521

Datum

2016-08-24

Ärendebeteckning

KS 2016/0409

Kommunfullmäktige

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L);
Reformera deltidsbrandkåren i Kalmar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om
att utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i
Kalmar.
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under våren
2017.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion ”Reformera deltidsbrandkåren i
Kalmar kommun” föreslagit att en utredning ska göras i syfte att eventuellt
införa en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i Kalmar.
En FIP-organisation (förstainsatspersonsorganisation) innebär att deltidsstyrkorna förfogar över mindre fordon för ett förstahandsingripande vid
räddningstjänst och som inte har en brandstationsbasering. Sådana lösningar
började användas i svensk räddningstjänst för ett tiotal år sedan. Precis som
motionären nämner så är anledningen den ofta svåra rekryteringssituationen
som råder i deltidsorganisationerna.
Vid Kalmar Brandkår finns ett FIP-fordon placerat i Tvärskog som ett
komplement till styrkan i Påryd. Anledningen till detta är den ytterst svåra
rekryteringsproblematiken i Påryd. Det är i dag så att det vissa tider inte går att
upprätthålla stipulerad styrka i Påryd.
En FIP-organisation kan mycket väl göra en snabb första insats i avvaktan på
ordinarie styrka och fordon. Emellertid finns det också ett arbetsmiljöproblem
med att enbart en person initialt ingriper då skadeplatser av varierande slag kan
innebära ett stort antal risker. Dock ser jag att de risker som finns går, på ett
acceptabelt sätt, att hantera med utbildning och begränsning av vad en FIPperson får utföra för moment på en skadeplats.

Kommunledningskontoret Brandkåren
Adress Box 150, 391 21 Kalmar │ Besök Kaggensgatan 39
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Ett införande av en FIP-organisation på alla tre deltidsstyrkor innebär att två
nya mindre räddningsfordon får anskaffas.
Med ovanstående resonemang ställer jag mig positiv till att en utredning
gällande en FIP-organisation vid Kalmar Brandkårs räddningsstyrkor,
genomförs.

Gert Friberg
räddningschef
Bilaga:
Motion
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-08-23

Ärendebeteckning

KS 2015/1117

Kommunfullmäktige

Motion från Björn Brändewall (L); Hjälp
Kalmarbor att öppna sina hem för flyktingar
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att hjälpa Kalmarbor att
öppna sina hem för flyktingar.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att kommunen aktivt ska uppmuntra
och hjälpa Kalmarbor att hyra ut hela eller delar av sina bostäder till flyktingar,
i samma anda som Faluns ”Öppna ditt hem” eller liknande samt att följa upp
och utvärdera resultatet av denna verksamhet årligen.
Yttrande
I motionen beskrivs boende för asylsökande vilket är ytterst staten och
migrationsverkets ansvar. Kommunens ansvar tar vid när människor fått asyl
och tillstånd att bo i Sverige. Det är då Kalmar kommun ska erbjuda första
bostad till anvisade nyanlända flyktingar. För år 2016 har Kalmar ett
planeringstal för anvisade om 124 individer. Till detta tillkommer de som
bosätter sig själva – s.k. Ebo (eget boende).
Till idag har Kalmar kommun tagit emot ca 145 nyanlända flyktingar och varav
63 anvisade. Till årsskiftet beräknar vi att Kalmar har tagit emot ca 300
nyanlända flyktingar varav 124 anvisade. De flesta av de nyanlända är
ensamhushåll och inte familjer. Migrationsverket beräknar att till årsskiftet är
upp till 80 % av de som ska anvisas ensamhushåll. I många fall finns anhöriga i
andra länder och väntar på återförening.
I Kalmar kommun liksom i många andra kommuner råder bostadsbrist, särskilt
vad gäller små lägenheter. Det är svårt hitta boende för nyanlända flyktingar
som inte har eget kontaktnät och inte egen försörjning. Detta har gjort att
kommunen har ett system där vi hyr upp lägenheter för att sedan hyra ut dessa

Kommunledningskontoret
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i andra hand. Idéer för att ordna bostäder för nyanlända mottas tacksamt. Man
ska dock ha klart för sig att det ska röra sig om varaktigt boende, med
överkomliga/rimliga hyror så att verkligen nyanlända kan hyra boendet. Det är
inte platser kommunen är ute efter utan ett boende som är ett förhållande
hyresvärd – hyresgäst.
För att möta behovet av lägenheter för nyanlända så har Kalmar kommun via
invandrarservice under lång tid haft en särskild boendesamordnare. Under två
års tid har det finansierats via projektmedel från länsstyrelsen. Från och med
2016 finansieras verksamheten via ersättningar för flyktingmottagandet.
Boendesamordnaren har arbetat med att rekrytera lägenheter via hyresbolag
och även privatpersoner. Ibland har det varit enstaka rum. Vi har ett gott
samarbete med ett stort antal hyresvärdar och har regelbundna träffar med
dem. I år har vi också börjat inrätta särskilda gruppboenden där ensamstående
kan hyra ett rum med gemensamma utrymmen som kök, duschar och
samlingsrum. I vårt system har vi idag ca 140 lägenheter uthyrda i andra hand
och ca 50 rum, varav en del ska uthyras under hösten.
Under maj 2016 månad hade vi en kampanj just för att fånga in eventuella
privata uthyrare i kommunen, precis som det projekt som motionären
beskriver i sin motion. Vi annonserade i lokalpressen, Facebook och på andra
sätt. Ett brev, undertecknat av kommunledningen, gick ut till ett stort antal
fritidshusägare med efterlysning av eventuellt boende för nyanlända. Vi finns
också på kommunens hemsida. Det blev en allmän mobilisering kring frågan
både internt i kommunen samt bland potentiella uthyrare. Detta har resulterat i
att årets inflyttning av anvisade nyanlända flyktingar bör lösas.
I och med att kommunen tar emot anvisade nyanlända flyktingar och många av
dessa är ensamhushåll krävs små lägenheter eller rum i gruppboende. Men
många har familjeanhöriga som anländer efter något eller några år. Detta gör
att efterfrågan även på större lägenheter finns där efter en tid.
Sedan projektet Öppna ditt hem startade i Falun den 1 december 2015 har de
fått 18 intresseanmälningar och erhållit 11 bostäder genom privata uthyrare.
Projektet pågår nu 2 år framåt. Falun går inte in och hyr upp lägenheter vilket
gör att vissa uthyrare inte vill hyra ut. Projektet arbetar just nu med att matcha
flykting och privat uthyrare, de ser till att de träffas, projektledaren hämtar
flyktingar på förläggning och matchar, sedan anvisas flykting till Falun.
Kalmar kommun har som jämförelse under året fått 23 lägenheter och 45 rum i
gruppboende till förfogande. Totalt gör det ca 160 lägenheter för uthyrning
och av dessa är 5 privata uthyrare.
På kort sikt kommer bostadsbristen bestå men på längre sikt är förhoppningen
att det nu påbörjade bostadsbyggandet kommer ge balans och göra det lättare
att erbjuda boende för nyinflyttade.
Lars-Ove Angré
områdesansvarig invandrarservice
Bilaga
Motion
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Gert Friberg
57521

Datum

2016-08-24

Ärendebeteckning

KS 2016/0530

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på
Ängö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att decimera antalet kaniner på Ängö.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
Clas Lilja Kalmar har inkommit med förslag om att kommunen ska medverka till att
decimera antalet kaniner vid och omkring fiskebodarna på Ängö.
Yttrande
Kalmar kommun bedriver redan idag och sedan lång tid tillbaka, jakt på kaniner på
bland annat Ängö. Arbetet med att decimera populationen av kaniner är något som
ständigt pågår inom framförallt Kalmar tätort. Problemet för närvarande är att
populationen har ökat väldigt mycket och då naturligtvis också på Ängö. Under
perioden april-juli bedrivs dock denna jakt endast i undantagsfall. Skälet till detta är att
kaninerna då är inne i en föryngringsperiod och har ungar. Under denna period är det
också väldigt stor rörlighet på människor vilket gör att jakten blir svårare att utföra ur
ett säkerhetsperspektiv.
Den efterfrågade åtgärden i förslaget är med andra ord redan aktiv sedan länge men
kommer att intensifieras då populationen av kaniner hela tiden ökar. Då skyddsjakten
återupptas kommer också aktuellt område på Ängö att prioriteras.

Gert Friberg
räddningschef
Bilaga:
Medborgarförslag

Kommunledningskontoret Brandkåren
Adress Box 150, 391 21 Kalmar │ Besök Kaggensgatan 39
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Kenneth Emricsson
kommunal jaktsamordnare/jaktansvarig

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Ann-Sofie Lagercrantz
50163

Datum

2016-08-22

Ärendebeteckning

KS 2016/0559

Kommunstyrelsen

Yttrande över Regional strategi; Hälsa och
Kultur i Hälsolänet Kalmar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget till Regional strategi, Hälsa och Kultur i
Hälsolänet Kalmar.
För att förslaget ska få någon relevans för Kalmar kommun bör förslaget dras
tillbaka och omarbetas i nära samverkan med kommunala företrädare.
Bakgrund
Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län initierade 2013 projektet Hälsa
& Kultur som leds av Kalmar Läns Museum. Inom projektet har ett förslag till
en länsövergripande strategi för Hälsa och Kultur utarbetats i samverkan med
olika aktörer inom projektet. Kalmar kommun är inbjuden att lämna
synpunkter på strategin som också innebär en överenskommelsen mellan
kommuner i Kalmar län och landstinget.
Inledningsvis vill vi poängtera att intentionen med en regional strategi för
Hälsa och Kultur är god. Att ha en strategi för övergripande frågor och
perspektiv är centralt för att kunna styra långsiktigt. Strategisk planering
handlar om att ta reda på var vi är idag, vart vill vi vara och processen för att ta
oss dit. I den föreslagna strategin och överenskommelsen saknar vi en
inventering av vilka mål/ambitioner som finns i kommunerna idag, vad som
görs i länets kommuner och vad av detta som fungerar bra, samt en analys om
vad som skulle behöva förbättras och vilka insatser som med fördel skulle
kunna ske i samverkan mellan olika aktörer.
Vidare behöver den organisatoriska beskrivningen av kommuner förbättras
avsevärt i underlaget, vi saknar både kultur- och fritidsnämnd/förvaltning och
omsorgsnämnd/förvaltning, vilka är centrala verksamheter i Kalmar kommuns
arbete inom hälsa och kultur.

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
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Remissunderlaget har även en rad generella språkliga brister som måste rättas
till. Detta gäller genomgående i hela dokumentet. Exempelvis används inte
vederhäftiga definitioner. Utredarna använder sig vidare av påståenden såsom
”Du som ledare för ett företag och som aktivt, eller passivt, tar del av kultur
blir en mer ödmjuk och lyhörd ledare”. Denna typ av påståenden bör tas bort
från dokumentet alternativt hänvisas till vetenskapliga källor.
Strategin använder begreppet Kultur som metod. Det är tveksamt att använda
begreppet kultur som metod då det snarare är aktiviteter inom kulturområdet
som kan beskrivas som metoder, ex körsång, dramagrupper etc. Väljer man att
ha kvar begreppet Kultur som metod bör denna s.k. metod definieras.
I dokumentet anges att ett mångfaldsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv
ska genomsyra arbetet. Inte någonstans definieras eller konkretiseras
begreppen. De exempel som redovisas i bilagan, ger inte heller någon
vägledning i detta, då beskrivningarna saknar både ett mångfaldsperspektiv
(utifrån diskrimineringslagen) och ett jämställdhetsperspektiv.
Förslaget innehåller en modell för implementering, strukturerad med en
behovsfas, en genomförandefas och utvärderingsfas. Enligt vår bedömning
borde behovsfasen genomförts inför framtagandet av en strategi. En tidsaspekt
för strategins genomförande saknas också, vilket innebär svårigheter både för
planering av insatser och för att utvärdera insatser och strategin i sig. Strategin
ger heller ingen information om vilka nyckeltal som ska användas i uppföljning
och utvärdering.
Beredning av ärendet har skett i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning och lämnas i total enighet.

Ann-Sofie Lagercrantz
Strateg Social hållbarhet

Bilagor
Remiss Regional strategi - Hälsa och Kultur i Hälsolänet Kalmar
Landstinget i Kalmar läns skrivelse den 23 maj 2016
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Sida

Begäran om yttrande

1(1)

Datum

2016-05-23

Dnr 160099

Kulturnämnden

Samtliga Kommunstyrelser i Kalmar län

Begäran om yttrande angående regional strategi,
Hälsa och Kultur
Inom ramen för projektet Hälsa & Kultur har ett förslag till länsövergripande
strategi tagit fram i samverkan med aktörer inom projektet. Syftet med
strategin är att tydliggöra hur samverkan mellan kultur och hälsa kan bidra
till ett rikare och friskare liv för invånare i Kalmar län.
Kulturnämnden skickar ut förslaget med förhoppning om en bred förankring.
Svar på remissen önskas senast 31 augusti.
Adress för mail: landstinget@ltkalmar.se
Adress för post: Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
Projektets slutkonferens genomförs den 13 september. Till konferensen
inbjuds två personer från varje kommun för fortsatt dialog kring
implementeringen av erfarenheterna från projektet hälsa och kultur.
Anmälan görs till projektledarna. De bidrar också med information till de
kommuner som vill veta mer inför remissarbetet.
Kontaktuppgifter till projektledarna:
emma.gustavsson@kalmarlansmuseum.se
emma.angelin-holmen@kalmarlansmuseum.se

Maria Ixcot Nilsson
Ordförande Kulturnämnden
Landstinget i Kalmar län

Bilagor
Bilaga 1

Gull-Britt Johansson
Förvaltningschef Bildning och Kultur
Telefon 0480-844 14
gull-britt.johansson@ltkalmar.se

Remiss: Regional strategi; Hälsa och Kultur
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1. Inledning
Det är förmiddag en härlig vårdag på Norrlidshemmet i Kalmar. Vid den här tiden brukar det
vara lugnt, men idag råder febril verksamhet. Det byggs en scen, någon kommer med sladdar
och någon annan med ett chokladhjul. Flera äldre rör sig i samlingslokalen och tittar nyfiket.
Personalen kommer med korvgrytor och det dukas fram läskedrycker och kaffe. Det ligger
förväntan i luften. Fler och fler av de boende samlas, personalen anländer med människor i
rullstolar från alla avdelningar. Många är finklädda i klänningar och hattar. Det fnissas och
hälsas. Samlingssalen blir helt full men det går alltid in några till. Så börjar showen. Alla
hälsas välkomna till Nöjesparken och musiken drar igång! Vi får höra gamla slagdängor och
danslåtar, det är melodrama och magi. Lotter och dansbiljetter delas ut och chokladhjulet
snurrar gång på gång! Vem är den lyckliga vinnaren? Vem vill kasta bollar? En doft av aqua
Vera sprids i lokalen och rätt som det är dyker en livs levande kanin upp. Alla engageras, få
sitter stilla. Föreställningen är magnifik och inkluderande i lagom takt. Efter avslut bjuds det
på Bullens varmkorv med senap och läskedryck. Mycket senare återvänder de äldre till sina
boenden uppfyllda av en kulturupplevelse som man kan återkomma till ofta. Så vill vi väl ha
det på äldre dagar om vi bor på ett äldreboende i Kalmar län.
Föreliggande strategi handlar om hur kultur leder till en bättre folkhälsa i länet och hur alla
ska få tillgång till kultur - oavsett vem du är eller vilka förutsättningar du har. Strategin
bygger på tesen att kulturen är en kreativ kraft som ger en demokratisk möjlighet för
människor att utveckla sina sinnen och bildning, uppleva glädje, lust, sorg och dramatik.
Hälsa+ Kultur = Bättre folkhälsa för invånarna i Kalmar län! En god folkhälsa för länets
invånare är en rättighet. Kultur är på samma sätt en rättighet och har ett egenvärde. När
kulturen kan användas som en metod för en bättre folkhälsa gynnas både den enskilde och
samhället i stort. Precis som att 1+1 blir 3!
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2. Bakgrund
Vad är kultur? Kultur är trädgården du anlägger, teckningen jag målar, kakorna vi bakar efter
mormors recept, kören vi lyssnar på eller sjunger i. Kultur är upplevelser och aktiviteter som
berör. Kultur är även de vanor, uppfattningar och värdegrund som vi delar med andra i en
social gemenskap. Det är vad människor tänkt och skapat före oss och själva sättet vi lever
på idag. Kanske är kultur själva livet.
Vad är folkhälsa och hälsa?
Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad gäller nivå och
fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att
hälsan bör vara så bra som möjligt. Den bör även vara så jämnt fördelad som möjligt.
Hälsa är däremot ett individuellt mått. Hälsa säger något om den enskilda människans
kroppsliga och psykiska tillstånd. Hälsan kan således vara både god och dålig. En vanlig
definition av om du har en god hälsa är om du som individ känner att du har psykiska och
fysiska resurser för att möta vardagens krav.
Begreppet kultur och hälsa har på senare år fått en ny innebörd då man kan se
samhällsnyttan av att arbeta med kultur som verktyg för en bättre folkhälsa. I Nationella
folkhälsokommitténs slutbetänkande år 2000 – Hälsa på lika villkor framhölls att det finns
vetenskapligt stöd för att kulturaktiviteter är ett värdefullt komplement till rehabilitering och
behandling. Ett mer aktivt deltagande i kulturlivet skulle sannolikt medföra en bättre och
mer jämlik hälsa i befolkningen. Till detta ska läggas att det idag finns både biologisk och
humanistisk forskning som lyfter fram att blodtryck- och stresshormoner sjunker. Du som
ledare för ett företag och som aktivt, eller passivt, tar del av kultur blir en mer ödmjuk och
lyhörd ledare.
Följande länsövergripande dokument ligger till grund vid framtagandet av Kalmar läns
strategi för hälsa och kultur:


RUS – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012 – 2020



Kulturplan för Kalmar län 2015 – 2017



Landstingsplan för Kalmar län 2016 – 2018

3. Syfte med strategin
Syftet med att ta fram en regional strategi för hälsa- och kulturarbetet i Kalmar län är att
bygga en gemensam plattform för arbetet på länsnivå. Strategin är en överenskommelse
mellan länets kommuner och landstinget i Kalmar län.
Strategins gemensamma plattform utgår från några grundläggande erfarenheter och
antaganden. Flera av dessa tar sin utgångspunkt i befintliga länsdokument.

Kultur ska ses som en framgångsrik metod för en bättre folkhälsa i länet.
Kulturen ska ses som en förebyggande och hälsofrämjande metod.
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Länsinvånarna ska ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur.
Ett mångfaldsperspektiv, som ger alla lika möjligheter ska råda.
Ett jämställdhetsperspektiv, som ger alla, oavsett kön lika möjligheter ska råda.

4. Strategins mål


En ökad och faktiskt självupplevd hälsa för länets invånare



Att alla länsinvånare har tillgång till kultur



Att kultur används som en metod för att främja hälsoarbetet i Kalmar län
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5. Hur ska kommuner och landsting uppnå målen
Politiska riktlinjer och dokument
I processen med att arbeta fram en länsövergripande strategi för hälsa- och kultur i Kalmar
län har ett förbättringsområde lyfts fram specifikt: Vikten av politiska riktlinjer och
dokument, dels länsövergripande, men även kommunala. Vidare har samverkan,
metodutveckling samt kompetenshöjning lyfts fram vilka också presenteras på kommande
sida.
Landstinget ska prioritera att


Poängtera sambandet mellan hälsa och kultur i länets regionala styrdokument



Formulera hur kulturorganisationerna kan arbeta hälsofrämjande i de
överenskommelser som landstinget gör med de regionala kulturorganisationerna



Tydliggöra ansvarsfördelningen för hälsa och kulturfrågorna



Ta fram en handlingsplan för implementering av erfarenheterna från projektet hälsa
& kultur

Kommunerna ska prioritera att


Kommunerna kan med fördel ta fram förvaltningsövergripande dokument kring hur
kultur kan användas som hälsofrämjande metod. Dokumentet bör tas fram i bred
samverkan med hälsocentral, berörda förvaltningar, civilsamhället etc.



Socialnämndernas styrdokument ska innehålla skrivningar om på vilket sätt kultur
främjar människor hälsa samt att kultur är en mänsklig rättighet



De kommunala kulturplanerna ska innehålla skrivningar om på vilket sätt kultur
främjar människors hälsa samt att kultur är en mänsklig rättighet

Samverkan, metodutveckling och kompetenshöjning




Samverkan mellan hälso- och sjukvården, kulturaktörer samt kommunerna
Metodutveckling – genomförda pilotprojekt med goda resultat överförs till övriga av
länets kommuner
Kompetenshöjning – Fortlöpande utbildning för inblandade aktörer om varandras
verksamheter och kring begreppen hälsa, folkhälsa och kultur
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6. Ansvarsfördelning och berörda parter
Förhoppningen är att strategin ska beröra alla aktörer inom områdena hälsa och kultur i
Kalmar län. Kommuner, landsting och kulturorganisationer stöds av offentliga medel för att
förverkliga strategin. Andra aktörer som privata kulturföretag, konstnärer, föreningar och
studieförbund kan också omfattas av strategin.
Bilden nedan visar ansvarsfördelningen men också mångfalden på området:

De aktörer som främst kommer att beröras av strategin är:
De regionala kulturorganisationer som har överenskommelser om länsuppdrag med
landstinget: Byteatern Kalmar Länsteater, Dans i Sydost, Hemslöjden, Konstmuseet,
Länsmuseet, Länsmusiken, Reaktor Sydost, Regionbiblioteket, Riksteatern Kalmar län och
Virserums konsthall.
Kultur och social omsorg i länets kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby,
Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik.
Landstinget i Kalmar län med länssjukhusen, psykiatrin, hälsocentraler, kollektivtrafik och
folkhögskolor.
Länets studieförbund samt övriga kulturaktörer.
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7. Samarbete med forskningen
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Under projektåren har länet haft möjlighet att samarbeta med Dr Eva Boijner Horwitz som är
kulturhälsoforskare. Hon har nyligen gett ut en antologi tillsammans med bland annat
stressforskare Thöres Theorell. I antologin lyfter författarna bland annat fram en av
orsakerna till att det inte har forskats mer inom området. I dagsläget konkurrerar forskning
kring kulturaktiviteter och folkhälsa med forskning som berör kognitiva behandlingsmetoder
vilka är lättare att se mätbara effekter av.
Molekylärbiolog Gunnar Bjursell har deltagit i ett flertal föreläsningar och diskussioner
tillsammans med hälsa- och kultur i Kalmar. Hans sammanställning av den senaste
forskningen visar tydligt på de biologiska effekter som kulturen har på oss. Vi vet idag att
oxytocin, så kallat lugn- och rohormon, frisätts, blodtrycket sjunker, så även stressnivåer.
Lokalt i länet har projektet fått mycket draghjälp genom fil. Dr Christen Erlingsson som finns
på Institutionen för vårdvetenskap på Linnéuniversitetet. Hon har varit behjälplig med att ta
fram en enkät där deltagare i olika verksamheter har fått möjlighet att fylla i sin
självupplevda hälsa. Vidare har hon genomfört kvalitativa intervjuer med deltagare från
socialpsykiatrin i Emmaboda inom ramen för rehabprojekt – Emmaboda.
Nationellt utkom 2015 Nordiska ministerrådet med en nordisk sammanställning om
forsk i gso rådet utförd av Regio Skå e ed titel ”Vä dpu kt- Förslag om kultur och
hälsa”. Förhoppningen är att sammanställningen ska ligga till grund för ett ökat engagemang
för frågorna på nordisk nivå.

Dosett med medicin och kultur!

8. Implementering av strategin
För att framtagen strategi för hälsa- och kultur ska användas systematiskt i hälso- och
sjukvården och i länets kommuner är det av vikt att handlingsplaner tas fram som visar
vilken aktör som är ansvarig för vad, tidsplan för planerade aktiviteter, hur aktiviteten ska
genomföras samt varför valda aktiviteter har prioriterats. Handlingsplanerna arbetas med
fördel fram i samverkan mellan kommun, hälsocentraler och regionala och kommunala
kulturaktörer.

Förändringshjulet nedan illustrerar hur processen bör se ut:

Behovsfasen
1. Analysera kommunernas och landstinget folkhälsoprofiler/välfärdsbokslut samt
landstingets öppna jämförelser för att identifiera behov och målgrupper
2. Vilka kulturuttryck/kulturformer kan/bör användas för att möta behoven?
3. Kan kulturorganisationerna, folkhögskolorna, studieförbunden och lokal kultur motsvara
målgruppernas behov?
Genomförandefasen
Gemensamma handlingsplaner arbetas fram som samtliga inblandade aktörer följer.
Utvärderingsfasen
Anser sig målgrupperna har fått tillgång till den kultur som de önskat sig och upplever
regional och lokal kultur att de kan möta behoven som finns? Har den självupplevda hälsan
förbättrats för målgrupperna.
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Bilaga 1
Projektet” Hälsa och Kultur i Hälsolä et Kal ar” och pilotprojekte
Kalmar län har, genom ett projekt, under tre år arbetat med att finna samverkan mellan
hälsa och kultur. Insikten om att man arbetar mot samma mål och kan ha nytta av varandra
är den viktigaste lärdomen. Mycket positivt har hänt under de år som länet, framförallt
genom pilotkommunerna Mönsterås, Emmaboda och Västervik, har samverkat på området.
Många utbildningar, seminarier, föreläsningar och diskussioner har genomförts. För att
skapa de goda exemplen och hitta samarbeten har en rad pilotprojekt och utvecklingsprojekt
genomförts.
Nedan beskrivs några av de goda regionala exemplen:

Rehabprojekt – konst och hemslöjd i Emmaboda
Deltagare från socialpsykiatrin har fått träffa en konstnär och en hemslöjdare under totalt
sex månader med aktiviteter sex timmar varje vecka. Deltagarna har fått prova på allt från
att avbilda strukturer i närmiljön till att utrycka sina tankar om tid genom konsten. Återbruk
har varit en av de utvalda metoderna – gör om och gör nytt, vilket gynnar både miljön och
deltagarna när de befinner sig i processen.
Deltagarna har uttryckt att cirklarna med konstnär och hantverkare på allaktivitetshuset
Loket har gett dem en meningsfull tillvaro och att de har orkat gå utanför dörren.
Aktiviteterna har i många fall öppnat för nya samtal. En kvinna som deltog som handledare
till sin man i tekniken textilgraffiti som innebar att deltagarna utmanade varandra genom att
sy vartannat stygn på en gemensam bild, uppgav att hennes man, som lider av Parkinson,
slutade skaka under aktiviteten vilket visar att konsten har biologiska effekter. Projektet
kommer att integreras i kommunens ordinarie verksamhet. Vidare framställs en
forskningsrapport under våren/sommaren 2016.

Kultur på recept i Mönsterås
Projektets syfte var att prova enkla och långsiktigt hållbara metoder för att öka
välbefinnande och hälsa och bidra till att bryta isolering genom att främja delaktighet i
kulturlivet. Grundtanken är Kultur på recept som förebyggande hälsovård.
Målgruppen var cirka 120 nyblivna pensionärer per år, samt sjukskrivna och personer med
psykisk ohälsa. Målgrupperna fångades upp på hälsocentralens livsstilsmottagning.
Kulturförvaltningen, med biblioteket i spetsen, samverkade med studieförbundet
Vuxenskolan, lokala kulturföreningar samt Kalmar konstmuseum och skapade ett kulturkort
samt en studiecirkel.
De deltagande erhöll ett kulturkort som under ett år ger fritt inträde eller rabatt på utvalda
arra ge a g. Respektive kulturaktör utfor ar sitt ”er juda de” till kulturkortet. Resultatet
utföll positivt för alla parter, fler kom till kulturaktiviteter som arrangerades och människor
bröt sin isolering och ökade sitt välbefinnande genom att delta.

Nätverk för kulturombud inom omsorgen med upptakt dans
Projektet startade med en inspirationsdag med inriktning på dans för äldre. Den här dagen
var som en uppstart för att tänkta kulturombud skulle få något gemensamt att utgå ifrån.
Nätverket av kulturombud består av 14 personer, två från varje geografiskt område. En
framgångsfaktor för nätverket tros vara att kulturombudets ansvar har förankrats med
respektive arbetsledare i skriftliga överenskommelser. Projektet har gjort att samverkan
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mellan socialförvaltning och kulturenhet blivit väl etablerad. Av vikt är även att kommunen
har anställt en kultursamordnare på heltid som inom sitt uppdrag har en samordnande roll
för det nya kulturnätverket inom omsorgen. Dansen, som var den första praktiska
verksamheten som kulturombuden arbetat med, föll mycket väl ut. Flera av boendena som
var med har fortsatt med dans för de äldre och arbetssättet har spridits i länet.

Clowner inom vuxenpsykiatrin
Under vintern 2015/2016 kom Plats på scen, bestående av professionella artister som är
specialutbildade för att arbeta med barn och vuxna med nedsatt psykisk och/eller fysisk
hälsa, att besöka vårdavdelningar på vuxenpsykiatrin i Västervik. Besöken är fyra till antalet
och vid varje tillfälle möter clownerna 30 personer. Målen är bland annat att undersöka vad
som sker i mötet mellan clownerna, patienterna och personalen, men även visa på att mötet
med clowner ger en högre grad av välbefinnande.
Reflektioner från verksamheten visar att clowner är utmärkta att använda för att bryta
språkliga barriärer då de kommunicerar med kroppsspråk, musik och magi. Vidare är
clownen öppen för vad som sker i varje situation och behöver inte förhålla sig till ett givet
manus. Utvärderingsmaterial kring självupplevd hälsa har ej använts. Ansvariga chefer och
genomförande clowner framhåller längre projektperioder för att kunna mäta minskat
medicinanvändande etc.

Kulturarv som metod inom äldreomsorgen
Länsmuseet har samarbetat med äldreomsorgen i Mörbylånga och Kalmar kommuner sedan
2009 kring att utveckla användandet av kulturarv som en metod. Grunden har varit
tidsresemetodiken. Genom att använda de äldres kulturarv, deras livsberättelser men även
de lokala kulturmiljöerna och föremål samt över generationsgränser, kan man skapa en mer
meningsfull tillvaro för de äldre. Även personalens kulturarv ska ses som en resurs. Det
handlar om att sätta människan i centrum och skapa en delaktighet och om att göra skillnad
på vardag och fest. Inom arbetssättet kan flera praktiska aktiviteter genomföras där man
arbetar med minnesväskor, tidsresor, berättelser, historiska kläder och platser, traditioner,
matlagning och musik - listan kan göras lång. Länsmuseet har genomfört utbildningar för
chefer samt undersköterskor på flera boenden samt skapat två profilboenden mot kulturarv,
Rönningegården i Mörbylånga och Ingelstorpsvägen 1 i Smedby. Utvärderingarna har varit
mycket positiva och förändringsarbetet har haft stor betydelse.

Nöjesparken
Byteatern Kalmar län producerade under våren 2015 en musikalisk föreställning om
folkparkernas historia under 1900-talet. Föreställningen har besökt äldreboende i
Emmaboda, Mönsterås och Kalmar kommun. Syftet var att ge inspiration till vidare
utveckling i arbetet med kultur i form av teater och musik på äldreboenden och i daglig
verksamhet. I den utvärdering som genomförts framkommer att brukarna upplever ett ökat
välbefinnande i nuet. Andra kommuner i länet har köpt in Nöjesparken i efterhand.

Kravlös dans för ungdomar med nedsatt psykisk hälsa
Målet med att erbjuda streetdance för elever med nedsatt psykisk hälsa är att uppnå ett
ökat välbefinnande och en ökad livskvalité. Pojkar och flickor från årskurs sju i Emmaboda
har träffats 1 kväll i veckan (totalt 6 veckor) under ledning av utbildad dansare. Utvärdering
av projektet inkommer under våren 2016. Erfarenheterna från projektet kommer att ligga till
grund för kommande hälsa- och kultursatsningar inom skola och kultur i andra kommuner i
länet.

10

Hemslöjdsutveckling med äldreomsorgen
Projektet var ett samarbete mellan hemslöjden i Kalmar län och träffpunkterna på två
äldre oe de i Kal ar ko
u . Syftet var att utve kla de ”pysselverksa het” so
a
genomför på träffpunkter. Hemslöjdskonsulenten och hantverkaren har i samråd med
äldreomsorgspersonalen provat nya metoder och material med de äldre besökarna. Fyra
slöjidéer som togs fram har sedan presenterats i en manual som spritts till äldreomsorg i
länet.

Musik-Serum för dagens bristvara= glädje
Pågående projekt-Text kommer

Kulturkanal
Pågående projekt -Text kommer

Bilaga 2
För dig som vill veta mer:
www.ckh.gu.se
www.kulturellahjarnan.se
http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/Sverige/Riksdagens-kultur--och-halsagrupp/
http://www.kulturradet.se/sv/Kultur-och-halsa/
http://kulturochhalsa.org/kategori/eva-bojner-horwitz/
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Socialnämnden

Rekommendation om finansiering av nationell
stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Styrelsen för Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendation att gemensamt finansiera en nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Bakgrund
Socialtjänsten i landets kommuner har med stöd av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) sedan år 2010 bedrivit ett framgångsrikt arbete för utveckla
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Utvecklingsarbetet har möjliggjorts genom riktade statsbidrag och överenskommelser mellan SKL och staten. Utvecklingsarbetet har omfattat både socialtjänsten specifikt och angränsande hälso- och sjukvård.
De enskilda kommunerna har inte haft kapacitet att på egen hand driva det
utvecklingsarbete som krävs för att möta de utmaningar som finns inom socialtjänstens område. På nationell nivå har SKL därför byggt upp en stödstruktur
för att hjälpa och stötta kommunerna i arbetet med att utveckla socialtjänsten.
De fyller en viktig funktion både som en stödstruktur för kommunerna och
som en samordnande dialogpartner för kommunerna gentemot de statliga
myndigheterna.
På regional nivå har kommunerna i de olika länen gått samman och bildat regionala stödstrukturer där kommunerna samarbetar och hjälps åt i utvecklingsarbetet. I Kalmar län har kommuner med stöd av Regionförbundet i Kalmar
län och tillsammans med Landstinget Kalmar län byggt upp en gemensam regional stödstruktur för kunskapsutveckling som går under namnet Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjuk-
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vård. De regionala stödstrukturerna utgör idag ett praktiskt verksamhetsstöd
för utveckling, implementering och spridning av kunskap i länets kommuner.
Genom den regionala stödstrukturen samordnas dialogen mellan länets kommuner och den nationella stödstrukturen på SKL. Det krävs idag att kommunerna samarbetar i utvecklingsarbetet för att kunna kompetensutveckla sin
personal och ge sina kommuninvånare det stöd och den hjälp de har behov av
utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Från och med år 2017 kommer finansieringsförutsättningarna för både den
nationella stödfunktionen och de regionala stödstrukturerna att förändras.
Styrningen och det finansiella stödet från statens sida har tidigare varit strikt
reglerade och riktade statsbidrag. Nuvarande regering har, med stöd av SKL,
valt att ändra inriktning till att i allt större grad ge generella statsbidrag. De ändrade förutsättningarna innebär att kommunerna framöver själva måste prioritera och finansiera de gemensamma stödfunktionerna som byggts upp både
med egna medel samt med framtida generella och riktade statsbidrag.
Med anledning av de ändrade förutsättningarna har SKL skickat ut rekommendation till landets alla kommunstyrelser att under åren 2017 och 2018 gemensamt finansiera den nationella stödfunktion som byggts upp på SKL samt under motsvarande period tillsammans arbeta fram ett förslag till en långsiktig
finansiell lösning.
Kostnaderna för den nationella stödfunktionen är beräknad till totalt 3 300 800
kr per år. För Kalmar kommuns del innebär det 23 100 kr per år. Fördelningen
mellan kommunerna är beräknad utifrån samma beräkningsmodell som SKL:s
förbundsavgift.
För att klara de framtida utmaningar som socialtjänsten står inför är det av
största vikt att kommunerna går samman och hittar gemensamma finansiella
lösningar för att bibehålla de stödstrukturer som byggts upp både på nationell
och regional nivå. Skulle stödfunktionen på SKL försvinna kommer dialogen
och samverkan mellan kommunerna, hälso- och sjukvården och de statliga
myndigheterna kring kunskapsutveckling försämras och kunskapsstyrningen
försvåras betydligt för kommunen.
Tjänsteskrivelsen med bakgrund och förslag till beslut är upprättad i samråd
med tjänstemän på omsorgsförvaltningen.
Cecilia Frid
Socialchef
Bilagor
Följebrev till meddelande från SKL:s styrelse nr 10/2016
Meddelande från SKL:s styrelse nr 10/2016
SKL:s styrelses finansieringsförslag
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Mall
Att fördela
Per invånare exkl 10%
Per invånare med 10%

Bef exkl >200 000
Bef storstäder
Kod
riket
0114
0115
0117
0120
0123
0125
0126
0127
0128
0136
0138
0139
0140
0160
0162
0163
0180
0181
0182
0183
0184
0186
0187
0188
0191

Kommun
Summa
UPPLANDS VÄSBY
VALLENTUNA
ÖSTERÅKER
VÄRMDÖ
JÄRFÄLLA
EKERÖ
HUDDINGE
BOTKYRKA
SALEM
HANINGE
TYRESÖ
UPPLANDS-BRO
NYKVARN
TÄBY
DANDERYD
SOLLENTUNA
STOCKHOLM
SÖDERTÄLJE
NACKA
SUNDBYBERG
SOLNA
LIDINGÖ
VAXHOLM
NORRTÄLJE
SIGTUNA

3 400 000
0,35
0,32

Befolkning 2015

tot summa

7 835 729
2 002 689

2 764 170
635 830

Befolkning 2015
9 838 418
42 422
32 364
41 944
40 997
72 244
26 915
104 999
89 374
16 398
83 492
46 019
25 691
10 079
68 015
32 469
70 062
923 158
93 076
97 808
45 761
76 063
46 245
11 402
58 478
44 599

Avgift
3 399 800
15 000
11 400
14 800
14 500
25 500
9 500
37 000
31 500
5 800
29 500
16 200
9 100
3 600
24 000
11 500
24 700
293 100
32 800
34 500
16 100
26 800
16 300
4 000
20 600
15 700

0192
0305
0319
330
331
0360
0380
0381
0382
0428
0461
0480
0481
0482
0483
0484
0486
0488
0509
0512
0513
0560
0561
0562
0563
0580
0581
0582
0583
0584
0586
0604
0617
0642
0643
0662

NYNÄSHAMN
HÅBO
ÄLVKARLEBY
KNIVSTA
HEBY
TIERP
UPPSALA
ENKÖPING
ÖSTHAMMAR
VINGÅKER
GNESTA
NYKÖPING
OXELÖSUND
FLEN
KATRINEHOLM
ESKILSTUNA
STRÄNGNÄS
TROSA
ÖDESHÖG
YDRE
KINDA
BOXHOLM
ÅTVIDABERG
FINSPÅNG
VALDEMARSVIK
LINKÖPING
NORRKÖPING
SÖDERKÖPING
MOTALA
VADSTENA
MJÖLBY
ANEBY
GNOSJÖ
MULLSJÖ
HABO
GISLAVED

27
20
9
16
13
20
210
41
21
8
10
54
11
16
33
101
34
12
5
3
9
5
11
21
7
153
136
14
42
7
26
6
9
7
11
29

439
251
239
819
562
487
003
772
484
918
609
119
673
414
455
882
078
035
233
651
837
316
520
215
744
144
863
262
870
396
543
525
509
145
231
182

9
7
3
5
4
7
66
14
7
3
3
19
4
5
11
35
12
4
1
1
3
1
4
7
2
54
48
5
15
2
9
2
3
2
4
10

700
100
300
900
800
200
700
700
600
100
700
100
100
800
800
900
000
200
800
300
500
900
100
500
700
000
300
000
100
600
400
300
400
500
000
300

0665
0680
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0760
0761
0763
0764
0765
0767
0780
0781
0821
0834
0840
0860
0861
0862
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0980
1060
1080
1081
1082
1083
1214
1230

VAGGERYD
JÖNKÖPING
NÄSSJÖ
VÄRNAMO
SÄVSJÖ
VETLANDA
EKSJÖ
TRANÅS
UPPVIDINGE
LESSEBO
TINGSRYD
ALVESTA
ÄLMHULT
MARKARYD
VÄXJÖ
LJUNGBY
HÖGSBY
TORSÅS
MÖRBYLÅNGA
HULTSFRED
MÖNSTERÅS
EMMABODA
KALMAR
NYBRO
OSKARSHAMN
VÄSTERVIK
VIMMERBY
BORGHOLM
GOTLAND
OLOFSSTRÖM
KARLSKRONA
RONNEBY
KARLSHAMN
SÖLVESBORG
SVALÖV
STAFFANSTORP

13
133
30
33
11
26
16
18
9
8
12
19
16
9
87
27
5
6
14
13
13
9
65
19
26
36
15
10
57
13
65
28
31
17
13
23

368
266
407
478
216
827
776
495
307
420
278
593
109
775
979
601
803
965
606
855
107
062
548
752
460
008
368
658
394
138
241
620
838
123
619
117

4
47
10
11
4
9
5
6
3
3
4
6
5
3
31
9
2
2
5
4
4
3
23
7
9
12
5
3
20
4
23
10
11
6
4
8

700
000
700
800
000
500
900
500
300
000
300
900
700
400
000
700
000
500
200
900
600
200
100
000
300
700
400
800
200
600
000
100
200
000
800
200

1231
1233
1256
1257
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1270
1272
1273
1275
1276
1277
1278
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1290
1291
1292
1293
1315
1380
1381
1382
1383

BURLÖV
VELLINGE
ÖSTRA GÖINGE
ÖRKELLJUNGA
BJUV
KÄVLINGE
LOMMA
SVEDALA
SKURUP
SJÖBO
HÖRBY
HÖÖR
TOMMELILLA
BROMÖLLA
OSBY
PERSTORP
KLIPPAN
ÅSTORP
BÅSTAD
MALMÖ
LUND
LANDSKRONA
HELSINGBORG
HÖGANÄS
ESLÖV
YSTAD
TRELLEBORG
KRISTIANSTAD
SIMRISHAMN
ÄNGELHOLM
HÄSSLEHOLM
HYLTE
HALMSTAD
LAHOLM
FALKENBERG
VARBERG

17
34
14
9
14
30
23
20
15
18
14
15
13
12
12
7
16
15
14
321
116
43
137
25
32
28
43
82
19
40
50
10
96
24
42
60

423
606
051
833
957
077
308
426
165
467
973
974
145
503
915
191
902
167
401
970
682
867
556
574
352
961
323
372
079
655
960
501
641
154
849
848

6
12
5
3
5
10
8
7
5
6
5
5
4
4
4
2
6
5
5
102
41
15
48
9
11
10
15
29
6
14
18
3
34
8
15
21

100
200
000
500
300
600
200
200
300
500
300
600
600
400
600
500
000
400
100
200
200
500
500
000
400
200
300
100
700
300
000
700
100
500
100
500

1384
1401
1402
1407
1415
1419
1421
1427
1430
1435
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1452
1460
1461
1462
1463
1465
1466
1470
1471
1472
1473
1480
1481
1482
1484
1485

KUNGSBACKA
HÄRRYDA
PARTILLE
ÖCKERÖ
STENUNGSUND
TJÖRN
ORUST
SOTENÄS
MUNKEDAL
TANUM
DALS-ED
FÄRGELANDA
ALE
LERUM
VÅRGÅRDA
BOLLEBYGD
GRÄSTORP
ESSUNGA
KARLSBORG
GULLSPÅNG
TRANEMO
BENGTSFORS
MELLERUD
LILLA EDET
MARK
SVENLJUNGA
HERRLJUNGA
VARA
GÖTENE
TIBRO
TÖREBODA
GÖTEBORG
MÖLNDAL
KUNGÄLV
LYSEKIL
UDDEVALLA

79
36
36
12
25
15
15
8
10
12
4
6
28
40
11
8
5
5
6
5
11
9
9
13
33
10
9
15
13
10
9
547
63
42
14
54

015
519
919
681
458
303
011
976
204
454
782
494
722
107
158
751
642
591
760
238
620
605
147
111
872
472
362
633
132
955
249
558
263
639
438
071

27
12
13
4
9
5
5
3
3
4
1
2
10
14
3
3
2
2
2
1
4
3
3
4
11
3
3
5
4
3
3
173
22
15
5
19

900
900
000
500
000
400
300
200
600
400
700
300
100
100
900
100
000
000
400
800
100
400
200
600
900
700
300
500
600
900
300
800
300
000
100
100

1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1715
1730
1737
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1814
1860
1861
1862
1863
1864

STRÖMSTAD
VÄNERSBORG
TROLLHÄTTAN
ALINGSÅS
BORÅS
ULRICEHAMN
ÅMÅL
MARIESTAD
LIDKÖPING
SKARA
SKÖVDE
HJO
TIDAHOLM
FALKÖPING
KIL
EDA
TORSBY
STORFORS
HAMMARÖ
MUNKFORS
FORSHAGA
GRUMS
ÅRJÄNG
SUNNE
KARLSTAD
KRISTINEHAMN
FILIPSTAD
HAGFORS
ARVIKA
SÄFFLE
LEKEBERG
LAXÅ
HALLSBERG
DEGERFORS
HÄLLEFORS
LJUSNARSBERG

12
38
57
39
108
23
12
24
38
18
53
8
12
32
11
8
11
4
15
3
11
8
9
13
89
24
10
11
25
15
7
5
15
9
7
4

837
258
082
557
234
419
563
027
923
709
539
969
678
461
808
517
915
031
344
659
378
951
850
221
204
232
584
817
814
343
506
676
489
574
061
933

4
13
20
14
38
8
4
8
13
6
18
3
4
11
4
3
4
1
5
1
4
3
3
4
31
8
3
4
9
5
2
2
5
3
2
1

500
500
100
000
200
300
400
500
700
600
900
200
500
500
200
000
200
400
400
300
000
200
500
700
500
500
700
200
100
400
600
000
500
400
500
700

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1904
1907
1960
1961
1962
1980
1981
1982
1983
1984
2021
2023
2026
2029
2031
2034
2039
2061
2062
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2101
2104
2121
2132
2161

ÖREBRO
KUMLA
ASKERSUND
KARLSKOGA
NORA
LINDESBERG
SKINNSKATTEBERG
SURAHAMMAR
KUNGSÖR
HALLSTAHAMMAR
NORBERG
VÄSTERÅS
SALA
FAGERSTA
KÖPING
ARBOGA
VANSBRO
MALUNG
GAGNEF
LEKSAND
RÄTTVIK
ORSA
ÄLVDALEN
SMEDJEBACKEN
MORA
FALUN
BORLÄNGE
SÄTER
HEDEMORA
AVESTA
LUDVIKA
OCKELBO
HOFORS
OVANÅKER
NORDANSTIG
LJUSDAL

144
21
11
30
10
23
4
9
8
15
5
145
22
13
25
13
6
9
10
15
10
6
7
10
20
57
51
11
15
22
26
5
9
11
9
18

212
095
142
235
449
518
478
990
340
665
792
275
036
255
506
819
704
972
060
299
777
746
048
763
057
060
015
009
199
639
322
864
426
477
491
995

50
7
3
10
3
8
1
3
2
5
2
51
7
4
9
4
2
3
3
5
3
2
2
3
7
20
18
3
5
8
9
2
3
4
3
6

900
400
900
700
700
300
600
500
900
500
000
200
800
700
000
900
400
500
500
400
800
400
500
800
100
100
000
900
400
000
300
100
300
000
300
700

2180
2181
2182
2183
2184
2260
2262
2280
2281
2282
2283
2284
2303
2305
2309
2313
2321
2326
2361
2380
2401
2403
2404
2409
2417
2418
2421
2422
2425
2460
2462
2463
2480
2481
2482
2505

GÄVLE
SANDVIKEN
SÖDERHAMN
BOLLNÄS
HUDIKSVALL
ÅNGE
TIMRÅ
HÄRNÖSAND
SUNDSVALL
KRAMFORS
SOLLEFTEÅ
ÖRNSKÖLDSVIK
RAGUNDA
BRÄCKE
KROKOM
STRÖMSUND
ÅRE
BERG
HÄRJEDALEN
ÖSTERSUND
NORDMALING
BJURHOLM
VINDELN
ROBERTSFORS
NORSJÖ
MALÅ
STORUMAN
SORSELE
DOROTEA
VÄNNÄS
VILHELMINA
ÅSELE
UMEÅ
LYCKSELE
SKELLEFTEÅ
ARVIDSJAUR

99
38
25
26
36
9
18
25
97
18
19
55
5
6
14
11
10
7
10
60
7
2
5
6
4
3
5
2
2
8
6
2
120
12
72
6

038
202
730
530
925
495
019
008
776
363
786
599
405
463
776
708
578
041
237
961
071
455
385
779
174
118
933
503
745
580
848
831
943
177
042
447

34
13
9
9
13
3
6
8
34
6
7
19
1
2
5
4
3
2
3
21
2
1
2
1
1
2
1
3
2
1
42
4
25
2

900
500
100
400
000
300
400
800
500
500
000
600
900
300
200
100
700
500
600
500
500
900
900
400
500
100
100
900
000
000
400
000
700
300
400
300

2506
2510
2513
2514
2518
2521
2523
2560
2580
2581
2582
2583
2584

ARJEPLOG
JOKKMOKK
ÖVERKALIX
KALIX
ÖVERTORNEÅ
PAJALA
GÄLLIVARE
ÄLVSBYN
LULEÅ
PITEÅ
BODEN
HAPARANDA
KIRUNA

2
5
3
16
4
6
18
8
76
41
27
9
23

887
070
405
260
591
208
127
189
199
585
926
793
198

1
1
1
5
1
2
6
2
26
14
9
3
8

000
800
200
700
600
200
400
900
900
700
900
500
200
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Näringsdepartementet

Remissyttrande över rapporten

Mer flyg och bostäder – den statlige samordnaren av
flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet
Ert dnr N2016/02702/TIF

Sammanfattande synpunkter
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län är nöjda
med de förutsättningar som idag råder för en god tillgänglighet för länets invånare och
näringsliv till och från Stockholm med flyg. Om regeringen fattar beslut om nedläggning
av Bromma förutsätter vi att insatser sker som säkerställer en lika god tillgänglighet för
flyg till och från Kalmar län till Stockholm.
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län kan inte
tillstyrka principerna i samordningsmannens förslag om inte länets näringsliv och
invånare vid en eventuell framtida nedläggning av Bromma flygplats får en minst lika
god tillgänglighet med flyg till Stockholmsregionen som i dagsläget. Det innebär att
beslut som säkrar den nödvändiga kapacitetsförstärkningen på Arlanda måste finnas
framme innan dess att motsvarande beslut tas om avveckling av Bromma.
En god tillgänglighet innebär i detta sammanhang att dagens konkurrens mellan flera
aktörer på olika flygplatser bibehålls.

Synpunkter från Kalmar län
Utredaren Anders Sundström har i utredningen ”Mer flyg och bostäder” väl belyst många
sidor av vad en stängning av Bromma flygplats skulle innebära, framförallt i
Stockholmsregionen. Genom remissen ges landets regioner möjlighet att ge sin bild av
hur olika regioner påverkas, i vårt fall Kalmar län och sydöstra Sverige.
Resmöjligheter och restider
Landets regioner är olika sårbar för förändringar i möjligheter att resa till
huvudstadsregionen beroende på om det finns andra alternativa resmöjligheter,
framförallt med tåg. Sydöstra Sverige och Kalmar län är en av de regioner som är starkt
beroende av goda flygförbindelser - det är avgörande för en framtida utveckling av vår
regions näringsliv och viljan att bosätta sig i sydöstra Sverige.
För närvarande har Kalmar län flyg till både Arlanda och Bromma genom två
konkurrerande flygbolag. Det ger idag tillfredställande resmöjligheter mellan regionen
och huvudstadsområdet. Det gäller för såväl arbetsresor över dagen till
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR
Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se
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Stockholm/Mälardalen som för besökare till vårt näringsliv och vår omfattande
besöksnäring. Den allra snabbaste tågresan tar idag mer än 4,5 timme från Stockholms C
till Kalmar C medan motsvarande resa med flyg och anslutningsresor centrum till
centrum tar ca 2,5 timmar. Med den föreslagna dragningen av en framtida
höghastighetsbana kommer järnvägen inte heller i framtiden att få bättre konkurrenskraft
gentemot flyget, framförallt inte i södra länet.
Väsentligt med konkurrens mellan flygbolag och flygplatser
Om Bromma läggs ner vore det förödande för vår region om resmöjligheterna försämras.
Vi menar således att det är av allra största betydelse att det finns tillräcklig flygkapacitet i
Stockholmsregionen som också ger utrymme för flera konkurrerande flygbolag från de
regionala flygplatserna. Flera konkurrerande flygbolag kommer med stor sannolikhet att
ha betydelse för priset på flygbiljetten på samma sätt som det har idag.
Det är också väsentligt att den konkurrens som finns idag mellan två flygplatser kan
upprätthållas vid en nedläggning av Bromma. Kalmar är idag en av de sex orter som
nämns i utredningen där det för närvarande finns konkurrens mellan ett flygbolag på
Bromma och ett på Arlanda.
Vi menar att en den konkurrensen har varit och kommer även i framtiden att vara en
förutsättning för att tillhandahålla rimliga flygpriser och bra flygfrekvenser.
En risk som bör utredas ytterligare är också hur tilldelning av flygtider kommer att ske.
Kommer nationell och internationell flygtrafik att ges samma villkor, till exempel vid
högtrafik? Det kan vara avgörande för om inrikesflyget kommer att fungera för
arbetsresor.
Planeringsprocessen behöver påbörjas
En avveckling av Bromma flygplats måste, som framförs i utredningen, vara helt
samordnad tidsmässigt med att minst motsvarande kapacitet finns tillgänglig på Arlanda.
Vi stödjer därför utredarens slutsats att den fjärde rullbanan måste finnas på plats för att
trafiken ska kunna flytta över till Arlanda senast 2038. I annat fall kommer man att
tvingas säga nej till flygbolag som vill starta och landa med sina plan. Det skulle innebära
allvarliga följder för näringslivet och hela utvecklingen i vårt län såväl som för hela
Sverige. Det innebär att beslut som säkrar den nödvändiga kapacitetsförstärkningen på
Arlanda måste finnas framme innan dess att motsvarande beslut tas om avveckling av
Bromma.
Utredaren pekar på den långa planeringsprocessen innan en ny bana finns tillgänglig. Det
är av största vikt att regeringen så snart som möjligt startar denna process.
Anslutningstrafik till Arlanda
En mycket väsentlig del av resan och restiden är också förbindelsen mellan flygplatsen
och Stockholm C. Även den måste ha tillräcklig kapacitet och vara snabb, lättillgänglig,
bekväm samt prisvärd. Av yttersta vikt vid en avveckling Bromma är att långsiktigt
säkerställa liknande anslutningstrafik till centrala Stockholm som erbjuds av dagens
Arlanda Express. Här behöver staten agera för ett väsentligt ökat utbud
Miljöaspekten

Den positiva utveckling av hållbara och fossilfria flygbränslen som pågår för
närvarande kan dessutom förväntas att inom en inte alltför avlägsen framtid lyfta
flygets stämpel som starkt klimatpåverkande transportsätt.
Finansiering av utbyggnad och anslutningstrafik

Det är väsentligt att regeringen klargör hur nya stora investeringar, så som en
fjärde rullbana och åtgärder för god anslutningstrafik, är tänkt att finansieras
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Sammanfattning
Uppdraget
Regeringen utsåg i december 2014 mig, Anders Sundström, till statlig samordnare rörande flygplatser
och bostäder i Stockholmsregionen. En bakgrund till beslutet var att Stockholms stad aviserat att man
ville pröva möjligheten att avsluta arrendekontraktet om Bromma flygplats innan det löper ut 2038.
Skälet var att staden vill bygga bostäder på de områden som nu finns inom ramen för flygplatsen och
de områden som i övrigt berörs av flygplatsen. I december 2015 ändrade regeringen mitt uppdrag. Jag
har därefter utgått från att nuvarande arrendeavtal om flygplatsen ska gälla till 2038. Regeringen
bestämde också att sluttidpunkten för min rapport skulle tidigareläggas med nästan sex månader och
därmed överlämnas till regeringen redan den 31 mars 2016 samt att frågorna därefter ska bli föremål
för en offentlig debatt.
Två viktiga utgångspunkter i mitt uppdrag handlar om behoven av flygplatskapacitet och bostäder i
Stockholmsregionen. Hur ser behoven av flygplatskapacitet ut efter 2038 och hur ska kapaciteten
kunna garanteras för att möta dessa behov? Är det möjligt att, som Stockholms stad vill, kunna
utnyttja Bromma och områdena runt flygplatsen för stadsutveckling och bostäder och härigenom
minska bostadsbristen?

Goda flygförbindelser och fler bostäder är en nödvändighet för
Stockholmsregionen
För mig är det en självklarhet att Stockholm måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och
internationellt. Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i Sverige är
flyget det enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet. För så gott som alla internationella
resor är flyget det enda möjliga valet för en effektiv resa och god tillgänglighet. Det är särskilt viktigt i
en allt mer internationaliserad värld där konkurrensen är hård om varor, tjänster, investeringar,
företagsetableringar, turism och mycket annat. Samtidigt vill medborgarna resa internationellt i en allt
större utsträckning.
Prognoserna visar också att det internationella flygresandet kommer att öka kraftigt fram till 2040,
medan inrikesflyget bara kommer att öka svagt. Bedömningen är att Stockholmsregionen 2040
kommer att ha totalt cirka 44 miljoner flygresenärer, vilket innebär uppemot en fördubbling av antal
passagerare jämfört med 2014.
Enligt Stockholms handelskammare är bostadsbristen det största hotet mot Stockholms tillväxt. Enligt
en rapport i februari 2016 säger sig mer än hälften av företagen ha rekryteringsproblem på grund av
bostadsbristen. Grundläggande för att kunna bygga fler bostäder är att det finns mark att bebygga och
transportinfrastruktur att använda för dem som ska bo i de nya bostadsområdena. Mark som kan
bebyggas är en bristvara i Stockholms stad och trafiksituationen är besvärlig. Det gäller att över tid ha
realistiska planer för vilka områden man kan utveckla, hur många bostäder man kan bygga och när
man kan bygga. Dagens planering skapar bostäder först på lång sikt.
Stockholms stad har redovisat till mig att staden har för avsikt att bygga cirka 30 000 bostäder på den
mark som blir byggbar om Bromma flygplats på sikt läggs ner. Frågan är då om stadens planer kan
förverkligas eller om Bromma behövs som flygplats för att långsiktigt trygga behovet av flygplatskapacitet i regionen.

Arlandas kapacitet måste öka
Det är enligt min mening helt klart att Arlandas kapacitet på sikt måste byggas ut för att klara
Arlandas kommande stora ökning av antalet resenärer. Det handlar då om att bygga en fjärde rullbana,
som byggs parallellt med två tidigare banor. Med tre parallella banor ökar den maximala kapaciteten i
högtrafik från 88 rörelser i timmen till fler än 120 rörelser i timmen. Dessutom krävs utbyggnader av
uppställningsplatser, terminaler, servicefunktioner mm. Därutöver kommer det att behövas
investeringar i markanslutningar till och från flygplatsen.
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Arrendeavtalet om Bromma löper ut 2038. Staden vill då utnyttja området för bostadsbyggande. När
den fjärde banan på Arlanda finns i drift, ryms även all trafik från Bromma på Arlanda. Bromma
behövs då inte ur kapacitetssynpunkt. Ledtiden för att bygga en fjärde bana på Arlanda är cirka 20 år.
Min målbild är att utbyggnaden av Arlanda bör vara genomförd fram till 2035 för att ge marginal och
trygghet. Därför måste planeringen av den fjärde banan starta redan 2016.

Bromma har ingen framtid efter 2038
När Arlanda klarar Stockholmsregionens hela behov av flygplanskapacitet, har Bromma flygplats
enligt min mening inte någon framtid. Med den kraftiga utveckling som sker i Stockholmsområdet
hamnar flygplatsen mer och mer i centrum av olika stadskärnor. Det kommer på lång sikt att vara
omöjligt att motivera att en flygplats ska finnas så centralt och det kommer inte att accepteras av den
allmänna opinionen. Det är inte en lämplig lokalisering av en flygplats ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom försvagar Bromma också Arlandas navfunktion. Det är i Europa mycket ovanligt
att en stad av Stockholms storlek har två flygplatser för inrikestrafik.
Det har rått politiska konflikter runt Bromma under lång tid. Det problemet blir inte mindre av att
Swedavia arrenderar Bromma av Stockholms stad som nu vill använda området till bostadsbebyggelse. Det är inte långsiktigt hållbart för staten att fortsätta flygplatsverksamhet på sådana
villkor. Hanteringen av tidigare förlängda arrendeavtal visar att det inte går att ha nödvändig
framförhållning. Dessutom är det en självklarhet att man måste visa respekt för Stockholms stads
planer för markområdena. Staden är ju trots allt ägare av marken.
En långsiktigt planerad överflyttning av flygtrafiken från Bromma till Arlanda kommer inte att
negativt påverka tillgängligheten, när ledig kapacitet finns på Arlanda också i högtrafik. Jag bedömer
vidare att detta kommer att få en marginell påverkan på konkurrensen inom inrikesflyget. Denna
bedömning delas av konsultföretaget Copenhagen Economics i en rapport.

30 000 bostäder är mycket positivt för Stockholms tillväxt
Stockholms stads planer på att bygga 30 000 bostäder är en mycket stor satsning som kommer att ta ett
flertal år att genomföra. Planerna betyder bostäder för fler än 60 000 personer. En sådan satsning är av
stor betydelse för att långsiktigt minska bostadsbristen i Stockholm. För att möjliggöra satsningen vill
staden också bygga ut tunnelbanan mellan Alvik och Hässelby via Bromma, vilket är mycket positivt
för alla boende i västerort. Dessutom vill staden investera i vägutbyggnader för att förbättra kollektivtrafiken och förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
Det tar lång tid för staden att planera och genomföra denna stora satsning på bostadsbyggande. Staden
har därför ett befogat önskemål om att så snart som möjligt lösa frågan om Bromma flygplats och få
ett besked av staten.

Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs
Arlanda har som flygplats betydande brister. Det beror på att flygplatsen har byggts ut successivt
under lång tid och med bristande strategisk framförhållning. Resultatet är en flygplats med fyra olika
terminaler utan direktförbindelse dem emellan, långa avstånd, två utrikesterminaler långt från
varandra, undermålig entré till den största inrikesterminalen, dåliga transferförbindelser mm. De
kommande utbyggnaderna av Arlanda måste ses mot den här bakgrunden. För att Arlanda ska stärka
sin konkurrenskraft, måste flygplatsen bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer, flygbolag och
andra aktörer som finns på flygplatsen. Det blir en svår uppgift.
Den idéstudie jag låtit genomföra visar med all önskvärd tydlighet att Swedavia står inför ett mycket
svårt investeringssteg. De alternativ som Swedavia på kort tid har tagit fram visar att utbyggnaderna är
möjliga. Däremot är jag tveksam till om Swedavias utbyggnadsalternativ är tillräckligt bra för att
Arlanda ska få en god internationell konkurrensförmåga. Jag är med andra ord inte övertygad om att
något av Swedavias alternativ är den optimala lösningen. Därför borde mer tid och utrymme ges för att
göra en mer förutsättningslös översyn av Arlanda. Det kräver ett omfattande utredningsarbete.
Det är viktigt med utveckling av kapaciteten och effektiviteten vid Arlanda. Målsättningen måste
enligt min mening vara att vidta åtgärder för att försöka samla alla resenärer runt en ingång, ha all
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inrikestrafik samlad med korta avstånd för resenärerna särskilt till de mindre flygplanen, förbättra
transporterna och förflyttningarna mellan terminalerna och skapa möjlighet till transfer direkt till gate
mellan Schengen-trafik och inrikestrafik. Det kan i slutändan visa sig att en sådan målsättning är för
ambitiös, men det måste prövas.
En utbyggnad av Arlanda är också nödvändig för att stärka Arlandas konkurrenskraft och roll som ett
nationellt viktigt transportnav. Arlanda har tappat i utvecklingen och är bara Nordens tredje största
flygplats. Övriga huvudstadsflygplatser i Norden investerar betydligt mer än Arlanda för att bli
effektivare och mer attraktiva flygplatser för resenärer och flygbolag.
Det stora antalet resenärer och anställda vid Arlanda pekar också på behov av kapacitetsförstärkning i
både väg- och järnvägssystemet. Tågtrafiken måste kraftigt öka sin marknadsandel för att begränsa
trängseln på vägarna. Därför måste den effektiviseras och investeringar i ökad kapacitet i
infrastrukturen kommer att bli aktuella. Kapaciteten i vägsystemet måste också ökas. Totalt kan det för
Trafikverkets del handla om betydande investeringsbehov. Det bör särskilt observeras att Trafikverket
måste vidta åtgärder långt före 2038, eftersom tågtrafiken redan närmar sig sitt kapacitetstak. Innan
Trafikverket startar sitt planeringsarbete måste man dessutom veta hur terminalfunktionerna är tänkta
att byggas ut, eftersom det kan påverka markanslutningarna.
En viktig och svår fråga blir hur Swedavia ska kunna finansiera detta stora investeringsprojekt.
Det är också viktigt att säkerställa att utbyggnaden av Arlanda Stad i områden nära flygplatsen inte
kommer att hindra flygplatsens kommande utveckling.
Swedavia måste söka ett nytt miljötillstånd för hela sin verksamhet för att kunna bygga ut Arlanda
med en fjärde bana. Nya luftvägar ska konstrueras.

Regeringen måste ta ett helhetsansvar
Enligt min uppfattning faller ett stort ansvar på regeringen i många av de frågor som jag analyserat.
Det är regeringen som måste fatta ett strategiskt och långsiktigt beslut om hur flygplatskapaciteten i
Stockholmsregionen ska säkras. Då gäller det att beakta både att ledtiden är lång, cirka 20 år, för att
bygga ut Arlanda och likaså för Stockholms stad för att planera sin stadsutveckling. Regeringens
ansvar för flygplatskapacitet tydliggörs genom att regeringen bestämmer det nationella basutbudet av
flygplatser. Detta är i sin tur styrande för Swedavia och ger tydliga ramar för vilka flygplatser som
Swedavia har att driva och förvalta. Men bortsett från detta är det självklart att staten måste ta ansvar
för att säkerställa ett tillgängligt transportsystem och därmed den flygplatskapacitet som behövs i
Sveriges viktigaste region, som även är ett viktigt nav för andra delar av landet.
Regeringen har också en skyldighet att ta stadens bostadsplaner på allvar och ge staden bra
planeringsförutsättningar för att stadsutveckla områden som Bromma flygplats påverkar.
Det föreligger ett stort behov av en strategisk översyn av Arlandas kommande utbyggnad för att
säkerställa att den görs på ett sätt som stärker Arlandas konkurrenskraft och navfunktion. Regeringen
bör tydliggöra att Trafikverket har planeringsansvar för luftrummet och att nya luftvägar konstrueras.
Stora investeringar kan också bli nödvändiga i anslutningarna till flygplatsen. Dessa måste samordnas
med flygplatsens utbyggnad. Investeringsbehoven bör komma med i kommande nationell
infrastrukturplan och regionala utvecklingsplaner och Arlandas ställning som nationell nod behöver
tydliggöras. Regeringen har ett ansvar för att avsluta Arlanda Express koncession 2040 och se till att
den ersätts med effektivare och billigare trafik. Regeringen bör också möjliggöra att kommande
tågtrafik på en eventuell höghastighetsbana ska kunna angöra Arlanda i norr.
Regeringen bör förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva den utbyggnad som ska ske av verksamheten
vid Arlanda.
Sist men inte minst måste Swedavia ha möjligheter att finansiera det stora utbyggnadsprojekt som det
blir fråga om. För att underlätta detta bör regeringen se över styrningen och förutsättningarna för
Swedavia.
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1. Flyget i Stockholmsområdet och
luftfartssektorn

1.1.

Bakgrund

Uppdraget till statlig samordnare
Regeringen utsåg den 18 december 2014 mig, Anders Sundström, till statlig samordnare rörande
flygplatser och bostäder i Stockholmsregionen. Detta skedde i enlighet med ett uppdrag som
regeringen beslutade om samma dag (S2014/8973/PBB). Uppdraget ändrades genom regeringsbeslut
den 18 december 2015 (N2015/09059/PUB). Ursprungligt uppdrag och ändring av uppdraget framgår
av bilaga 1 – 2.
För att biträda mig i arbetet anställdes i Näringsdepartementet förre generaldirektören Bo Bylund (55
procent arbetstid 23.02.2015 – 31.12.2015, därefter heltid) och assistenten Anna-Lena Mjörning (20
procent arbetstid fr.o.m. 01.04.2015). Dessutom har strategen Anders Svensson från Trafikverket
biträtt mig som inlånad i Näringsdepartementet (80 procent arbetstid fr.o.m. 01.04.2015).
Uppdraget från början
Efter valet 2014 aviserade Stockholms stad muntligen till regeringen att man ville pröva möjligheten
av att i förtid avsluta avtalet med staten om Bromma flygplats. Stockholms stad kom därefter i januari
2015 in med en skrivelse i frågan. Man meddelade också att biträdande stadsdirektören Ingela Lindh
utsetts till stadens kontaktperson.
En grundläggande frågeställning handlar enligt uppdraget om behovet av att ha två flygplatser,
Bromma och Arlanda, i Stockholmsregionen för att säkra regionens behov av flygplatskapacitet. Den
nuvarande ledningen för Stockholms stad vill på sikt lägga ned Bromma flygplats och använda
området för stadsutveckling, särskilt med inriktning mot bostäder. Uppdraget innebär att söka en
lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygplatskapacitet och mark för bostadsbyggande.
Regeringens uppdrag från 2014 innebär i ett första skede att utifrån Stockholmsregionens långsiktiga
behov av flygplatskapacitet bedöma om ett utbyggt Arlanda kan klara både flygplatsens kommande
tillväxtbehov och den kapacitet som finns på Bromma. Enligt uppdraget är det bl.a. viktigt att se
effekterna av Arlandas konkurrenskraft som internationell storflygplats.
I uppdraget ingår också att bedöma effekterna på Stockholm som näringslivs- och turiststad samt
konsekvenserna för de orter som idag är beroende av flygförbindelser med Bromma.
Samordnaren ska enligt uppdraget redovisa de legala, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för
att i förtid avveckla Bromma flygplats och överföra kapaciteten till Arlanda.
I uppdraget ingår också att analysera finansiella förutsättningar och belysa olika former av
miljöpåverkan. Tillsammans med Stockholms stad ska i förekommande fall olika förutsättningar för
en aktiv stadsutveckling på och runt Bromma belysas och mark för bostadsbyggande garanteras.
Enligt regeringens beslut ska uppdraget redovisas till regeringen den 20 oktober 2016.

[12]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

Ändrat uppdrag
Regeringen förändrade uppdraget genom beslutet den 18 december 2015. Som jag uppfattat detta
beslut så innebär det bl.a. flera viktiga förändringar i förhållande till det ursprungliga uppdraget.
Utgångspunkten är numera att Bromma ska finna kvar som flygplats under nuvarande arrendeperiod,
som löper ut 2038. Det betyder att alla frågor som hänger ihop med det nuvarande arrendekontraktet
faller bort, liksom frågan om möjligheterna att flytta över flygtrafiken från Bromma till Arlanda under
tiden fram till 2038. Frågorna om stadsutveckling och bostadsbyggande på lång sikt, dvs. efter 2038,
på Bromma flygplats och andra berörda områden återstår att hantera inom ramen för uppdraget.
Enligt det ursprungliga uppdraget skulle jag försöka hitta långsiktiga lösningar på flygplatsfrågorna i
samverkan med de berörda aktörerna. Det handlade bl.a. om att pröva möjligheten att flytta
flygtrafiken under nuvarande arrendeperiod från Bromma till Arlanda samt om en utbyggnad av
Arlanda skulle kunna finansieras kopplat till en förtida avveckling av Bromma. Denna problematik
föll bort genom regeringens beslut, liksom frågor om ansvaret för miljöbelastningar på Bromma
flygplats och andra frågor kopplade till nuvarande arrendeavtal.
Uppdraget förändrades även på det sättet att tiden för uppdragets genomförande tidigarelades till den
31 mars 2016, dvs. i praktiken avkortades återstående uppdragstid till tre månader.
Regeringen understryker slutligen i det förändrade uppdraget att min analys och mina slutsatser ska bli
föremål för offentlig debatt.
Konsekvenser av ändrat uppdrag
Enligt det ursprungliga uppdraget förväntades jag söka gemensamma lösningar med berörda aktörer
och intressenter i de frågor som rymdes inom ramen för uppdraget. Nu ska jag i stället endast lägga
fram min analys och mina slutsatser baserade på ett faktaunderlag som tas fram. Avsikten är sedan att
samtliga dessa frågor ska diskuteras i en offentlig debatt. Det betyder att jag inte förväntas presentera
ett väl förankrat förslag till lösning, utan i stället mer av en utredningsrapport med mina egna
slutsatser. Mitt arbete förväntas därmed avslutas med en mer traditionell utredningsrapport.
Tydliga effekter av det förändrade uppdraget är att dialogerna med omvärlden inte kunnat fullföljas.
Uppdraget har koncentrerats till de absolut viktigaste omständigheterna och vissa djupare analyser har
inte kunnat genomföras. Olika konsekvensanalyser har bara kunnat göras mer översiktligt. Samtidigt
har jag inte behövt ägna mer tid och arbete åt alla frågor som har att göra med nuvarande arrendeavtal
eller förutsättningarna för att avsluta detta i förtid. I fokus har kommit att på mycket kort tid ta fram ett
material med tillräckligt bra kvalitet för att ligga till grund för en offentlig dialog om hur man tryggar
Stockholmsområdets framtida behov av flygplatskapacitet och av bostäder.

1.2.

Arbetsmetoder

Redan från början hade jag kort tid på mig för att klara av mitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Arbetsmetoder fick därför väljas som bidrog till ett så effektivt arbete möjligt, där andra aktörer
förväntades bidra till uppdragets genomförande.
Inläsning och lärande
I en första fas knöts kontakter med de viktigaste statliga aktörerna, Försvarsmakten, Luftfartsverket (i
fortsättningen LFV), Trafikanalys, Trafikverket, och Transportstyrelsen samt med det helstatliga
bolaget Swedavia AB. Bolaget driver statens tio flygplatser, däribland Bromma och Arlanda. Likaså
etablerades kontakter med Stockholms stad som initierat uppdraget.
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Tidigare utredningar, avtal och rapporter av olika slag studerades för att få en bra kunskap om
luftfartssektorn. Studie- och informationsbesök gjordes vid Bromma och Arlanda flygplatser samt hos
LFVs olika trafikledningar.
Kontakter etablerades också med de större flygbolagen vid de två flygplatserna för ett ömsesidigt
informationsutbyte.
En nulägesrapport arbetades fram som ett arbetsunderlag för det fortsatta arbetet. Den
kvalitetssäkrades genom intern beredning och genom kontakter med statliga aktörer.
Beslut togs om vilka aktörer samråd skulle sökas med. Samtidigt klargjordes att alla synpunkter och
besök från olika intressenter var välkomna.
Samarbetspartners
Ett organiserat samarbete etablerades i den statliga kretsen av aktörer. En samordningsgrupp bildades
tillsammans med LFV, Swedavia, Trafikverket och Transportstyrelsen. Syftet med gruppens arbete var
att ge mig stöd i olika frågor av betydelse för uppdragets genomförande samt att bidra med olika
fördjupningsstudier. Detta samarbete har fungerat mycket bra och de olika aktörerna har också burit
sina kostnader.
Det stod tidigt klart att en fördjupad studie måste göras om förutsättningarna för att utveckla
kapaciteten vid Arlanda, inklusive bl.a. byggande av en fjärde bana (dvs. en tredje parallell bana). I
detta syfte bildades en styrgrupp tillsammans med LFV, Swedavia, Trafikverket och
Transportstyrelsen för att genomföra en översiktlig idéstudie i frågan. Denna blev färdig den 29
februari 2016.
Tidigt etablerades också ett samarbete med Stockholms stad, som initierat uppdraget. Detta resulterade
i det underlag som jag fick från staden den 17 februari 2016.
Utöver detta har jag också samverkat med Airport Coordination Sweden (ACS), Länsstyrelsen i
Stockholms län, Stockholms läns landsting, Sverigeförhandlingen, Sigtuna kommun, SAS, Braathens
och Norwegian. Särskilda möten har förevarit med andra flygplatser i regionen, nämligen Eskilstuna,
Skavsta och Västerås. Samtal har också förts med Arlanda Express.
Genomförda uppdrag
Under arbetet med den första nulägesanalysen stod det klart att det var nödvändigt att genomföra en
rad olika fördjupningsstudier. De områden som valdes ut var följande.
Prognoser
Swedavia har levererat en långtidsprognos som sträcker sig fram till 2045. Trafikverket redovisade
inledningsvis en översiktlig bedömning av Swedavias prognos, men presenterade senare i mars 2016
en egen långtidsprognos fram till 2040. Transportstyrelsens gör inom ramen för sitt uppdrag egna
korttidsprognoser och har levererat en prognos som sträcker sig fram till 2021. Trafikanalys har
slutligen lämnat sin kvalitetssäkrade bedömning av utvecklingen med sikte på 2040.
Utveckling av Arlandas kapacitet
Detta arbete delades upp i tre delar. Swedavia har ansvarat för alla frågor som har med den fysiska
flygplatsens utveckling att göra. LFV har arbetat med luftrumsfrågor och kapacitetsbedömningar samt
samrått med Försvarsmakten. Trafikverket har slutligen analyserat behoven av väg- och
järnvägsanslutningar till flygplatsen.
Regler och slotshantering
Regelverket runt luftfarten är i högsta grad internationellt. Många regler är EU-baserade. Transportstyrelsen har hjälpt mig att beskriva det regelverk som har bäring på marknad och kapacitet. ACS har
biträtt med sina kunskaper och med skriftligt material.
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Miljöfrågor
För att bedriva flygplatsverksamhet krävs tillstånd enligt miljölagstiftningen. Villkoren fastställs av
domstol. Regeringen kan också förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva verksamheten. För att skaffa
mig djupare kunskaper i hantering och bedömning av olika miljöfrågor, anlitade jag kammarrättsrådet
Åsa Ståhl som biträtt mig.
Tillgänglighet och konkurrens
Stockholmsregionens flygplatser ska ge en mycket bra nationell och internationell tillgänglighet. En
förutsättning för detta är också rimliga flygpriser och bra frekvenser, vilket normalt uppnås effektivare
genom en god konkurrens mellan flygbolagen. Olika frågor runt detta har analyserats, studerats och
diskuterats, även med flygbolag. Myndigheten Trafikanalys fick i uppdrag av regeringen att ta fram
visst material inför regeringens arbete med en flygstrategi. I samband därmed upphandlade Trafikanalys i samarbete med mig en studie om konkurrensfrågor från konsultföretaget Copenhagen
Economics.
Schengen och tullen
Vid de flesta flygplatser i Europa kan man utan hinder gå från EU-flyg (Schengen) direkt till
inrikesflyg. Någon tullklarering är inte heller nödvändig. Så är inte situationen på Arlanda. En intern
beredning har gjorts för att klargöra hur regelverket ska tillämpas.
Arlanda som nav
Ett antal tidigare studier finns vad gäller Arlandas möjligheter att i en stark internationell konkurrens
stärka sin navfunktion. Dessa rapporter har studerats och samråd skett med Swedavia. Transportstyrelsen har bistått med uppgifter om andra nordiska flygplatser, vilket även Swedavia gjort.
Brommas passagerare
Det ursprungliga uppdraget handlade om att analysera förutsättningarna för att på sikt kunna flytta
över trafik från Bromma till Arlanda. I samarbete med Swedavia fick jag då mer bakgrundsinformation om resenärerna vid Bromma.
Internationell benchmarking
Ett omfattande material finns tillgängligt, bl.a. från Transportstyrelsen och EU om flygplatser i Europa
och deras verksamhet samt utveckling. Detta har studerats. Tyvärr räckte inte tiden till för att genomföra planerade studiebesök vid flygplatser i andra länder eller en mer omfattande benchmarking.
Styrningen av Swedavia
Swedavia har uppdrag att driva och utveckla de tio flygplatser som ingår i det nationella basutbudet av
flygplatser, varav åtta flygplatser ägs och förvaltas av bolaget. Bolagets möjligheter att investera
påverkas i stor utsträckning av regeringens styrning av bolaget. Därför har den frågan analyserats.
Även EUs regler om statsstöd till flygplatser kan vara aktuella.
Stockholms stad
Som redan framgått initierade Stockholms stad detta uppdrag i slutet av 2014 och i en skrivelse i
början av 2015 anmälde staden frågan formellt till regeringen. Jag skickade till staden en förfrågan om
stadens framtidsplaner för de områden som blir tillgängliga om Bromma inte längre skulle vara en
flygplats. Stadens svar inkom 17 mars 2016.
Genomförda möten med intressenter
Utöver de möten med olika intressenter som följer av redovisningarna ovan har också möten
genomförts med följande intressenter: Connect Sweden, Svenskt Flyg, Mälardalsrådet, Svenska
Regionala Flygplatser, Naturvårdsverket, Kommunförbundet i Stockholms län, Sveriges Kommuner
och Landsting, Konkurrensverket, Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), KTH, moderata
fullmäktigegruppen i Stockholms stad, Barnverket, Nätverket för ett mänskligt Brommaflyg,
Aktionsgruppen mot Brommaflyget och Grafair AB.
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Jag tog också kontakt med de tio regioner som har direkt flygtrafik till och från Bromma. Sex av dessa
ville träffa mig. Fyra möten ute i landet hann genomföras innan mitt uppdrag ändrades, nämligen i
Karlskrona, Visby, Umeå och Östersund. Därefter ställde jag in de två inplanerade mötena.
Genomförda informationsmöten
Följande direkta informationsmöten har därutöver genomförts: Trafikutskottet, Almedalen 2015,
Handelskammaren i Stockholm, VD:ar vid Sveriges Handelskammare, Transportforum i Linköping
2016, byggbranschen i Stockholm (värd: Stockholms stad) och större byggföretag i Stockholm (värd:
Fastighetsägarna i Stockholm).

1.3.

Tidigare utredningar och avtal

I detta avsnitt beskrivs de viktigaste utredningarna samt avtal rörande Arlanda och Bromma.
Stockholmsberedningens betänkande
I december 2000 tillsatte regeringen en kommitté, Stockholmsberedningen, med uppdrag att till
regeringen lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet inom Stockholms län, men
också transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet samt
internationellt. Stockholmsberedningen överlämnade till regeringen delbetänkandet ”Tillräcklig
flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen (SOU 2003:33) i mars 2003.
I betänkandet underströk Stockholmsberedningen vikten av att ha breda politiska majoriteter för att
långsiktigt lösa Stockholmsregionens behov av flygkapacitet. Beredningen menade att LFV borde få i
uppdrag att starta planeringen av en fjärde rullbana på Arlanda. Samtidigt borde en kommission få i
uppdrag att ta fram ett förslag om en citynära flygplats i Stockholms läns södra del, vilken skulle
ersätta Bromma flygplats fr.o.m. 2017. Dessutom ansåg beredningen bl.a. att marktransporterna till
Arlanda behövde förbättras genom en utbyggd kollektivtrafik.
Regeringen fattade inga särskilda beslut angående dessa förslag, men kollektivtrafiken på befintlig
infrastruktur har förbättrats.
Utredningen om en fjärde rullbana på Arlanda
LFV gjorde 2007 en utredning om en eventuell fjärde rullbana på Arlanda. Tre lägen för en sådan bana
analyserades, samtliga parallella med de två befintliga nord-sydliga banorna. Enligt regelverket måste
den fjärde banan ligga på ett visst avstånd från de andra två banorna för att bedömas som oberoende
och därmed ge högsta möjliga teoretiska kapacitet.
De kalkyler som gjordes visade på en investeringskostnad för de tre alternativen i intervallet 1,1 – 1,6
miljarder kronor (2007 års prisnivå). Driftkostnaderna avseende underhåll och försörjning, brand och
säkerhet samt start- och landningssystem beräknades totalt för alternativen till intervallet 32-37
miljoner kronor per år (2007 års prisnivå). I dessa bedömningar ingick dock inte samtliga kostnader.
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Figur 1. Analyserade alternativ för lokalisering av start- och landningsbana
Källa: LFV, Stockholm-Arlanda flygplats Projekt SA KAP, Slutrapport 2007-06-01

De tre lägena för en ny rullbana beräknades ge en maximal kapacitet på 116 respektive 126
rörelser/timme enligt då gällande regelsystem.
De operativa förutsättningarna för alternativ 2 och 3 bedömdes vara likartade vad gäller hantering av
luftrummet och rörelser på marken. Alternativ 1 ansågs vara genomförbart, men gav något sämre
operativa egenskaper än alternativ 2 och 3.
LFV studerade markförhållanden, miljöfrågor, bullerförhållanden mm för de tre alternativen.
Terminalutveckling för att möta kapacitetsökningen bedömdes ske på ett likartat sett oberoende av
alternativ.
Från utredningens sida rekommenderades att alternativ 2 och 3 skulle bibehållas som alternativ för
framtida prövning.
Avtal om Bromma flygplats
I september 2007 träffade Staten genom LFV och Stockholms kommun ett avtal om förlängning av
upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde. Upplåtelsen gäller till och med den 31 december
2038. Enligt avtalet är syftet att verksamheten vid Bromma flygplats ska stödja näringslivets
utveckling i Stockholm genom att vara en flygplats för reguljär flygtrafik till och från Stockholm samt
vara flygplats för affärsflyget. I avtalet betonas att Bromma spelar en viktig roll för att ge extra
kapacitet för den reguljära flygtrafiken mellan Stockholm och övriga landet framför allt under högtrafiktid. Genom flygplatsen kan också säkerställas att konkurrensen kan upprätthållas och utvecklas
inom inrikesflyget. Flygplatsen bedömdes kunna utvecklas med beaktande av miljöintressena.
De villkor som anges i avtalet berör bl.a. nyttjanderätt och markområden, ersättning för arrenderätt,
avtalstid, användning av arrendeområdet, uppsägning, upplåtelse i andra hand, upprustning och
förbättring av byggnader, öppethållningstider, särskilda tillstånd och föreskrifter gällande miljövillkor,
stadens exploatering av markområden utanför arrendeområdet, stängsel, stadens tillträde, nyttjanderätt
utanför arrendeområdet för inflygningshjälpmedel, teknisk försörjning, arrenderättens upphörande
mm.
LFV ska som ersättning betala till staden en årlig arrendeavgift om en krona. För den flygplatsanknutna verksamheten utger LFV till staden även ett belopp som motsvarar fem kronor per
passagerare som avreser från flygplatsen och för vilken passageraravgift betalas enligt gällande
luftfartstaxa. Det totala arrendet uppgick 2014 till cirka 6,3 miljoner kronor.
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Om parterna inte avtalar om annat, upphör arrendet efter uppsägning till avtalstidens utgång.
Uppsägning ska ske 36 månader före avtalstidens utgång. LFV har rätt till en förtida uppsägning av
avtalet om flygplatsen läggs ned. Under sådana omständigheter upphör avtalet att gälla 36 månader
efter det att en skriftlig uppsägning skett.
Om LFV omvandlas från ett affärsdrivande verk till ett aktiebolag, har verket enligt avtalet rätt att
överlåta detta till ett sådant aktiebolag.
I avtalet finns olika villkor och restriktioner för flygtrafiken som redovisas senare i rapporten.
Flygplatsverksamheten och avtalet har senare (under år 2010) överförts från LFV till Swedavia. Detta
är i sin tur avtalsreglerat mellan de olika statliga aktörerna.
Avtal mellan Luftfartsverket och Sigtuna kommun
Mellan LFV och Sigtuna kommun tecknades ett avtal i augusti 1991 om framtida utveckling av
Arlanda flygplats. Syftet var att ge kommunen inflytande över en utbyggnad av Arlandas rullbanor.
LFV förbinder sig i avtalet att inte genomföra en ytterligare utbyggnad av rullbanor utan att
kommunfullmäktige har medgivit utbyggnaden. LFV ansvarar för att detta avtal blir bindande också
för en ny huvudman för flygplatsverksamheten på Arlanda, om en överlåtelse av verksamheten sker.
Den juridiska betydelsen av detta avtal prövades inom ramen för Stockholmsberedningens arbete.
Sedan avtalet tecknades har den tredje banan på Arlanda byggts. Ansvaret för flygplatsen har övergått
från LFV till Swedavia.

1.4.

Pågående utredningar, förhandlingar och
planeringsprocesser

Det viktigaste som kan nämnas här är följande.
Regeringens arbete med en flygstrategi
Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi. Ambitionen är att
strategin ska presenteras i början av hösten 2016. Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett
mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Mot den bakgrunden ska strategin
vara ett inriktningsdokument, en vision för flygets roll i transportsystemet både på kort och på lång
sikt. Flygstrategin tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö
och hälsa (funktions- respektive hänsynsmålen) samt regeringens mål om lägsta arbetslösheten i EU år
2020.
Utredningen om flygskatt
Regeringen tillsatte den 5 november 2015 (Dir 2015:106) en utredare som ska analysera och lämna
förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Sådana skatter finns i olika former i Frankrike,
Storbritannien, Tyskland och Österrike. Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2016.
Regeringens arbete med ny nationell infrastrukturplan
Regeringen har startat arbetet med att ta fram en nationell infrastrukturplan för åren 2018-2029.
Trafikverket lämnade ett inriktningsunderlag till regeringen 30 november 2015. Remisstiden för denna
gick ut 29 februari 2016. Regeringen förväntas lämna en inriktningsproposition till riksdagen under
hösten 2016. Planen bedöms fastställas av regeringen under första halvåret 2018.
Sverigeförhandlingen
Detta är en omfattande förhandling om byggande av en höghastighetsbana mellan Stockholm –
Göteborg och mellan Stockholm – Malmö. Arbetet startade under den tidigare regeringen
(Dir.2014:106) men har fortsatt på uppdrag av den nuvarande regeringen med tilläggsdirektiv
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(Dir.2014:113). Arbetet omfattar även åtgärder i storstadsområdena samt frågan om järnvägens
utbyggnad i norr mm. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen 31 december 2017.
Internationellt arbete
Internationellt pågår ständigt ett utrednings- och förhandlingsarbete om flygbranschens utveckling. I
december 2015 presenterade EU kommissionen sitt meddelande ”En flygstrategi för Europa”. Inom
EU bedriver EU-kommissionen olika lagstiftningsarbeten, bl.a. om förändring av förordning för
ankomst- och avgångstider och en utveckling av reglerna om det gemensamma luftrummet.
Inom ramen för ICAO pågår förhandlingar om ett s.k. globalt marknadsbaserat styrmedel (GMBM,
Global Market Based Measure) för att reglera det internationella flygets klimatpåverkan. Det
beslutades vid ICAO:s generalförsamling 2013 att ICAO ska ta fram ett sådant förslag på GMBM.
Beslut om ett sådant system förväntas ske vid generalförsamlingen hösten 2016. Ikraftträdande av
systemet är tentativt 2020/2021. Därutöver pågår förhandlingar inom ICAO om en koldioxidstandard
(koldioxidkrav) för nya flygplan. CAEP, en kommitté inom ICAO, har i februari 2016 ställt sig bakom
en ny koldioxidstandard. Ambitionen är att ICAO:s generalförsamling behandlar detta hösten 2016
och att ICAO:s råd ska kunna ta beslut i denna fråga i början av 2017.

1.5.

Organisatoriska förutsättningar

Statligt engagemang inom luftfartsområdet
År 2010 ägde en omfattande organisationsförändring rum inom det statliga området för styrning,
förvaltning och tillsyn av transportområdet. Nedan beskrivs aktörer i bokstavsordning som har ett mer
betydande uppdrag eller roll inom luftfarten.
Arlandabanan Infrastructure AB
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) äger och förvaltar Arlandabanan (Rosersberg via Arlanda
flygplats till Odensala) samt upplåter banan och vissa rättigheter för driften av snabbtågspendeln
mellan Arlanda flygplats och Stockholms Central. AIAB är helägt av staten. AIAB har avtal med ATrain till 2040. A-Train bedriver trafiken under varumärket Arlanda Express.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten verkar bl.a. för god folkhälsa och ett effektivt smittskydd. Folkhälsomyndigheten beslutar vilka flygplatser som ska vara karantänflygplatser. Det finns i dagsläget fem
karantänflygplatser, varav Stockholm Arlanda flygplats är en.
Försvarsmakten
Försvarsmaktens ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar, försvara Sverige och främja svensk
säkerhet. Försvarsmakten bedriver militär luftfart. Försvarsmakten äger, driver och utvecklar fyra
flygplatser som är civilt godkända.
Luftfartsverket
LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil
och militär luftfart. Myndigheten ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. LFV
tillhandahåller inom och utom landet flygtrafiktjänster samt service- och konsulttjänster som är knutna
till verksamheten och svarar för forskning och innovation, motiverade av myndighetens uppgifter.
LFV får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Verket får också disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.
Swedavia
Swedavia AB är ett helägt statligt bolag som har sitt säte i Sigtuna kommun. Bolagets verksamhet är
att direkt eller indirekt finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande
byggnader och anläggningar, tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella
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tjänster och produkter med anknytning till flygplatsverksamheten såsom bilparkering, upplåtelse av
lokaler och fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster mm, äga och förvalta
fast egendom, äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i
bolagsordningen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, inom ramen för
affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen
beslutade transportpolitiska målen uppnås. Bolaget får inte utan regeringens godkännande lägga ned
eller överlåta någon av de flygplatser som ingår i det av regeringen vid var tid fastställda nationella
basutbudet av flygplatser. Swedavia driver tio flygplatser, vilka gemensamt utgör det nationella
basutbudet, bland dem Bromma och Arlanda. Av dessa äger och förvaltar bolaget åtta flygplatser.
Swedavia finansierar verksamheten inklusive flygplatsinfrastrukturen med de intäkter som
verksamheten genererar, t.ex. genom avgifter avseende flygverksamheten och kommersiella intäkter,
t.ex. för kommersiell service, bilparkering och från den egna fastighetsverksamheten.
Trafikanalys
Trafikanalys har till huvuduppgift att med utgångspunkt i de transportpolitiska målen utvärdera och
analysera effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. Vidare har
myndigheten ansvar för att samla in, sammanställa och sprida statistik inom området. Trafikanalys ska
bl.a. regelbundet beskriva utvecklingen inom transportområdet och analysera omvärlden inom
transportområdet.
Trafikverket
Trafikverket har med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvaret för den
långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande
och drift av statliga vägar och järnvägar. Myndigheten verkar för en grundläggande tillgänglighet i
den interregionala kollektivtrafiken och ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa
förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt
hållbart transportsystem. Myndigheten ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Trafikverket tar fram och tillhandahåller trafikprognoser, svarar för forskning och innovation som
motiveras av myndighetens uppgifter samt finansierar forskning och innovation inom transportområdet. Trafikverket ska genom överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett
nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap så att samhällsviktiga
transporter kan utföras. Trafikverket ansvarar för utbetalning av driftbidrag till icke statliga
flygplatser.
Trafikverket svarar för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för
avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av LFV. Verket ska därtill svara för
den historiska miljöskuld som staten bär enligt ramavtal av den 25 mars 2010 mellan svenska staten,
LFV Holding AB och Swedavia AB om bolagisering av flygplatsverksamheten inom LFV.
Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional
kollektivtrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas
förutsättningar för kommersiell drift. Man ska vidare se till att det finns regelbunden flygtrafik på
linjen Östersund-Umeå.
Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde lämna uppgifter om anläggningar för kommunikationer
som man bedömer vara av riksintresse till länsstyrelserna.
Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom
transportområdet och ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt
inriktas på att bidra till ett internationell konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.
Transportstyrelsens tillsyn ska utövas bl.a. över den civila luftfarten (särskilt flygsäkerheten och
luftfartsskyddet). Transportstyrelsen svarar för forskning och innovation som motiveras av
myndighetens uppgifter.
Transportstyrelsen ansvarar för frågor som exempelvis krav på infrastruktur, luftfartyg, kompetenskrav och behörigheter, krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag,
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trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service, villkor för marknadstillträde och
konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster.
Transportstyrelsen ska biträda regeringen med beredningen av ärenden i det internationella samarbetet
inom den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO). Transportstyrelsen svarar för
luftfartygs- och inskrivningsregistret. Transportstyrelsen har myndighetsansvar för flygtrafiktjänst för
civil och militär luftfart och ska upprätta avtal med Försvarsmakten i fråga om den praktiska
tillämpningen av myndighetsansvaret för flygtrafiktjänst som berör militär luftfart. Transportstyrelsen
får meddela föreskrifter om avgifter för verksamhet inom luftfartsområdet.
Andra organisationer och forum
Det finns många andra organisationer som är involverade, berörs eller påverkar förutsättningarna för
luftfarten. Det gäller exempelvis institutioner som EU, regering och riksdag, länsstyrelser och
kommuner m fl. Nedan redogörs för andra organisationer utöver de statliga som bedöms vara mer
involverade.
Det finns 46 ”trafikflygplatser” i Sverige. Det är flygplatser som i praktiken kan användas för reguljäreller chartertrafik. Av dessa hade 39 flygplatser reguljär trafik 2015. Swedavia äger åtta flygplatser,
men driver totalt tio. De flesta flygplatserna ägs av olika kommuner och några få ägs av privata
intressen. Bland de privata flygplatserna kan nämnas Stockholm Skavsta.
Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som
är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken
och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner.
Transportstyrelsen beslutade i oktober 2013 att utse Airport Coordination Sweden (ACS) till
samordnare för både Bromma Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Airport. ACS är en ickevinstdrivande organisation (ekonomisk förening), som är ansvarig för fördelning av tillgängliga
ankomst- och avgångstider (slots) på Arlanda och Bromma flygplatser. Organisationen ägs av
flygplatser och flygbolag (50 procent vardera).
För att bedriva flygverksamhet krävs olika tillstånd. Bland flygbolagen som bedriver reguljär inrikes
luftfart kan nämnas SAS, Norwegian och Braathens aviation. SAS ägs till ca 50 procent av svenska,
danska och norska staten. Den svenska statens ägarandel uppgår till 21,4 procent.
Flygbolag kan bedriva marktjänster i form av egenhantering eller genom att en leverantör tillhandahåller dessa tjänster. De tjänster som innefattas i marktjänster är exempelvis passagerartjänster,
bagagehantering, ramptjänster och skötsel av flygplan, bränsle- och oljepåfyllning, underhåll med
mera.
LFV är den största leverantören av flygtrafiktjänster i Sverige. Flygtrafiktjänster kan delas upp i lokal
flygtrafiktjänst och flygtrafiktjänst en route. Lokal flygtrafiktjänst avser tjänster som sker i samband
med start och landning, medan flygtrafiktjänst en route avser flygning i det övre luftrummet.
Föreningen Svenskt flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och
flygindustrin i Sverige. Syftet med verksamheten är att stärka förtroende för det kommersiella flyget
och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige. Medlemmar i
föreningen är LFV, SAAB, Svenska Regionala Flygplatser AB, GKN Aerospace, Swedavia och
Svenska Flygbranschen.
Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, med ca 100
anslutna företag. Som branschförbund tillvaratar man branschens intressen, agerar som remissinstans
och deltar i debatten.
Connect Sweden är ett samverkansprojekt etablerat 2013 som arbetar för att stärka Sveriges
internationella flygförbindelser. Det stödjs av representanter från det svenska näringslivet, Stockholms
Stad, nationella och regionala organisationer samt Swedavia.
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International Air Transport Association (IATA) är en världsomspännande organisation för flygbolag
och representerar omkring 260 bolag. IATA representerar flygindustrin, utvecklar standarder och
stödjer flygbolag.
International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett FN-organ, som etablerades 1944, för att
administrera och förvalta konventionen rörande internationellt civilflyg (Chicagokonventionen). ICAO
har ca 190 medlemstater.
Utöver det som redovisats ovan finns det andra organisationer och sammanslutningar som på olika sätt
påverkar eller berörs av luftfartssektorn. Det kan t.ex. handla nationella kompetenskluster,
arbetstagarorganisationer, intresseorganisationer för marknadssegment inom luftfarten, handelskamrar
m fl.

1.6.

Flygets roll i transportsystemet

Flyget en del av transportsystemet
Transporter är av grundläggande betydelse för Sveriges ekonomi och vårt samhälle. Rörligheten är
vital för medborgarnas livskvalitet genom friheten att kunna resa. Detta är en förutsättning för näringslivets möjligheter att verka. Transporter bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Effektiva
transporter är en förutsättning för att välståndet i Sverige och Europa ska utvecklas på ett bra sätt.
Infrastrukturen har en stor betydelse och ger förutsättningar för mobilitet och rörlighet. Utan ett väl
anpassat och mer effektivt utnyttjat transportnät försvåras möjligheterna att möta framtidens krav.
Sverige är ett land som i högsta grad är beroende av goda inhemska och internationella
kommunikationer. Det beror på landets storlek, perifera läge och beroendet av omvärlden. Sverige är i
mycket stor utsträckning beroende av export och import till och från andra länder. I en allt mer
internationaliserad värld är konkurrensen hård om varor, tjänster, investeringar, företagsetableringar,
turism och mycket annat. Effektiva resor och transporter är självklara krav från näringslivet, men
också från medborgarna som reser internationellt i en allt större utsträckning.

Figur 2.Persontransportarbete i Sverige år 2000 – 2014, miljarder personkilometer
Källa: Trafikanalys, Transportarbete 1950 – 2014, Publiceringsdatum 2015-09-16
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Vägtransporter dominerar persontransportarbetet uttryckt i personkilometer, vilket för år 2014
motsvarar ca 84 procent av det totala persontransportarbetet. Inrikes flygtrafik uppgår till strax över 2
procent. Utrikes flygtrafik ingår dock inte i diagrammet ovan.
För längre resor i Sverige och för internationella resor spelar flyget en avgörande roll. Därför är
frågorna om tillgänglighet så viktiga. Det gäller särskilt för Stockholmsregionen, som är ett tillväxtnav
i Sverige, där många viktiga företag finns representerade och där många medborgare bor och arbetar.
Dit vill man också kunna resa effektivt från andra regioner i Sverige. För att uppnå en bättre
tillgänglighet krävs att de olika trafikslagen samverkar effektivt och att det är smidigt för resenärer,
transportköpare och transportföretag att byta från ett trafikslag till ett annat vid effektiva knut- och
bytespunkter.
Sett över en längre period har antalet utrikes passagerare i Sverige ökat från cirka 2,9 miljoner 1970
till cirka 25,8 miljoner 2014 och ökningen bedöms fortsätta. I inrikes flygtrafik har marknaden
stagnerat sedan rekordåret 1990. I takt med flygets ökade betydelse har även de miljöproblem som
flyget för med sig delvis ökat. För att klara utvecklingen krävs bättre energieffektivitet, bättre
prestanda i logistikkedjorna och effektivare användning av transportsystem och infrastruktur.
Samtidigt måste den negativa inverkan på klimat och miljö från flyget minska eller begränsas.
Luftfarten har en global karaktär. Det kan därför vara svårt att införa olika regler eller styrmedel som
enbart gäller för Sverige eller Europa.
Flyget har en ekonomisk betydelse
Flygsektorn är en drivkraft för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, handel och rörlighet. Enligt EU
Kommissionens bedömning 2015 sysselsätter EU:s luftfart direkt mellan 1,4 miljoner och 2 miljoner
personer och bidrar totalt till mellan 4,8 och 5,5 miljoner arbetstillfällen. Tillgången på direkta interkontinentala flygförbindelser är en viktig faktor för lokalisering av de stora bolagens huvudkontor i
Europa. Utrikesresandet i storstadsregioner bidrar dessutom till att öka den lokala sysselsättningen
inom tjänstesektorn. Oxford Economics bedömde 2011 att luftfartssektorn bidrar med ca 53 miljarder
kronor till Sveriges BNP och med ca 83 000 jobb i Sverige. Oxford Economics menar att flyglinjer,
tillgänglighet och integrering i det globala flygtransportsystemet skapar möjlighet för den svenska
ekonomin genom att öppna utländska marknader för svensk export, sänka transportkostnaderna över
långa avstånd, öka flexibiliteten i arbetskraftsutbudet, uppmuntra svenska företag att investera och
specialisera sig inom områden som gynnar ekonomins styrkor, snabba på införandet av nya
affärsmetoder samt höja produktiviteten.
Flygpassagerarna har idag många flygmöjligheter till konkurrenskraftiga priser. Antalet förbindelser
och frekvenser i Europa och interkontinentalt har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. Lågprisbolagen hör till de bästa flygbolagen vad gäller antalet passagerare och börsvärde. Flygtillverkningsindustrin har varit lika stark. Den internationella luftfarten kännetecknas av stark tillväxt i vissa
regioner i världen. Tillsammans med en förskjutning av världens ekonomiska tyngdpunkt österut,
framför allt i Asien, har detta resulterat i att nya flygbolag och flygplatser uppstått. Det innebär en
betydande utmaning för europeiska storflygplatser och flygbolag. Samtidigt måste tillväxten i den
europeiska flygtrafiken och i övriga världen kunna ske med bibehållna krav på flygsäkerhet och
säkerhet, liksom att flygets klimat- och miljöpåverkan minskas.
Flygtransporter bidrar till ekonomisk nytta. Luftfartssektorn består bl.a. av flygbolag, flygplatser och
en flygindustri som utvecklar, bygger och underhåller bl.a. flygplanssystem, flygskrov och motorer.
Branschens ekonomiska påverkan kan mätas på olika sätt, t.ex. i form av bidrag till bruttonationalprodukten, sysselsättning och skatteintäkter. Nytta skapas även för passagerarna eller transportköparna. Dessutom utgör förbindelserna som skapas mellan städer och marknader en viktig
infrastrukturell tillgång. Den bidrar till en tillgänglighet som i sin tur kan möjliggöra utländska
investeringar, företagskluster, specialisering och andra effekter på ekonomin.
Sveriges ekonomi bygger till stor del på interaktion med omvärlden. Den internationella handelns
betydelse för svensk ekonomi är central. Exportens betydelse har ökat under de senaste fyra
decennierna och särskilt från 1990-talet och framåt. Stockholmsregionen växer snabbt i Sverige och är
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både en tillväxtmotor och ett transportnav. Den internationella tillgängligheten till och från regionen
eller via regionen är därför mycket viktigt för Sverige som helhet. Ett exempel är den ökande turismen
som har stor betydelse för Stockholms och Sveriges ekonomi.
Stockholm i ett internationellt perspektiv
Inom ramen för samverkansprojektet SATSA II1 konstaterades att den internationella tillgängligheten
är central för Sveriges konkurrenskraft. En betydande del av Sveriges bruttonationalprodukt består av
export. Utvecklingen av arbetstillfällen i Stockholm har ett tydligt samband med möjligheterna till
internationell handel. I en fortsatt globaliserad värld kommer internationell tillgänglighet att spela en
allt större roll. Om Stockholmsregionen ska fortsätta utvecklas och att behålla sin konkurrenskraft är
internationell tillgänglighet viktigt, enligt SATSA II.
Inom ramen för projektet ”Global Cities Initiative” har Stockholms Handelskammare tillsammans med
tankesmedjan Brookings och affärsbanken JPMorgan Chase analyserat huvudstadsregionens
konkurrenssituation utifrån bl.a. handel, innovation, utbildning, digitalisering och integration.
Stockholmsregionen står sig starkt inom många områden i den internationella konkurrensen mellan
mellanstora städer. Infrastrukturen är i många delar i världsklass. Stockholms bostadsmarknad är dock
en flaskhals och hämmar arbetskraftens rörlighet och därmed tillväxten. Internationella
flygförbindelser är en annan viktig faktor. Stockholms flygnätverk växer, men ligger fortfarande efter
många andra städer. Stockholms Handelskammare anser att Stockholm behöver fler internationella
flygförbindelser, för att både behålla och utveckla Stockholms attraktionskraft.
Inriktning i transportpolitiken
De transportpolitiska målen fastställdes av riksdagen 2009. Sedan dess har endast en mindre justering
av hänsynsmålet genomförts. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under det
övergripande målet finns ett funktionsmål (tillgänglighet) och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och
hälsa). Dessa mål är jämbördiga.
Funktionsmålet för tillgänglighet uttrycks som 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. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs.
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet gäller ett antal preciseringar. Bland dessa
preciseringar kan bl.a. nämnas; att medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet, att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften och att tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige
och andra länder.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa uttrycks som att transportsystemets utformning, funktion
och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
För att uppfylla hänsynsmålet finns ett flertal preciseringar. Bland dessa preciseringar kan bl.a.
nämnas; att antalet omkomna och allvarligt skadade inom luftfartsområdet minskar fortlöpande, att
transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” nås genom en stegvis
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

1

SATSA II : Samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Invest Sweden, Stockholm Business
Region, KSL, Regionförbundet i Uppsala län, Sigtuna kommun, SL, Stockholms läns landsting, Swedavia,
Tillväxtverket och Trafikverket. Projektet finansierades av EU:s regionala utvecklingsfond.
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Utveckling i förhållande till transportpolitiskamål
Trafikanalys redovisar årligen en uppföljning av de transportpolitiska målen. I den senaste uppföljningen publicerad 2015 bedömer Trafikanalys att kvaliteten på medborgarnas resor sammantaget är
oförändrad jämfört med när målen antogs. Detsamma gäller för merparten av preciseringarna av
funktionsmålet. I internationella jämförelser anses Sverige ha en god kvalitet på transportinfrastruktur,
men i jämförelse med andra europeiska länder som Sverige har ett stort handelsutbyte med har
utvecklingen i dessa länder varit mer gynnsam än i Sverige under de senaste åren.
Medborgarnas tillgänglighet till olika typer av service och kommunikationer har förbättrats i
kommuner med stor befolkning, medan det omvända gäller på landsbygden. I ett interregionalt
perspektiv har en tredjedel av Sveriges kommuner en god tillgänglighet, medan några kommuner inte
uppfyller ett enda av kriterierna för en acceptabel tillgänglighet.
När det gäller hänsynsmålet så visar luftfarten på en positiv utveckling avseende antalet omkomna och
skadade. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter i allmänhet fortsätter att minska. Men
takten är alltför låg för att det ska vara troligt att uppsatta delmål om fossiloberoende fordonsflotta ska
nås. Energieffektiviteten förbättras inom vissa trafikslag t.ex. inom luftfarten. Andelen förnybar energi
ökar snabbare än i något annat land i en europeisk jämförelse. Men då trafiken samtidigt ökat blir
effekten i form av minskade utsläpp inte tillräcklig. Utsläppen från internationell luftfart som startat i
Sverige ökade under 2014. Transportsystemets påverkan på övriga miljökvalitetsmål och hälsa
bedöms inte ha utvecklats på något påtagligt sätt sedan 2009.

1.7.

Flygets regelverk

Regelverkets utveckling
Det grundläggande regelverket för den civila luftfarten fastställdes genom Chicagokonventionen 1944.
Den viktigaste principen var att varje stat har full suveränitet över sitt luftrum. Konventionen
innehåller regler rörande medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter, regler för införande av
internationella standardbestämmelser och regler för införande av teknisk och flygoperativ natur,
riktlinjer för lättnader i tull- och passfrågor samt luftfartspolitiska frågor. Enligt konventionen
fastställer ICAO normer och rekommendationer som vägledning.
Historiskt sett har därför regler för lufttransporter utvecklats inom ramen för ICAO. Därutöver har
mellanstatliga och bilaterala luftfartsavtal tagits fram. Reglerna har i stor utsträckning handlat om
förbindelser, hur många bolag som får tillträde, kapacitetsbegränsningar mm. Reglerna har sedan
implementerats under nationella myndigheters ledning och kontroll.
Sedan Sverige blev medlem i EU gäller EU:s regelverk för trafik mellan flygplatser inom unionen. EU
har successivt utvecklat regelverket för flygtransporter och flygplatser. Genom en rad lagstiftningsåtgärder på EU-nivå har de tidigare skyddade nationella luftfartsmarknaderna gradvis omvandlats till
en liberaliserad och konkurrensutsatt gemensam marknad för lufttransporter. De bilaterala
luftfartsavtalen har i stort sett spelat ut sin roll mellan de länder som ingår i EU:s inre luftfartsmarknad. I stället gäller där i huvudsak EU:s bestämmelser.
EU-regler för lufttrafik
Transportpolitiken har en strategisk betydelse inom EU. Den syftar till att säkra en smidig, effektiv,
säker och fri rörlighet för personer och varor i EU. EU:s regler för lufttrafikområdet berör flera olika
perspektiv såsom den inre marknaden, tillhandahållandet av tjänster och tillstånd, passagerares
rättigheter, luftsäkerhet, luftrum och trafikledning, miljöskydd, den internationella dimensionen och
luftfartsskydd.
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Inom ramen för den inre marknaden har EU reglerat exempelvis frågor om avgiftssystem för
flygtrafiktjänster, harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden, regler för
tillhandahållande av lufttrafik och tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatser mm.
EU har inom ramen för tillhandahållande av tjänster och tillstånd reglerat frågor om fördelning av
ankomst- och avgångstider vid flygplatser, flygplatsavgifter och försäkring för lufttrafikföretag och
luftfartygsoperatörer.
Inom ramen för passagerares rättigheter har EU reglerat frågor om rättigheter för personer med
funktionshinder vid lufttransport, information till flygpassagerare (säkerhetskrav), datoriserade
bokningssystem och ersättning för nekad ombordstigning.
EU har också reglerat luftsäkerhet för civil luftfart. Det handlar om gemensamma säkerhetsregler,
inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, rapportering av händelser inom civil luftfart,
utredning och förebyggande av olyckor och tillbud samt lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid
olyckor.
Inom ramen för gemensamt luftrum och trafikledning har EU reglerat frågor om gemensamt
europeiskt luftrum (EU:s regler för flygtrafiktjänster), organisation och användning av det europeiska
luftrummet, teknisk utveckling av den europeiska flygledningstjänsten (SESAR), driftkompatibilitet
hos det europeiska nätverket för flygledningstjänster, fastställande av regler för flödesplanering
(ATFM – Air Traffic Flow Management), luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt
visuellflygregler ovanför flygnivå 195.
EU har behandlat miljöskydd genom regler och förfaranden för att av bullerskäl införa
driftsrestriktioner vid flygplatser.
EU har också hanterat den internationella dimensionen. EU har lagstiftat och fattat beslut rörande avtal
om luftfart mellan medlemsländer och tredjeländer, avtal om ett gemensamt luftrum mellan Europa
och USA samt ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter
(Montrealkonventionen).
Inom ramen för luftfartsskydd har EU reglerat frågor om gemensamma skyddsregler för den civila
luftfarten. Det gäller bl.a. säkerhetskontroll av passagerare och säkerhet på flygplatser.
Inom vissa områden har Sverige därtill kompletterande nationell lagstiftning.
Nedan beskrivs endast vissa delar av gällande lagstiftning och då främst med fokus på kapacitet och
avgifter vid flygplatser.
Regler kring slots (kapacitet)
Övergripande

I förordningen (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider
vid gemenskapens flygplatser bestäms hur tilldelningen av ankomst- och avgångstider ska
genomföras. Regler finns om när en flygplats ska samordnas eller tidtabellanpassas och vilka principer
som ska vara gällande vid tilldelningen av ankomst- och avgångstider. EU har också bestämt vilken
instans som ansvarar för olika delar inom området. I förordningen hänvisas främst till parterna,
nämligen kommissionen, medlemsstaten, slotssamordnaren eller tidtabellsanpassaren och flygbolagen.
Transportstyrelsen är av regeringen utsedd att agera som medlemsstaten.
Enligt förordningen (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
gemenskapen kan en medlemsstat reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som betjänar
samma stad eller tätortsområde. En medlemsstat får efter samråd med berörda parter, dvs. berörda
flygbolag och flygplatser, reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som uppfyller vissa
villkor. Det förutsätts att detta kan ske utan särbehandling av destinationer inom gemenskapen eller på
grund av flygbolagets nationalitet eller identitet.
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När kapaciteten är begränsad kan det finnas en samordnare eller tidtabellskoordinator som ska agera,
under förutsättning att Transportstyrelsen beslutat utse flygplatsen till samordnad alternativt tidtabellsanpassad. Transportstyrelsen ska utse en samordnare och se till att det finns en samordningskommitté.
Som redan nämnts har Transportstyrelsen utsett ACS till samordnare för Arlanda och Bromma.
Samordnarens uppgifter

Samordnaren ska fördela ankomst- och avgångstider i enlighet med förordningen. Tilldelningen ska
fastställas två gånger per år (sommartidtabell och vintertidtabell) och hänsyn ska tas till tekniska,
driftmässiga och miljömässiga faktorer.
Tilldelning av ankomst- och avgångstider

Serier av ankomst- eller avgångstider2 tilldelas flygbolagen på begäran och utgör tillstånd att använda
flygplatsen för start och landning under den tidtabellsperiod begäran avser. Kan flygbolaget visa att
man utnyttjat serien under minst 80 procent av tiden för perioden, är bolaget berättigat till samma serie
under nästa motsvarande tidtabellsperiod om företaget begärt detta (grandfather's right).
Om inte alla flygbolags önskemål om ankomst- och avgångstider kan tillgodoses, ska kommersiell
luftfart prioriteras, särskilt luftfart i regelbunden trafik3 och seriemässig luftfart i icke-regelbunden
trafik4. Åretrunt-trafik har företräde om flera ansökningar finns inom samma trafikkategori.
Om en begäran om ankomst- eller avgångstid inte kan tillgodoses, ska flygbolaget bli informerat om
närmaste alternativa tillgängliga ankomst- eller avgångstid.
Om ett flygbolag inte utnyttjar sina tilldelade ankomst- eller avgångstider till minst 80 procent ska
samtliga ankomst- och avgångstider i serien placeras i ankomst- och avgångsreserven. Detta gäller
dock inte om det bristande utnyttjandet beror på icke förutsebara och tvingande omständigheter
utanför flygbolagets kontroll, exempelvis om luftrummet har stängts. Från reserven ska sedan
maximalt 50 procent av ankomst- och avgångstiderna tilldelas nytillträdande flygbolag, som alltså har
ett visst företräde. Bolag som idag endast trafikerar Bromma flygplats är att anse som nytillträdande
bolag vid Arlanda flygplats.
Ett av syftena med förordningen är att undvika situationer där brist på tillgängliga ankomst- och
avgångstider medför att vinsterna med liberaliseringen sprids ojämnt och konkurrensen snedvrids. Ett
exempel på detta är om ett flygbolag inte tillräckligt utnyttjar sina tilldelade tider och på så sätt hindrar
konkurrens från andra flygbolag.
Ankomst och avgångstidernas överförbarhet

Ett flygbolag kan inom samma flygplats överföra en ankomst- och avgångstid från en linje till en
annan linje. Överföring kan även under vissa förutsättningar ske inom en koncern. En slot kan även
bytas, en mot en, mellan olika flygbolag.
Allmän trafikplikt

På linjer där det råder allmän trafikplikt får medlemsstaten reservera de ankomst- och avgångstider
som krävs för den planerade trafiken vid en samordnad flygplats. I dagsläget finns ingen trafik där
allmän trafikplikt råder på Bromma, men däremot finns sådan trafik på Arlanda. Samordnaren ser till
att ankomst- och avgångstider finns reserverade för den trafik där allmän trafikplikt råder.

2

En serie av ankomst- och avgångstider består av minst fem ankomst- och avgångstider för en och samma tid
och veckodag under en tidtabellsperiod (Förordning (EEG) 95/93).
3
En serie flygningar där varje flygning uppfyller kriterierna om att det på varje flygning finns platser och/eller
kapacitet att transportera gods och/eller post som allmänheten kan köpa på individuell basis (antingen direkt av
lufttrafikföretaget eller av godkända agenter) samt att trafiken bedrivs mellan samma flygplatser enligt tidtabell
eller att flygningarna är så regelbundna eller täta att de utgör en tydlig och planmässig serie (Förordning (EG)
1008/2008).
4
Förordning (EG) nr 1008/2008, Seriemässig charter i icke-regelbunden trafik: Med icke regelbunden trafik
menas när hela flygplanet är inhyrt av en eller flera chartrare, ofta en researrangör, dvs. charter. Seriemässig blir
den när den utgör en tydlig planmässig serie.
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Fördelning av trafik mellan flygplatser

Enligt förordningen (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
gemenskapen kan en medlemsstat reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som betjänar
samma stad eller tätortsområde.
En medlemsstat får efter samråd med berörda parter, dvs. även berörda flygbolag och flygplatser,
reglera fördelningen av flygtrafiken mellan flygplatser som uppfyller vissa villkor och om detta sker
utan särbehandling av destinationer inom gemenskapen eller på grund av flygbolagets nationalitet eller
identitet. Följande villkor ska även vara uppfyllda:
1. Flygplatserna betjänar samma stad eller tätortsområde.
2. Flygplatserna omges av ändamålsenlig transportinfrastruktur som så långt som det är möjligt
erbjuder en direkt förbindelse med möjlighet att nå flygplatsen inom 90 minuter (från staden).
3. Flygplatserna är förbundna med varandra och med den stad eller det tätortsområde som de
betjänar genom pålitlig och effektiv kollektivtrafik med täta avgångar.
4. Flygplatserna erbjuder lufttrafikföretag nödvändiga tjänster och skadar inte deras kommersiella
möjligheter i onödan.
En berörd medlemsstat ska informera kommissionen om sin avsikt att reglera fördelningen av
lufttrafik eller att ändra en befintlig regel för lufttrafik. Kommissionen ska granska tillämpningen av
villkoren och besluta om medlemsstaten får vidta åtgärderna. Kommissionen ska offentliggöra sitt
beslut i Europeiska unionens officiella tidning och åtgärderna får inte tillämpas dessförinnan.
Förslag från EU-kommissionen om revidering av gällande regler

EU-kommissionen presenterade den 2 december 2011 ett förslag till ändring av förordning 95/93 om
gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser. I
korthet innebär förslaget att den s.k. 80/20-reglen ska ändras så att flygföretaget måste använda en
tilldelad slot 95 procent av tillfällena, i stället för 80 procent för att vara garanterad att behålla slotsen
till motsvarande efterföljande tidtabellsperiod (sommar – sommar, vinter – vinter). Vidare föreslås ett
handelssystem med slots mellan flygföretagen och att nytillträdande flygföretag ska ges större
företräde till nytillkommande slots, oavsett om det är ny kapacitet eller slots som återlämnas till potten
(samordnaren).
Framdriften av ny EU-lagstiftning på området har fördröjts på grund av motsättningar mellan olika
medlemsstater.
Regler kring avgifter
Flygplatsavgifter

I augusti 2011 trädde lagen (SFS 2011:866) och den kompletterande förordningen (SFS 2011:867) om
flygplatsavgifter i kraft. Den svenska lagstiftningen är en implementering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/12/EG av den 12 mars 2009 om flygplatsavgifter.
Lagen omfattar de flygplatser som har det högsta antalet avresande passagerare och de flygplatser där
den årliga trafiken uppgår till minst fem miljoner passagerarrörelser. Lagen omfattar därför enbart
Arlanda och Landvetter flygplatser.
I lagen finns en möjlighet för en flygplatshavare med fler än en flygplats att ansöka om att dessa
flygplatser ska definieras som ett flygplatsnät. Transportstyrelsen har efter ansökan från Swedavia
beslutat att bolagets samtliga flygplatser ska utgöra ett flygplatsnät. Därmed kan Swedavia tillämpa ett
gemensamt avgiftssystem för alla sina flygplatser. Ett gemensamt avgiftssystem får innehålla inslag av
korssubventionering och utjämnade avgifter, som inte fullt ut återspeglar kostnaden på aktuell
flygplats i nätet. Vid ett gemensamt avgiftssystem kommer lagens informationskrav gälla för hela
systemet.
Flygplats eller flygbolag kan hänskjuta tvist om förändringar i flygplatsavgifter till Transportstyrelsen.
Det gäller när man inte kan komma överens om förändringar i systemet eller nivån på flygplatsavgifter. Transportstyrelsens beslut kan sedan överklagas till förvaltningsdomstol.
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Gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras
bagage (GAS)

Med anledning av terrordåden i USA den 11 september 2001 infördes i EU gemensamma europeiska
skyddsregler för den civila luftfarten. Förordningen trädde i kraft i januari 2003 och ändrades 2008
(Europaparlamentets och rådets förordning 300/2008).
I Sverige resulterade detta i en ny lag om luftfartsskydd, som trädde i kraft den 1 januari 2005. De nya
reglerna innebar en kraftig höjning av ambitionsnivån i säkerhetskontrollerna och omfattade även
inrikestrafik. Kostnadsökningen var därför betydande, framför allt för mindre flygplatser. Ett
finansieringssystem baserat på en enhetlig passageraravgift, dvs. ett avgiftsutjämningssystem, infördes
därför i lag. Avgiften täcker endast kostnader för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage.
De kostnader som faller inom flygplatsens verksamhet för skalskydd eller annat säkerhetsskydd
omfattas därför inte.
Transportstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att förvalta det avgiftsutjämningssystem som följer
av lagen om luftfartsskydd. Avgiften tas ut av både svenska och utländska flygoperatörer som
trafikerar berörda flygplatser.
Avgifter för flygtrafiktjänsten

Flygtrafiktjänster kan delas upp i lokal flygtrafiktjänst och flygtrafiktjänst en route. Lokal flygtrafiktjänst avser tjänster som sker i samband med start och landning, medan flygtrafiktjänst en route avser
flygning i det övre luftrummet, s.k. undervägstjänster.
Avgiftssystemet ska återspegla de kostnader som uppstår direkt och indirekt vid tillhandahållandet av
flygtrafiktjänster. Kostnaderna för flygtrafiktjänster en route ska finansieras genom undervägsavgifter,
medan kostnaderna för terminaltjänster ska finansieras genom terminalavgifter som belastas
användarna och/eller andra intäkter.
Flygtrafiktjänst en route finansieras genom en avgift som årligen fastställs för den svenska avgiftszonen, den svenska undervägsavgiften. Denna avgift är reglerad och Transportstyrelsen beräknar och
administrerar avgiften. Den lokala flygtrafiktjänsten finansieras däremot genom en så kallad terminalavgift som fastställs och tas ut av respektive flygplats. Terminalavgiften är endast reglerad på svenska
flygplatser med mer än 70 000 instrumentflygrörelser per år. Detta innebär att avgiften endast är
reglerad för Arlanda. Sverige har valt att utnyttja möjligheten att undanta övriga flygplatser. Detta är
nämligen tillåtet enligt EUs regelverk.
Gränsdragningen för hur kostnader fördelas mellan en route respektive terminalavgift innebär dock att
en andel av flygplatsernas kostnader för flygtrafiktjänst i samband med start och landning finansieras
genom undervägsavgiften. Gränsdragningen kan till viss del hanteras enligt nationella regler och
Sverige har valt en metod som innebär att en förutbestämd schabloniserad andel av respektive
flygplats kostnader finansieras genom undervägsavgiften.
Europeiskt system med prestationsplaner

Från och med 2012 finns ett europeiskt system med prestationsplaner. Konkret innebar detta att
europeiska mål fastställts inom områdena säkerhet, kapacitet, miljö och kostnadseffektivitet.
Respektive medlemsstat är skyldig att bidra till de fastställda målen inom samtliga områden. Målen
fastställs för en given tidsperiod, en så kallad referensperiod. Den första referensperioden (RP1) avsåg
åren 2012-2014, medan den andra referensperioden (RP2) avser perioden 2015-2019. Avgifterna
avseende flygtrafiktjänster påverkas av målet för kostnadseffektivitet genom att kostnaden fastställs
för samtliga år inför en ny referensperiod och där en effektivisering över tid finns inbyggd i systemet.
Tidigare baserades avgiften istället på ett system med full kostnadstäckning.
Systemet med prestationsplaner medför således svårigheter att omhänderta plötsliga kostnadsökningar
inom avgiftssystemet under en given referensperiod. Under RP1 omfattade prestationsplanen endast
undervägsavgiften, men till RP2 har också terminalavgiften för Arlanda införlivats i prestationsplanen.
Ännu har inga mål för terminalavgiften fastställts på europeisk nivå, utan Sverige har getts möjlighet
att själv utforma målet för kostnadseffektiviteten. Kommissionen har aviserat att mål för
kostnadseffektivitet också inom terminalavgift kommer att beslutas på sikt.
[29]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

Regler kring marktjänster
En marktjänst är en tjänst som utförs på en flygplats åt en användare av en flygplats5. De tjänster som
omfattas beskrivs i bilagan till lagen (administrativa marktjänster och övervakning, passagerartjänster,
bagagehantering, fraktgods och posthantering, ramptjänster, rengöring och skötsel av flygplan,
bränsle- och oljepåfyllning, normalt underhåll, flygoperationer- och administration av besättningar,
transport på marken och catering).
Marktjänster på flygplatser

Marktjänster kan bedrivas i form av egenhantering eller genom att en leverantör tillhandahåller
marktjänster. Enligt marktjänstlagen innebär egenhantering en situation där en användare av en
flygplats skaffar sig en eller flera typer av marktjänster utan att ingå något som helst kontrakt om detta
med tredje man. En leverantör av marktjänster är varje fysisk eller juridisk person som tillhandahåller
tredje man en eller flera typer av marktjänster. Huvudregeln är enligt marktjänstlagen att tillträdet till
marknaden är fritt och Transportstyrelsen har inte begränsat tillträdet på någon flygplats i Sverige. Det
fria tillträdet till marknaden gäller såväl egenhantering som leverantörer av marktjänster. Alla beslut
enligt marktjänstlagen ska fattas utifrån skäl som är relevanta, objektiva och icke-diskriminerande.
Centraliserade anläggningar

Flygplatsen (ledningsenheten) får besluta att leverantörer av marktjänster och användare som utövar
egenhantering ska använda sig av centraliserade anläggningar för bagagesortering, avisning,
vattenrening, bränsledistribution och liknande, om anläggningarna av tekniska, miljömässiga eller
lönsamhetsmässiga skäl är svåra att dela upp eller utöka. Det beror på att centrala anläggningar kan bli
flaskhalsar för såväl egenhantering som för leverantörer av marktjänster. Det är en effekt av att
flygplatsens infrastruktur inte växer i samma takt som trafiken eller de olika marknaderna. Tillträdet
måste hanteras på ett genomtänkt sätt i enlighet med såväl bakomliggande direktiv som enligt den
svenska lagstiftningen.
Transportstyrelsen - begränsad marknadskännedom

Enligt marktjänstlagen ska flygplatsen (ledningsenhet), en användare eller en leverantör som tillhandahåller marktjänster ha en strikt uppdelning i bokföringen och sända intyg till Transportstyrelsen om
denna uppdelning. Men alla flygplatser omfattas inte av lagen. Lagen gäller bara för Arlanda,
Bromma, Landvetter och Sturup.

1.8.

Flyg och miljö

Ökade miljöproblem och flygbranschens förebyggande miljöarbete
I takt med den ökade flygtrafiken har även de miljöproblem som flyget för med sig vuxit. Det handlar
framför allt om flygplanens koldioxidutsläpp, buller vid och runt flygplatser samt utsläpp från olika
slag av marktrafik på och runt flygplatser. Flygbranschen arbetar samtidigt bl.a. med att utveckla
flygplan med lägre bullernivåer och större användning av biobränslen samtidigt som
bränsleförbrukningen minskar.
Ett tydligt globalt problem är de utsläpp som flygbranschen genererar. Inom branschen har man satt
upp ett mål att till år 2050 halvera de totala utsläppen av fossil koldioxid jämfört med år 2005 och att
tillväxten från år 2020 ska vara koldioxidneutral. Flygtrafik ingår i EU:s handeln med utsläppsrätter.
Utsläppsläppshandeln omfattar i grunden flygningar inom EES samt flygningar med avgång i EESland och ankomst i länder utanför EES eller omvänt. Genom Europaparlamentets och rådets
5

En användare är varje fysisk eller juridisk person som med flyg transporterar passagerare, post eller gods, från
eller till den berörda flygplatsen.
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förordning (EU) nr 421/2014 omfattas dock inte flygningar som går till och från länder utanför EES
under åren 2013–2016 av handelssystemet. Inom ICAO pågår för närvarande förhandlingar gällande
ett globalt marknadsbaserat styrmedel, med ambitionen att det behandlas i generalförsamlingen hösten
2016. Därefter ska EU-kommissionen genomlysa systemet med utsläppsrätter med utgångspunkt i det
beslut som generalförsamlingen fattar angående ett globalt marknadsbaserat styrmedel för flyget.
Samtidigt har vissa länder infört olika nationella flygskatter för att minska flygtrafikens utsläpp. Som
nämnts tidigare utreds för närvarande en sådan i Sverige.
Swedavia finns med i lokala, regionala och internationella samarbeten för att bidra till att minska hela
resans miljöpåverkan. Dessa samarbeten rör såväl kollektivtrafiklösningar som utveckling av
förnybara bränslen och mer effektiva flygvägar. Alla Swedavias flygplatser är certifierade på den
högsta nivån av Airport Carbon Accreditation (ACA). Förnybara bränslen och lägre energianvändning
är två nyckelfaktorer i Swedavias klimatarbete.
För att bedriva flygplatsverksamhet krävs tillstånd enligt reglerna i miljöbalken. Flygplatser kan vidare
vara av riksintresse såsom kommunikationsanläggning enligt regler i miljöbalken.
I det följande redovisas regelverket rörande miljövillkor för att få bedriva flygplatsverksamhet eller
väsentligt utvidga verksamhet exempelvis genom att bygga en ny rullbana. Detta sker huvudsakligen
från allmänna synpunkter. Mer detaljerade redogörelser för miljövillkoren för Bromma och Arlanda
ges i samband med att verksamheterna där redovisas.
Miljövillkor för flygplatsverksamhet
Tillstånd och tillåtlighet

Flygplatsverksamhet är tillståndspliktig enligt 9 kap miljöbalken. Detsamma gäller om verksamheten
vid en flygplats i vissa fall ska utvidgas, exempelvis genom byggande av en ny rullbana. Tillstånd
prövas av mark- och miljödomstolen. I vissa särskilda fall kan domstol överlämna frågan till
regeringen för slutgiltigt beslut.
Enligt miljöbalkens regler ska regeringen ibland göra en tillåtlighetsprövning av en miljöfarlig
verksamhet. Det är inte obligatoriskt för regeringen att pröva tillåtligheten av flygplatser. Regeringen
kan dock förbehålla sig rätten att pröva tillåtligheten av tillståndspliktiga verksamheter, exempelvis en
flygplats. Ett beslut om tillåtlighet av regeringen påverkar domstolens tillståndsprövning.
Reglerna om tillstånd och tillåtlighet är därför delvis ömsesidigt beroende av varandra, vilket kommer
att framgå av det följande.
Mer om tillstånd

Att anlägga en ny rullbana på Arlanda är en miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd. Ansökan
prövas av mark- och miljödomstol. Verksamhetsutövaren ska lämna förslag på olika begränsningar av
verksamheten. Men det är domstolen som ytterst bestämmer de villkor som ska gälla.
Vid tillståndsprövning har hänsynsreglerna och särskilt tillämpningen av försiktighetsprincipen i
2 kap. 3 § miljöbalken stor betydelse när det gäller att bestämma vilka villkor som ska gälla för
verksamheten. Den som avser att bedriva en verksamhet ska ”utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön”. Det går inte att direkt av denna bestämmelse utläsa vilka åtgärder som kan krävas i ett enskilt
fall. En relativt långtgående skönsmässig bedömning sker av domstolarna. Ledning för bedömningen
kan fås i miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §). Där anges att balken syftar till att främja en hållbar
utveckling, vilket bl.a. innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. Det anges också särskilt att miljöbalken ska tillämpas så att fem preciseringar
av hållbar utveckling uppnås. Dessa innebär bl.a. att människors hälsa och miljön skyddas mot skador
och olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. De miljökvalitetsmål
som riksdagen har fastställt är inte rättsligt bindande, men kan i viss mån sägas konkretisera begreppet
hållbar utveckling.
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Domstolarna kan således hämta ledning för tolkningen utifrån lagens syfte och miljömålen. Det kan
dock konstateras att syftet i sig ger utrymme för tolkning. Vad är t.ex. ”en god miljö”? Eftersom
kunskapen om t.ex. olika störningars effekter på människan förändras över tid, är det också så att
bedömningarna kan skifta från tid till annan.
I miljöbalken finns också många bestämmelser som förutsätter att avvägning görs mellan olika
intressen. En rimlighetsbedömning görs. Vid bedömningen av vad som är orimligt ska särskild hänsyn
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana
åtgärder. Även här är utrymmet för skönsmässiga bedömningar stort.
De krav som ställs på verksamheter kan variera över tid och mellan likartade verksamheter. Skillnader
i de faktiska förhållandena i det område som berörs kan påverka villkoren. Den rimlighetsavvägning
som ska göras innebär att kostnaden för att t.ex. minska buller ska vägas mot nyttan av åtgärderna. Det
är då naturligt att de krav som ställs kommer att variera. Ju fler byggnader som berörs, desto högre blir
kostnaden att åtgärda dessa. Åtgärder som minskar störningen till viss nivå kan i ett fall innebära
kostnader som är rimliga, medan det i annat fall bedöms som orimliga kostnader. Vidare kommer
villkoren att förändras över tid i och med att uppfattningen om vad som är en god miljö ändras med
anledning av ny kunskap och i vissa fall även förändrad politisk ambitionsnivå.
En grundläggande förutsättning för att villkor ska kunna föreskrivas är att verksamhetsutövaren har
rättslig och faktisk möjlighet att följa villkoret. Det innebär att det inte är möjligt att besluta om ett
villkor som strider mot bindande beslut eller föreskrifter från annan myndighet.
Domstolen kan ibland hänskjuta frågan till regeringen

I miljöbalken finns en så kallad stoppregel som slår till när de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som kan krävas (dvs. som inte är orimliga) inte är tillräckliga. Verksamheten kan trots
försiktighetsmåtten befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa
eller miljön. I sådana fall får verksamheten bedrivas endast om regeringen kommer fram till att det
finns särskilda skäl. Om verksamheten medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt, får regeringen endast tillåta
verksamheten om den är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt. Detta gäller dock inte om
verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. En sådan verksamhet
kan inte ens tillåtas av regeringen.
Om domstolen således bedömer att de försiktighetsmått som är rimliga att kräva, t.ex. för att skydda
boende mot skadligt buller, inte är tillräckliga för att ge de boende en miljö som kan godtas enligt
miljöbalken, kan domstolen inte besluta om tillstånd. Bedömer domstolen att det finns särskilda eller
synnerliga skäl för att ändå tillåta verksamheten ska domstolen med eget yttrande överlämna
tillståndsfrågan till regeringen för avgörande.
Regeringens exklusiva beslutanderätt i dessa frågor har motiverats med att regeringen bör ha det bästa
underlaget för att göra relevanta avvägningar mellan dels olika allmänna intressen, dels allmänna och
enskilda intressen. Regeringen ska sätta olägenheterna i relation till verksamhetens samhällsnytta.
Särskilda skäl föreligger om verksamheten medför fördelar som ur allmän och enskild synpunkt klart
överväger olägenheterna. Vissa kommunikationsanläggningar av stor betydelse för infrastrukturen är
exempel på verksamheter som kan aktualisera undantag.
När miljöintresset står emot ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt, ska mark- och miljödomstol
också med eget yttrande överlämna frågan om tillstånd till regeringens prövning. Detsamma gäller om
Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten begär att målet av sådan anledning ska överlämnas till regeringen.
Ett exempel på när det kan bli aktuellt att överlämna ett ärende till regeringen är när ett
miljöskyddskrav ställs mot vittgående arbetsmarknadspolitiska effekter.
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Mer om tillåtlighet

Som framgått av det föregående kan ett tillståndsärende hos domstol i vissa fall hamna under
regeringens beslutsmandat. Ärendet påbörjas då i domstol, men avgörs slutligt av regeringen.
Ett samspel av annat slag mellan domstol och regeringen blir fallet om regeringen förbehållit sig rätten
att tillåtlighetspröva en tillståndspliktig verksamhet. Det får nämligen regeringen göra enligt
miljöbalken under vissa förutsättningar. Det förutsätter att verksamheten ur miljösynpunkt kan antas få
betydande omfattning eller bli av ingripande slag. Att bygga en fjärde bana på Arlanda är en
förändring av verksamheten av en sådan karaktär att denna regel kan tillämpas. I sammanhanget kan
konstateras att regeringen, utifrån en liknande reglering som den nu gällande, förbehöll sig prövningen
av utbyggnaden av Arlandas tredje bana.
Regeln har beskrivits som att den ger regeringen en vid befogenhet att föra avgörandet av kontroversiella ärenden från en rättslig till en politisk instans.
Syftet med regeringens tillåtlighetsprövning är att utöva politisk styrning inom ramen för gällande
rättsregler och att ta ett politiskt ansvar för viktiga verksamheter som har betydelse för samhällsutvecklingen i stort. De verksamheter som kommer i fråga för regeringens prövning har generellt sett
en betydande miljöpåverkan, samtidigt som konkurrerande eller motstridiga intressen måste vägas
samman för att nå den bästa lösningen. Prövningen av vilken påverkan på omgivningen som kan
tolereras i dessa fall rör ofta samhällsfrågor som bör lösas utifrån ett nationellt perspektiv. De
bedömningar som ska göras omfattar ytterst politiska ställningstaganden.
Miljöbalkens regler gäller på samma sätt vid regeringens tillåtlighetsprövning som när mark- och
miljödomstol prövar en tillståndsansökan. Om regeringen anser att verksamheten ska tillåtas, får
regeringen besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen. Regeringen kan också
bestämma ett ”tak” eller ”golv” för de villkor som senare ska meddelas i tillståndet av andra
prövningsmyndigheter.
När regeringen fattat beslut om tillåtlighet, är det mark- och miljödomstol som ska pröva tillståndsansökan. Regeringens beslut att tillåta en verksamhet är bindande vid den efterföljande tillståndsprövningen. Domstolens uppgift är därför begränsad till att meddela nödvändiga tillstånd och att pröva
de frågor som inte omfattas av regeringens beslut. I den mån regeringen inte beslutat om villkor ska
domstolen göra det.
Förfarandet

Innan en verksamhetsutövare kan ansöka om tillstånd, måste ett omfattande utrednings- och
samrådsarbete genomföras. Två centrala moment under det förberedande arbetet är samråd och
miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken.
En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd. Syftet med en sådan beskrivning
är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan
medföra. Det handlar om effekter dels på miljön i vid bemärkelse, dels på hushållningen med den
fysiska miljön respektive råvaror och energi. Beskrivningen ska möjliggöra en samlad bedömning av
dessa effekter på människors hälsa och miljön.
Innan samrådet inleds ska den som avser att bedriva verksamheten lämna uppgifter om den planerade
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
Uppgifterna ska lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs.
Planeringen måste således ha kommit en bit på vägen innan samråd kan inledas.
Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd görs och
miljökonsekvensbeskrivningen upprättas. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och
utformning.
Samråd ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda. Om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska samråd även ske med
övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli
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berörda. Eftersom bullret från en flygplats kan påverka människor inom ett stort område, blir samråds
kretsen ofta stor.
Ansökan med bilagor ska lämnas in till mark- och miljödomstolen. Domstolen genomför därefter i sin
tur ett omfattande arbete för att inhämta synpunkter från alla berörda aktörer i de frågor som är
aktuella. Domstolen kan också hålla en muntlig förberedelse i målet.
När domstolen anser att ansökningshandlingarna är kompletta och kan ligga till grund för fortsatt
handläggning, tar domstolen upp ansökan till prövning och kungör ansökan med miljökonsekvensbeskrivningen och övriga bilagor. Den som har synpunkter kan yttra sig skriftligt till mark- och
miljödomstolen inom den tid som angetts i kungörelsen. De inkomna yttrandena skickas till sökanden
som får tillfälle att bemöta det som framförts.
Huvudförhandlingen hålls normalt när den skriftliga beredningen av målet är klar. Dom i målet ska
som huvudregel meddelas inom två månader efter det att huvudförhandlingen avslutats.
När det finns skäl för det får domstolen bestämma att tillståndet får tas i anspråk även innan domen
vunnit laga kraft, s.k. verkställighetsförordnande.
Vid den senaste prövningen av Arlandas tillstånd fann berörda domstolar att det fanns skäl för ett
verkställighetsförordnande.
Om en dom från mark- och miljödomstolen föregåtts av en tillåtlighetsprövning av regeringen, bör
förutsättningarna för verkställighetsförordnande vara goda, givetvis under förutsättning att brådska
kan påvisas.
Domar som meddelats av mark- och miljödomstol överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Sista
instans är Högsta domstolen. Prövningstillstånd krävs för överklagande till båda dessa domstolar.
Om regeringen förbehållit sig rätten att tillåtlighetspröva en verksamhet, påverkas inte processens
inledning av detta. Ansökan ges in till mark- och miljödomstol och domstolen handlägger målet på
vanligt vis t.o.m. huvudförhandling. I stället för att meddela dom ska domstolen avge ett särskilt
yttrande och lämna över frågan till regeringens prövning. Yttrandet ska avse samtliga omständigheter
som har betydelse för tillåtlighetsfrågan. Efter regeringens prövning ska domstolen pröva de frågor
som återstår, bl.a. vilka ytterligare villkor som ska gälla för verksamheten.
Tidsperspektiv

Det säger sig självt att det är en utdragen process att få tillstånd att driva en flygplatsverksamhet. Det
handlar först om tiden för utredning och samråd. Sedan tillkommer tiden för prövning i domstol och
eventuellt i regeringen. Luftvägar måste konstrueras och därefter godkännas av Transportstyrelsen.
Under tillståndsprövningen måste flygvägarna vara tillräckligt bearbetade för att kunna ligga till grund
för bedömningen av bullerkurvornas utbredning.
Arbetet med Swedavias nuvarande tillstånd för Arlanda satte igång 2008. Förberedelsearbetet tog tre
år och domstolsprövningen fyra år, dvs. totalt sju år.
Villkor för buller från flygplatser
I infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53) anges att följande riktvärden för trafikbuller normalt
inte bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:
– 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
– 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
– 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus
– 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
För utomhusnivån avses för flygbuller FBN 55 dB(A).
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Det som sägs om buller i infrastrukturpropositionen har fått genomslag och FBN-nivåer som överstiger FBN 55 dB(A) kan enligt praxis inte betraktas som god miljö.
Värden för flygbuller utomhus – 55 dB(A) FBN och 70 dB(A) maximalnivå – har numera
författningsreglerats genom förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Enligt
bestämmelserna, som ska tillämpas i ärenden om prövning av tillstånd för flygplatser enligt
miljöbalken, bör dessa värden inte överskridas. Om ljudnivån 70 dB(A) maximal ljudnivå flygtrafik
ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger dagtid och tre gånger nattetid.
Bestämmelserna om maximal ljudnivå flygtrafik gäller inte buller dagtid från flygplatser i Stockholms
kommun (dvs. från Bromma). Det är dock inte fråga om några bindande gränsvärden. Förordningen
har karaktär av målsättningsstadgande och kan frångås i det enskilda fallet.
Villkoren för bullerskyddsåtgärder avseende Arlanda, Bromma och Landvetter framgår av tabellen
nedan. De skillnader som finns är att den ekvivalenta nivå utomhus vid vilken bullerskyddsåtgärder
ska vidtas är högre för Bromma än övriga. För Landvetter saknas dessutom värde för maximalljudnivåer utomhus dag- och kvällstid vid vilken bullerskyddsåtgärder ska vidtas. Vad gäller Brommas
högre nivå för FBN utomhus, var Luftfartsverket och Naturvårdsverket ense om denna gräns. Den
högre nivån kan bero på att prövningen inleddes redan under 90-talet och därmed får ses som uttryck
för en tidigare lägre ambitionsnivå i dessa frågor.
Villkor

Arlanda

Bromma

Landvetter

Ekvivalent nivå utomhus
vid vilken bullerskyddsåtgärder ska vidtas
Maximalljudnivåer
utomhus vid vilken
bullerskyddsåtgärder ska
vidtas

> FBNEU 55dB(A)

> FBN 60dB(A)

> FBN 55dB(A)

> 70 dB(A) minst 150 nätter
per år med minst 3
flygrörelser per natt, och

Ingen flygtrafik nattetid

> 70 dB(A) minst 150 nätter
per år med minst 3
flygrörelser per natt

> 80 dB(A) dag- och
kvällstid
FBNEU inomhus < 30
dB(A)

> 80 dB(A)
Leq inomhus < 30 dB(A)

FBN inomhus < 30 dB(A)

Maximal ljudnivå inomhus
nattetid < 45 dB(A)

Ingen flygtrafik nattetid

Maximal ljudnivå inomhus
nattetid < 45 dB(A)

Mål för de bullerbegränsande åtgärderna

Figur 3. Villkor för bullerskyddsnivåer vid olika flygplatser

Riksintresse
Flygplatser kan vara av riksintresse såsom kommunikationsanläggning enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
Det är Trafikverket som pekar ut dessa flygplatser, vilket är gjort för Bromma och Arlanda. Arlandas
område omfattar förutom tillståndsgiven flygtrafik även en möjlig utbyggnad med ytterligare en
rullbana.
Ett riksintresse är ett anspråk på skydd av ett visst område för att säkra en verksamhet som har ett
angeläget allmänt intresse. Ett område av riksintresse ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan
hindra eller försvåra den avsedda verksamheten eller dess utveckling. Bestämmelserna ska hindra att
området tas i anspråk för något annat än riksintresset, men också att andra områden tas i anspråk på ett
sätt som försvårar verksamheten. Ett exempel på det sistnämnda är om byggande av bostäder tillåts i
närheten av ett område som är avsett för en flygplats. Den hänsyn som måste tas till bullerstörningar
för de boende kan då påtagligt försvåra möjligheterna att bedriva flygplatsverksamhet.
En konsekvens är att kommunerna vid markanvändning i översiktsplanerna ska redovisa sin bedömning av hur man tar hänsyn till detta allmänna intresse. Bestämmelserna om riksintresse ska förhindra
att det uppkommer konflikter mellan verksamheten av riksintresse och annan markanvändning. Det
förhållandet att ett område är av riksintresse har dock i sig ingen betydelse för bedömningen av vilka
villkor som ska fastställas för verksamheten.
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Trafikverket har våren 2015 beslutat om en precisering av riksintresset för Bromma. För att
Trafikverket ska kunna häva riksintresset för Bromma krävs att tillräcklig flygkapacitet finns på
Arlanda och att Bromma inte längre ingår i basutbudet av flygplatser.
Internationell jämförelse
Arlanda konkurrerar i viss utsträckning med andra flygplatser i Norden och kanske även i norra
Europa. Frågan är då om regelverket i andra länder kan jämföras med de svenska reglerna.
Norge

I Norge är det ”Samferdseldepartementet” som ger tillstånd till flygplatser. Departementet har
delegerat tillståndsgivningen till ”Luftfartstillsynet” med villkoret att frågor av politisk karaktär stäms
av med departementet. En flygplats måste söka om förnyat tillstånd var tjugonde år. Detta gäller också
vid väsentliga förändringar av antalet flygrörelser. Luftfartstillsynet prövar ansökan både ur ett
säkerhets- och ur ett samhällsperspektiv. Det senare inkluderar miljöfrågorna.
Flygplatsens tillståndsansökan ska innehålla en miljöutredning inklusive bullerkartor samt uppgifter
om öppettider, bananvändning mm. Yttranden inhämtas från berörd länsstyrelse och kommun.
Länsstyrelsen ansvarar för att hänsyn tas till de riktvärden för flygbuller som Miljödepartementet har
beslutat om.
Luftfartstillsynet (ibland departementet) arbetar sedan fram och beslutar om ett nytt tillstånd. Besluten
överklagas inte så ofta. Men detta kan ske till departementet och ytterst till Stortinget.
För Oslos flygplats, Gardemoen, finns villkor för antal tillåtna flygrörelser per år, öppettider,
bananvändning, bullerföreskrifter, flygmotoranvändning, operativa procedurer mm.
Danmark

I Danmark är det Miljöstyrelsen som utfärdar miljötillstånd till flygplatser. Beslutet kan överklagas till
”Natur- och Miljöklagonämnden” som är en oberoende myndighet. Även den danska
Luftfartsmyndigheten har ett uppdrag att begränsa buller och andra olägenheter från flygplatser.
Myndigheten kan utfärda direkta krav som utgör bindande komplement till Miljöstyrelsens villkor. Ett
nära samarbete sker därför mellan dessa myndigheter.
Kastrup fick reviderade miljövillkor 2014. Dessa överklagades till Natur- och Miljöklagonämnden,
som dock inte tog upp ärendet till prövning. Miljövillkoren innehåller bestämmelser om flygvägar,
bullerkrav nattetid, bananvändning mm.
Finland

I Finland är det en regional myndighet, Regionalförvaltningsverket, som tar beslut om miljötillstånd
för flygplatser. Beslutet kan överklagas till domstol i två instanser. Tidigare skulle en flygplats
tillstånd omprövas vart tionde år, men den regeln har just tagits bort. I stället ska omprövning ske vid
större förändringar i en flygplats verksamhet. Den finska luftfartsmyndigheten ”Trafi” kan också
arbeta med restriktioner av antalet flygrörelser av bullerskäl.
Flygplatsen i Helsingfors, Vantaa Airport, ansökte om tillstånd 2007. Efter överklagande i två
instanser fick man beslut 2015, dvs. efter åtta år. Beslutet innehåller villkor om flygrörelser, flygvägsplanering, preferensbanval nattetid, bullerkontrollplan, emissioner mm. Det finns inga krav på att
utföra bullerisolerande åtgärder i bostäder.
Tyskland

I Tyskland finns det lagstiftning på federal och regional nivå. På federal nivå finns en miljölagstiftning
som bl.a. omfattar emissioner och buller. För att en flygplats ska få tillstånd görs enligt
luftfartslagstiftningen en utredning av en regional myndighet i samarbete med en federal om buller och
säkerhetsfrågor. Därefter sker samråd med allmänheten. Beslut om tillstånd kan överklagas till
domstol.
Det har varit konflikter runt flera av Tysklands flygplatser.
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I Berlin pågår fortfarande bygget av den nya storflygplatsen, som beräknas öppna 2017. Grannar till
flygplatsen kräver nattförbud och har uppfattningar om rullbanor och flygvägar.
I Düsseldorf har man investerat i en ny rullbana som har en reducerad kapacitet på grund av miljövillkor. I Frankfurt har det varit kontinuerliga protester och krav på nattförbud mot flygplatsens fjärde
bana som byggdes färdig 2011. I München stoppades planerna på att bygga en tredje bana efter en
folkomröstning 2012. I Stuttgart har en andra rullbana diskuterats sedan 2000, men protester av olika
slag har stoppat detta.
Hamburg har världens äldsta flygplats, byggd 1911. Därför är det nu en citynära flygplats. Fruktlösa
diskussioner om en alternativ lokalisering har pågått sedan 1960-talet.
Jämförelse med svenska regler

När det gäller miljöprövningar skiljer sig den norska prövningsprocessen mycket från den svenska.
Den sker enbart på myndighetsnivå och den möjlighet till överklagande som finns utnyttjas sällan. I
slutänden är det fråga om ett beslut på politisk nivå.
I Danmark är det en koordinerad process mellan två myndigheter och ett överklagande kan bara ske i
en instans, som dock är oberoende.
I Tyskland och Finland är det vid överklagande domstolsprocesser som avgör tillståndsfrågorna. Det
kan noteras att prövningen av Vantaa Airport i domstol tog längre tid än Arlandas senaste prövning.
När det gäller de villkor som sätts i andra nordiska länder skiljer de sig i viss utsträckning åt från de
svenska.
Men villkoren för Vantaa och Gardemoen påminner om de svenska miljövillkoren. Ingen av
flygplatserna har dock krav på att bullret inte ska överskrida en viss bullerkurva, såsom tidigare varit
fallet med Arlanda. Ingen av dessa två flygplatser har så långtgående och komplicerade villkor för
bullerisolering kopplat till maximal ljudnivå som Arlanda flygplats. Ingen av de nordiska flygplatserna
har heller krav på att följa SID så långt ut som 65 dBA, vilket är fallet med Arlanda.
Vid Vantaa har man inte bullerisolerat bostäder runt flygplatsen, vilket däremot skett vid Gardemoen.
Kastrup har långgående bullerkrav även från flygaktiviteter på marken. Det beror på att bebyggelse
finns nära rullbanorna. Många bostäder har bullerisolerats. Bullerkurvor får inte heller överskridas.

1.9.

Flygets utveckling i Sverige

Flygbolagsmarknaden
Luftfarten har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar genom att marknader
liberaliserats, öppnats för konkurrens och för nya aktörer med nya affärsidéer. Nya typer av flygbolag
och affärsmodeller har inneburit att det s.k. lågprisflyget vuxit kraftigt. Det har lett till stora
påfrestningar för de traditionella fullservicebolagen, som försökt anpassa sig till konkurrensen.
Flygbolagen som bransch har haft lönsamhetsproblem sedan många år tillbaka.
De senaste fem åren har antalet svenska flygbolag blivit färre, som ett resultat av fusion, uppköp och
nedläggning/konkurs. Marknaden representeras idag av några få aktörer. De flesta av flygföretagen
med svenskt driftstillstånd har sin största verksamhet på den svenska inrikesmarknaden. Det är bara
SAS och charterbolagen TUIFly Nordic och Nova Airlines av passagerarflygbolagen som har en
omfattande utrikestrafik. Svenska flygbolag tappar marknadsandelar, både vad gäller inrikes- och
utrikestrafiken, och deras konkurrenskraft tycks ha försämrats jämfört med flygbolag i andra länder.
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Flertalet av de större svenska flygbolagen uppvisade ett positivt resultat efter finansnetto under 2014.
Ett av undantagen är SAS. När det gäller avkastning på totalt kapital uppvisar de svenska charter- och
fraktbolagen högst avkastning. För flygbolagen som bedriver reguljär linjetrafik för passagerare har
utvecklingen inte varit lika positiv.
Linjenät
Ett navbaserat linjenät är den klassiska uppbyggnaden av linjenät inom flyget. Det består som namnet
säger av ett nav med flera ekrar som förbinder destinationerna med navet. Man talar om navflygplatser eller hubbar. Till dessa kommer trafik, bl.a. från matarflygplatser. Ett trafiknav möjliggör
en stor mängd olika kombinationer, vilket innebär att man kan täcka in en lång rad destinationer
genom byte av flyg vid trafiknavet.
Navbaserat linjenät är det vanligast förekommande inom flyget. Ofta har flygbolag ett enda trafiknav,
men det finns exempel när bolag har fler än ett trafiknav.
Navbaserade flygbolag är ofta medlemmar i allianser av olika slag. Exempel på allianser är Star
Alliance, Sky Team och Oneworld. Sådana allianser brukar dela på flygningar genom så kallad codesharing, dvs. en och samma flygning har två eller flera flight-nummer. Code-sharing innebär att en
navbaserad operatör kan utöka sitt linjenät väsentligt.
Under de senaste 15-åren har lågprisbolagen kommit på bred front. En central strategi har varit att
frångå navstrukturen och istället fokusera på parvisa linjer, så kallade point-to-point eller direktlinjer.
Bland både point-to-point och full service operatörerna har en rad olika affärsmodeller utvecklats.
Tendensen är att point-to-point operatörerna ökar sina marknadsandelar jämfört med de traditionella
navbaserade flygbolagen. De olika ytterligheterna i segmenten närmar sig också varandra i
affärsmodeller.
Navbaserade flygbolag är ofta mindre flexibla än point-to-point flygbolag när det gäller att öppna eller
lägga ned linjer. Det beror på att en viss rutt som ingår i ett navbaserat nätverk inte kan läggas ned
utan att det får konsekvenser för andra linjer. Det är dessutom svårt att etablera eller att stänga ned ett
trafiknav. Destinationer ut från trafiknavet är i allmänhet flexibla, men själva navet är generellt sett
fast. De största navflygplatserna idag i Europa är desamma som för 20 – 30 år sedan med några få
undantag.
Under de senaste femton åren har navbaserade flygbolag erfarit en hårdnande konkurrens från
operatörer som flyger direktlinjer. Det innebär att sådana destinationer som traditionellt varit
matarflygplatser till ett trafiknav istället blir mer av direkt konkurrent till navflygplatsen, genom att
man istället för att passera navet flyger direkt till slutdestination.
Flygtrafik och flygtransporter
Avregleringen av inrikesflyget har i hög grad förändrat den svenska flygmarknaden. Nya bolag har
kommit in på marknaden. Nya linjer har öppnats och linjer har lagts ned. Vissa nya linjer har
etablerats utan egentlig samordning eller utan att ingå i ett nätverk.
I diagrammet nedan framgår utvecklingen av passagerare i inrikes- och utrikestrafik för perioden 1973
– 2014 (observera att det förekommer olika beräkningssätt för inrikes- respektive utrikestrafik).
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Antal passagerare (miljoner) på svenska flygplatser med
linjefart och chartertrafik 1973-2014
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Figur 4. Antal miljoner passagerare på svenska flygplatser med linjefart och chartertrafik 1973 – 2014
Förklaring: Antal ankommande och avresande passagerare i utrikestrafik och antal avresande passagerare i
inrikestrafik.
Källa: Trafikanalys, Luftfart 2013 (tabell 4.1) och Luftfart 2014 (tabell 4.1)

SAS spelar trots avregleringen fortfarande en mycket viktig roll på marknaden. Enligt Transportstyrelsen hade SAS under 2014 en marknadsandel om 45 procent på inrikesmarknaden och omkring
27 procent på utrikesmarknaden för reguljär linjetrafik. Enligt myndigheten är det inte säkert att
Arlanda skulle ha en navfunktion utan SAS. Andra stora aktörer i inrikesflyget är Braathens (Malmö
Aviation AB och Braathens Regional AB) och Norwegian Air Shuttle A/S. Dessa tre bolag hade
tillsammans ca 94 procent av inrikesmarknaden. På utrikesmarknaden hade Norwegian och Ryanair ca
19 procent respektive 9 procent. Detta innebär att de tre största aktörerna tillsammans hade ca 55
procent av utrikesmarknaden medan övriga flygbolag hade strax under 45 procent.
Viss statlig upphandling av trafik har gjorts för ett antal linjer där trafiken annars inte skulle finnas.
Trafikverket ombesörjer upphandling av denna trafik som inte är möjlig att driva kommersiellt, men
som utifrån ett transportpolitiskt tillgänglighetsperspektiv är motiverad. Trafiken är upphandlad
mellan Arlanda och Lycksele, Hemavan- Vilhelmina, Sveg samt Torsby-Hagfors.
Under 2014 reste cirka 33,2 miljoner passagerare till och från flygplatser i Sverige i linjefart och
chartertrafik. Det är utrikes linjefart och chartertrafik som dominerar. Under 2014 uppgick antalet
passagerare i utrikestrafik till 25,8 miljoner, mätt som antal ankommande och avresande passagerare.
För inrikestrafiken uppgick resandet under samma period till cirka 7,4 miljoner passagerare, mätt som
antal avresande passagerare.
Enligt statistik från Trafikanalys så trafikerades 39 flygplatser under 2014 med linjefart och
chartertrafik. De mindre flygplatserna domineras i huvudsak av inrikesflyg (några undantag finns),
medan de större flygplatserna i högre utsträckning även har utrikesflyg.
Under de senaste 20 åren har luftfarten haft en nedåtgående trend när det gäller antalet landningar på
svenska flygplatser. Det är främst landningar för inrikes linjefart och chartertrafik samt taxi- och övrigt
flyg som minskat. För utrikes linjefart och charterflyg kan man se en annan trend. Utrikestrafikens
landningar har ökat successivt, även om det under några år i början av 2000-talet rådde en sjunkande
efterfrågan, likaså 2009. Samtidig så har antalet passagerare i utrikestrafiken successivt ökat, medan
resandet har minskat i inrikestrafiken vilket framgår av diagrammet ovan.
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Sociala villkor
Konkurrensen på flygmarknaden har hårdnat. Flygbolagen ställs inför krav att sänka sina kostnader
och anpassa sin verksamhet för att uppnå lönsamhet. Affärsmodeller med andra typer av
anställningsformer och annorlunda sätt att organisera verksamheten har introducerats på marknaden.
Från fackföreningshåll har påtalats att de innovativa affärsmodellerna inom flygbranschen kan leda till
en snedvriden konkurrenssituation, försämrade arbetsvillkor och i förlängningen en försämrad
säkerhet som följd. Frågan om nya affärsmodeller inom flygsektorn har blivit en allt hetare politisk
fråga. Det finns enligt Transportstyrelsen i dagsläget inga belägg för att t.ex. bolag med outsourcad
verksamhet och olika anställningsformer har sämre säkerhet än andra bolag.

1.10. Tillgänglighet och konkurrens i inrikestrafiken
Tillgänglighet
Ett viktigt mål inom transportpolitiken är att uppnå en god tillgänglighet för medborgare och
näringsliv. Det betyder bl.a. att medborgare ska kunna resa tillförlitligt, tryggt och bekvämt, att
kvaliteten i näringslivets transporter ska förbättras och stärka den internationella konkurrenskraften
samt att tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner och mellan Sverige och andra länder.
Tillgängligheten mäts bl.a. genom att analysera om man kan ta sig från en ort i Sverige till Stockholm
för ett möte. Motsvarande mätning görs för olika destinationer inom Europa. Inom landet finns i
många fall olika transportmedel att använda, men vid längre resor är flyget oftast det enda alternativet.
För god tillgänglighet inom inrikesflyget är det därför viktigt att det finns en flygplats inom rimligt
avstånd, att det finns flygbolag som trafikerar sträckan med tillräckligt utbud och frekvens samt att
priserna är sådana att man har råd att flyga.
Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

För att mäta det som man i allmänhet kallar tillgänglighet använder Transportstyrelsen två olika
begrepp, tillgänglighet och åtkomlighet. Vid resa från avreseorten till destinationsorten benämns detta
som avreseortens åtkomlighet till destinationen, medan möjligheten att från destinationsorten ta sig till
avreseorten benämns som avreseortens tillgänglighet från destinationen.
Flygplatser med många direktlinjer och täta avgångar ger bättre möjligheter att nå andra orter eller nås
från övriga flygplatser. I figuren nedan mäts den genomsnittliga vistelsetiden för samtliga
destinationer. Stockholm (med flygplatserna Arlanda och Bromma) har både den bästa åtkomligheten
och tillgängligheten baserad på genomsnittliga vistelsetider. Detta beror på många direktförbindelser
till de flesta andra flygplatser i landet. Därnäst kommer Göteborg. Stockholm spelar en stor roll i det
svenska flygplatssystemet och är navet i detta. Övriga flygplatser har i regel endast en direktlinje, och
då oftast till och från Stockholm.
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Tillgänglighet och åtkomlighet inrikes
Genomsnittliga vistelsetider 2014

Figur 5. Tillgänglighet och åtkomlighet inrikestrafik, genomsnittliga vistelsetider 2014 (Arvidsjaur, Gällivare, Hemavan och Torsby
flygplatser är inte med i jämförelsen eftersom de saknade tidtabellsdata vid undersökningstillfället)
Källa: Transportstyrelsen, Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

För Sverige som helhet bedömer Transportstyrelsen att möjligheten att över dagen ta sig till och från
olika platser i landet försämrades mellan 2012 och 2014. På flygplatsnivå är dock variationen stor.
Åtkomligheten förbättrades för Kristianstad, Kiruna, Östersund, Pajala, Ronneby m fl.
Tillgängligheten förbättrades för exempelvis Hagfors, Kristianstad, Sundsvall, Malmö och Luleå.
Noterbart är att både Stockholms och Göteborgs åtkomlighet och tillgänglighet försämrades under
denna period, låt vara inte i någon större omfattning.
När det gäller åtkomlighet och tillgänglighet till Europa styrs detta till stor del av möjligheten till
transfer i Stockholm och Köpenhamn, men även i exempelvis Göteborg. Detta påverkas främst av två
saker, nämligen antalet avgångar till och från Europa samt möjlighet till ankomst- och avgångstider
som passar med anslutningsflyg.
Det är därför inte särskilt förvånande att Stockholm följt av Göteborg har den bästa åtkomligheten och
tillgänglighet till Europa. Även Linköping har goda förbindelser ut i Europa. Med Europa förstås i
figuren nedan de 33 destinationer som har flest resenärer till och från Sverige.
Tillgänglighet och åtkomlighet utrikes
Genomsnittliga vistelsetider 2014

Figur 6. Tillgänglighet och åtkomlighet utrikestrafik, genomsnittliga vistelsetider 2014
Källa: Transportstyrelsen, Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser
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För Sverige som helhet förbättrades åtkomligheten till Europa mellan 2012 och 2014, medan
tillgängligheten försämrades. Det är med andra ord lättare att åka ut från Sverige till Europa för ett
möte än det är att ta sig till Sverige för ett sådant möte.
Samband tillgänglighet och konkurrens

Man brukar erfarenhetsmässigt säga att konkurrens mellan flygbolag leder till lägre priser och fler
frekvenser. Det är inte så enkelt att mäta flygets prisutveckling. Av nedanstående figur från Statistiska
Centralbyrån framgår dock, något överraskande, att flygpriserna var mer stabila på 1980-talet, när
flyget inte var avreglerat, än efter avregleringen. En förklaring kan vara utvecklingen av bränslekostnaderna som numera är en betydande del av flygbolagens kostnader (uppskattningsvis 20-25
procent). Andra förklaringar kan vara svårigheten att hitta effektiva metoder för att mäta prisutvecklingen eller att urvalet är för begränsat. Detta framgår av ett tillrättaläggande i Konkurrensverkets (VTI:s) forskningsrapport om regelförändringar i transportsektorn och effekter av omregleringen inom inrikesflyget. VTI:s bedömde initialt i december 2012 att priserna på inrikes flygresor
ökat sedan 2000. Enligt tillrättaläggandet visar statistik från både SAS och Transportstyrelsen att
priserna sjunkit efter år 2001. SAS redovisade att deras priser hade minskat med cirka 10 procent
mellan 2001 och 2012 samtidigt som Transportstyrelsen (då Luftfartsstyrelsen) utifrån indexuppgifter
visade prissänkningar på nästan 20 procent mellan 2007 och 2011. Rapporten kompletterades med
detta tillrättaläggande i juni 2013. SCB reviderade sin mätmetod 2013.

Figur 7. Prisutveckling för inrikesflyget 1980 – 2015 (indexserie) jämfört med KPI
Källa: SCB

Som framgår av nedanstående figur har Copenhagen Economics bearbetat den nyss redovisade figuren
från SCB. Av bearbetningen framgår att priserna på inrikesflyget stigit snabbare än priserna på
utrikesflyget, där konkurrensen uppenbarligen är hårdare. Priserna på inrikesflyget verkar också
fluktuera en hel del. Det kan dock noteras att bilden i stort tyder på att prisförändringarna har planat ut
under de senaste tio åren. Under den tiden har konkurrensen inom inrikesflyget ökat genom
Norwegians inträde på marknaden.
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Prisutveckling för in- respektive utrikesflyg, transporttjänster och
konsumentprisindex (KPI) 1993 – 2015 (basår 1993)

Figur 8. Prisutveckling för in- respektive utrikesflyg, transporttjänster och konsumentprisindex (KPI) 1993 – 2015 (basår 1993)
Källa: Trafikanalys, Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag, Rapport 2016:4 (Copenhagen Economics bearbetning av SCB:s
konsumentprisindex)

Sammantaget är utgångspunkten för mig att det blir enklare och billigare att flyga om det är en bra
konkurrens på marknaden. Denna faktor har därför betydelse för tillgängligheten. Fler avgångar till
rimliga priser är positivt för ökad tillgänglighet.
Vissa flyglinjer i Sverige trafikeras bara av ett flygbolag, andra av två, några av tre. Av Stockholms
inrikes flygresenärer har Arlanda cirka 70 procent jämfört med cirka 30 procent på Bromma.
I debatten om Brommas vara eller icke vara hör man två röster från orter ute i landet. En tycker att
Bromma måste finnas kvar för att flygplatsen har ett citynäraläge i Stockholm och för att trygga
konkurrensen. En annan kan lika gärna landa på Arlanda, men konkurrensen mellan flygbolagen får
inte bli sämre. Frågan är då hur konkurrensen kan påverkas om flygtrafiken på sikt flyttas från
Bromma till Arlanda.
Konkurrensfrågor
Konkurrenspolitiken

I en marknadsekonomi som den svenska är det grundläggande att fri och lika konkurrens råder mellan
olika företag på marknaden. På så vis uppnås att de samhällsekonomiska resurserna används effektivt,
att konsumenterna erbjuds varor och tjänster med god kvalitet till rimliga priser och att nya företag
med nya produkter eller tjänster kan etablera sig på marknaden.
För att uppnå detta måste det finnas regler av olika slag så att marknaden fungerar på önskvärt sätt.
Målet för den svenska konkurrenspolitiken är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens
som är till nytta för konsumenterna.
De konkurrensrättsliga reglerna anger ramarna för vad som är tillåtet. Dominerande företag får inte
missbruka sin marknadsmakt och företagen får inte använda metoder som står i strid med
konkurrenslagstiftningen. Konkurrensen mellan företag ska i stället leda till att priserna pressas,
kvaliteten höjs och att utbudet av varor och tjänster breddas.
Konkurrensen inom inrikesflyget

Inrikesflyget i Sverige var starkt reglerat fram till 1991, då en avreglering skedde. Sedan dess är det i
princip fritt för ett företag med nödvändiga kunskaper, kompetenser och resurser att bedriva inrikestrafik. Det säger sig själv att en betydande etableringströskel föreligger med hänsyn till verksamhetens
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art. Denna tröskel ska dock inte överskattas. Det är relativt enkelt för ett flygbolag som redan är
etablerat på andra marknader att etablera sig i Sverige. Samtidigt har det också blivit lättare att leasa
flygplan. De strategiska inträdeshindren ska dock inte underskattas. Det handlar bl.a. om hur befintliga
flygbolag agerar när en ny aktör vill komma in på marknaden.
Sedan avregleringen av inrikestrafiken genomfördes har ett stort antal, ofta mindre, bolag verkat på
denna marknad. Vissa bolag har gått i konkurs eller köpts upp, andra har lämnat marknaden.
Avregleringen ledde till att linjetrafiken 1992 återupptogs på Bromma flygplats.
Från Bromma flygplats bedrivs i oktober 2015 trafik till 12 orter, varav nio (tio i februari 2016) också
trafikeras från Arlanda flygplats. Därifrån bedrivs trafik till sju orter, som inte trafikeras från Bromma.
Från Bromma trafikeras endast några få orter utanför Sverige men inom Schengenområdet. Arlanda är
därför Sveriges internationella nav.
Det finns idag tre stora aktörer inom inrikesflyget samt några små. SAS hade 2014 runt 45 procent av
inrikesmarknaden och är störst med de effekter som detta kan få. Norwegian hade runt 19 procent av
marknaden, men trafikerar bara de orter som har störst resenärsvolym. Dessa båda flygbolag trafikerar
bara Arlanda, inte Bromma. Braathens (tidigare Braathens Regional och Malmö Aviation) hade runt
30 procent av marknaden och trafikerar bara Bromma, där man är ensam om att bedriva reguljär
inrikestrafik. I och med att Braathens nu förfogar över allt inrikesflyg på Bromma stärker man
flygplatsen som en viktig hub för inrikestrafiken. Braathens har ett samarbete med Finnair, vilket
innebär att Braathens nav för inrikestrafiken kopplas samman med Finnairs nav i Helsingfors.
Konkurrenssituationen på den svenska marknaden varierar beroende på hur flygbolag väljer att
trafikera olika destinationer. En ögonblicksbild från en vecka i oktober 2015 ser ut som framgår av
nedanstående tabell. Antalet aktörer varierar på marginalen utifrån antalet in- och utträden på
marknaden och för olika linjer. I tabellen ingår inte trafik som upphandlas av Trafikverket.
Förkortningarna i tabellen innebär följande: (A) 1 flygbolag från Arlanda, (2A) 2 flygbolag från
Arlanda och (B) 1 flygbolag från Bromma.
Destination med
1 flygbolag

Destination med
2 flygbolag

Destination med
3 flygbolag

Arvidsjaur (A)
Gällivare (A)
Halmstad (B)
Jönköping (A)
Karlstad (A)
Kristianstad (A)
Skellefteå (A)
Trollhättan (B)
Växjö (B)
Örnsköldsvik (A)

Kalmar (A) (B)
Kiruna (2A)
Luleå (2A)
Ronneby (A) (B)
Sundsvall (A) (B)
Visby (A) (B)
Åre/Östersund (A) (B)
Ängelholm (A) (B)

Göteborg (2A) (B)
Malmö (2A) (B)
Umeå (2A) (B)

Figur 9. Destinationer som trafikeras från Arlanda och Bromma flygplatser (oktober 2015)

För tio destinationer trafikeras linjen endast av ett flygbolag. Åtta destinationer trafikeras av två
flygbolag, medan tre linjer trafikeras av tre flygbolag. Av de tolv linjer som finns från Bromma
trafikeras alla utom tre (Halmstad, Trollhättan och Växjö) också från Arlanda. På tre av linjerna från
Bromma trafikerar två bolag från Arlanda (Umeå, Malmö och Göteborg). För två linjer upprätthålls
konkurrensen genom att två bolag trafikerar från Arlanda (Kiruna och Luleå).
Konkurrensen mer i detalj

För att fördjupa bilden av hur konkurrensen fungerar mellan de olika flygbolagen har ett antal linjer
studerats närmare, oftast med utgångspunkt i förhållandet mellan Arlanda och Bromma.
Av Brommas resenärer 2014 fanns drygt 1,2 miljoner, dvs. mer än hälften på sträckorna Göteborg,
Malmö och Umeå. Det är just de tre sträckor som har konkurrens från tre flygbolag. Störst marknads[44]
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andel har Bromma på linjen till Malmö med cirka 47 procent. På de övriga två linjerna, Göteborg och
Umeå, ligger man under 35 procent. Beträffande övriga linjer har Bromma en mycket stor marknadsandel på ett antal orter exempelvis Visby och Ängelholm. I oktober 2015 fanns ingen konkurrens på
linjerna Halmstad, Trollhättan och Växjö.
När det gäller biljettpriserna på flyget finns det anledning att tro att priserna är högre utan konkurrens.
Ser man till prisbilden där konkurrens föreligger är bedömningen att Norwegian har lägre priser än
övriga, såväl lägsta pris som normalpris och högsta pris. Någon tydlig prisskillnad finns dock inte
mellan Braathen och SAS. Det indikerar att Braathen har en konkurrensfördel med Bromma, som
vissa resenärer är beredda att betala för. Av resenärerna på Bromma är cirka två tredjedelar
affärsresenärer, vilket generellt sett är ett segment som inte är så priskänsligt. På Arlanda är
motsvarande siffra cirka 35 procent.
En annan fråga som har betydelse är antalet frekvenser mellan berörda orter och Stockholm. Vid ett
givet tillfälle, utresa från Stockholm den 2 februari 2016 och hemresa den 4 februari 2016, ser bilden
ut som följer på några sträckor.
När det gäller Östersund har SAS sex förbindelser ut och sju förbindelser hem. Braathen har fem
förbindelser ut och sex förbindelser hem. Många av förbindelserna är dock i praktiken nära varandra
rent tidsmässigt, troligen eftersom det anses vara en viktig tid ur resenärssynpunkt. Av utresorna har
flygbolagen fyra resor vardera som går nära i tid (inom 45 minuter) med konkurrentens. Ur ett
resenärsperspektiv finns det därför i praktiken inte elva tider för utresa att välja mellan, utan snarare
sju. Av de 13 hemresorna finns det i praktiken nio tider att välja mellan.
Motsvarande bild gäller för Ronneby. SAS och Braathen har tre respektive fyra utresor och fyra
hemresor vardera. När det gäller tider finns det dock bara fyra att välja mellan på utresan och lika
många på hemresan.
För Visby gäller att SAS har tre utresor och fyra hemresor medan Braathen har hela sex utresor och sju
hemresor. Alla Braathens resor ligger tidsmässigt nära alla SAS´ resor. Det betyder att det finns sex
utresetider att välja mellan och sju hemresetider.
Tittar man på Umeå som har tre konkurrande flygbolag är bilden densamma. SAS har fyra utresor och
fem hemresor, Braathen har åtta utresor och nio hemresor, Norwegian fyra resor i vardera riktningen.
Braathens resor går vid samma tider som SAS och Norwegian. Det betyder att det finns åtta tider att
välja mellan för utresan och nio för hemresan. Men det totala antalet förbindelser är 16 för utresan och
18 för hemresan. Vid fyra tillfällen per dag går det alltså tre plan i vardera riktningen vid ungefär
samma tidpunkt.
Som en jämförelse kan nämnas Skellefteå, som enbart trafikeras av SAS. Dit går det tre utresor och
fem hemresor. Antalet resenärer är ca 300 000, dvs. ungefär samma som för Kiruna.
Som redan nämnts hänger frågan om tillgänglighet och konkurrens ihop på flera sätt. Men en koppling
finns även till hur två flygplatser i Stockholmsregionen påverkar dessa frågor. Det är inte en bra
lösning för tillgängligheten om man måste byta flygplats för att kunna fullfölja hela resan. Så kan
fallet vara idag, eftersom det finns tolv orter (i oktober 2015) som bara har förbindelse med en av
flygplatserna. Sammantaget är det ett stort antal förbindelser som tvingar resenären att byta flygplats.
Det innebär också ett byte av flygbolag vilket sannolikt leder till ett högre pris för resenären.
Men om man ska transferera vid någon av flygplatserna, måste man i praktiken flyga till den
flygplatsen man ska transferera vid, även om det finns möjlighet att flyga till den andra. Det beror
både på tidsskäl och ur prissynpunkt. Om man ska flyga vidare internationellt finns det sällan någon
annan lösning än att flyga till Arlanda, om detta är möjligt. Och då måste man välja ett flygbolag som
har trafik till Arlanda och troligen helst också från Arlanda.
Slutsatsen av detta är att ur tillgänglighetssynpunkt kan det vara en fördel om den trafik som
konkurrerar finns vid samma flygplats och hub. Ur ett resenärsperspektiv får man då flest
valmöjligheter för att få en effektiv flygresa.
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Konkurrensfaktorer

Det är ovanligt att en stad av Stockholms storlek har två flygplatser som i praktiken blir en
konkurrensfaktor mellan de flygbolag som trafikerar dessa flygplatser. För Braathens är Bromma en
viktig faktor för att kunna konkurrera med flygtrafiken på Arlanda. Flygplansflottan och affärsidéerna
är anpassade till Bromma som flygplats i Stockholm.
Ser man mer allmänt på frågan om konkurrens finns det ett antal faktorer som påverkar flygbolagens
möjligheter att konkurrera med andra flygbolag vid samma flygplats. Man kan i huvudsak skilja
mellan två olika sorter av faktorer. Till den första gruppen hör faktorer som är av karaktären att de ger
de grundläggande spelreglerna för aktörerna, t.ex. tillstånds- och kapacitetsfrågor. Till den andra
gruppen hör de mer direkta konkurrensfaktorerna som allianser, utbud och prissättning.
Spelregler
- Tillsynsmyndigheter och andra myndigheters agerande (inkl. myndighetsavgifter)
- Flygplatsägarens agerande (erbjudande och prissättning av tjänster inkl. start- och
landningsavgifter)
- Kapacitetsfrågor
- Trösklar/hinder för att etablera flygbolag på marknaden
- Verksamhet vid närliggande flygplatser
Direkta faktorer
- Ställning på marknaden och samarbete med andra aktörer i allianser
- Navfunktion, direkta linjer och transfermöjligheter för både inrikes- och utrikestrafik samt
möjlighet att byta till andra trafikslag
- Stolsutbud (volym och frekvens), service och kvalitet, tidtabeller och biljettpriser
- Flygplansflotta, flygplanens egenskaper (flygplansstorlek, bränsleeffektivitet och biobränsle)
och flygplanens användning/utnyttjande
- Lojalitetsprogram
- Försäljnings- och marknadsföringskanaler (t ex internet, mobiltelefon)
Det kan vara på sin plats att på nytt erinra om att lågprisbolagens inträde på den globala arenan har
påverkat marknadsförutsättningar i mycket stor utsträckning och därmed förutsättningarna för synen
på konkurrens mellan flygbolag. De traditionella flygbolagen har därmed tvingats att förändra sina
produkter och sitt beteende.

1.11. Verksamhet på Arlanda och Bromma
Lite historik
I det följande redovisas verksamheten vid de båda flygplatserna liksom de villkor som gäller för
trafikeringen. Men först en kort historik.
Bromma flygplats har funnits sedan 1936 och var Stockholms huvudflygplats fram till 1970-talet.
Marken ägs av Stockholms stad, men disponeras av staten (nu Swedavia AB) enligt olika arrendeavtal
som träffats genom åren.
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Figur 10. Historisk bild av Bromma flygplats
Källa: LFV

Brommas rullbana var för kort för det atlantflyg som SAS planerade för på 1950-talet. Ett politiskt
beslut fattades då om att bygga en ny flygplats vid Halmsjön 42 kilometer norr om Stockholm. En
rullbana byggdes och den första landningen där skedde 1954. Banan ansågs dock vara för dålig och en
ny diskussion utbröt om var Stockholms nya flygplats skulle ligga.
Slutresultatet blev att flygplatsen skulle ligga vid Halmsjön som döptes om till Arlanda. Två rullbanor
byggdes samtidigt som den tidigare togs bort. Flygplatsen öppnade för trafik 1960 och invigdes 1962.
Tillkomsten av Arlanda flygplats ledde till att Brommas betydelse som flygplats minskade fram till
1983 då all resterande inrikestrafik flyttade till Arlanda. Under åren 1983 – 1992 användes Bromma
huvudsakligen för näringslivsflyg och privat allmänflyg.
Stockholms stad ville 1983 säga upp avtalet med staten. Parterna enades 1984 om att flyget skulle
flytta till Tullinge 1991, eftersom flygvapnet 1986 skulle lägga ned sin verksamhet där. På grund av
politiskt motstånd mot att förvandla Tullinge till ett civilt flygfält fullföljdes aldrig planerna.
I och med att inrikesflyget avreglerades började Malmö Aviation 1992 att flyga inrikestrafik på
Bromma. Det fanns då ett förbud mot utrikes linjetrafik. Detta ansågs dock strida mot EU-regler och
togs bort 2003 avseende flyg inom EU. Samma år togs den tredje rullbanan i drift vid Arlanda.
Bromma flygplats
Det nuvarande avtalet om Bromma, mellan Stockholms stad och staten, träffades 2007 och ersatte ett
avtal som löpte till 2011. Avtalet godkändes av regeringen 2007 och av staden 2008 samt började
genast därefter att gälla. Avtalet löper ut 2038.
Bromma är en ifrågasatt flygplats

Alltsedan Stockholms stad ville säga upp avtalet med staten 1983 har Brommas existens som flygplats
varit ifrågasatt av olika politiska partier i staden samt av olika lokala intressen. Kritikerna menar att
det är olämpligt att ha en så stadsnära flygplats och att marken kan användas till annat, exempelvis för
bostadsbyggande. Andra hävdar att flygplatsen bidrar till ökad tillgänglighet, konkurrens och
valmöjlighet. De två största partierna i staden har inte kunnat enas om ett gemensamt synsätt. Det har
lett till en återkommande osäkerhet om Brommas framtid.
Frågan om Bromma togs upp med anledning av att det tidigare avtalet skulle löpa ut 2011. Det skedde
inom ramen för den tidigare redovisade Stockholmsberedningens arbete. Beredningen analyserade
frågor om flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen och föreslog bl.a. att regeringen skulle tillsätta
en kommission för att ta fram förslag om en ny flygplats söder om staden. Det rådde enighet i
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utredningen om behovet av att på sikt uppnå breda politiska lösningar av flygets kapacitetsproblem i
Stockholmsregionen. Oenighet rådde dock om Brommas framtid.
Efter valet 2006 blev det ändrad majoritet i Stockholms stad och på regeringsnivå. Därefter träffades
överenskommelse om nu gällande avtal. I Stockholms stad reserverade sig socialdemokraterna,
miljöpartiet, vänsterpartiet och centerpartiet mot beslutet att godkänna avtalet.
Verksamheten vid flygplatsen

Som framhållits tidigare bedrevs ingen linjetrafik på Bromma mellan åren 1983 – 1991. I och med
inrikesflygets avreglering började Malmö Aviation trafikera Bromma 1992. Antalet passagerare i
linjetrafik på Bromma steg då från 0 1991 till runt en miljon 2002. Olika mindre regionala flygbolag
har efter avregleringen trafikerat Bromma med inrikesflyg. Idag äger Braathens alla bolag och är
ensam om att använda Bromma som flygplats i den reguljära inrikestrafiken. Bromma är flygbolaget
Braathens huvudflygplats och nav i Sverige och man trafikerar därifrån tolv destinationer i Sverige.
Efter 2003 trafikeras också Bromma av några flygbolag för utrikestrafik. Antalet destinationer och
bolag har varierat genom åren. I februari 2016 trafikerar fyra flygbolag fyra destinationer. Antalet
passagerare på Bromma uppgick 2014 till närmare 2,4 miljoner. Av dessa var cirka 2,1 miljoner i
inrikestrafik och cirka 250 000 i utrikestrafik. Trafikverket bedömer att en betydande överflyttning
skett av passagerare från Arlanda till Bromma.
Utrikes- och inrikespassagerare skiljs åt vid ankomst när tullpersonal är på plats, annars inte. Transfer
kan ske mellan utrikes- och inrikesflyg utan säkerhets- eller tullkontroll.
Vid Bromma finns också näringslivsflyg och sjukvårdsflyg, huvudsakligen via Grafair ABs terminal,
samt statsflyg via särskild terminal. Skolflyget flyttade till Västerås och Eskilstuna flygplatser åren
2002-03.
Bromma har en maximal kapacitet om 27 rörelser i timmen för linjefart och chartertrafik. Bromma har
på vissa villkor uppgraderats till en s.k. 3C-flygplats. Avvikelse från vissa av de generella villkoren för
en 3C-flygplats har medgivits efter prövning.
Samtidigt som flygplatsens stadsnära läge av många bedöms vara en fördel, anses det av andra vara en
nackdel när det gäller kommunikationer till och från flygplatsen. Vägarna i området är hårt belastade
särskilt i rusningstid. Flygplatsen nås främst via buss eller bil. Restiden in mot eller från centrala
Stockholm är betydande och svårbedömd, särskilt vid högtrafik. Andelen bilresenärer (inkl. taxi) till
och från flygplatsen är mycket hög.
Mer om Brommas resenärer

De flesta resenärer är affärsresenärer, cirka två tredjedelar. En effekt av detta är att antalet resenärer är
som lägst på sommaren. De flesta resenärerna ska till eller från Stockholm, dvs. de är inte i behov av
transfer. Andelen transferresenärer har dock ökat successivt och uppgick 2014 till cirka tio procent.
Nära 400 000 av de avresande resenärerna från Bromma var bosatta i Stockholms län. Mer än hälften
av dessa var bosatta i Stockholms kommun. Men så många som 16 000 resenärer uppges vara bosatta i
Nacka kommun.
Utanför Stockholms län var 228 000 resenärer bosatta i Skåne och 155 000 i Västra Götaland. Störst
andel resenärer i förhållande till befolkningen hade Gotland, där 49 000 uppges vara bosatta.
En av flygplatsens fördelar, förutom läget, anges av resenärerna vara kort tid mellan gate och terminal
(incheckning och säkerhetskontroll) samt en enkelhet och närhet i anläggningarna.
Enligt Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2014 hade Bromma den lägsta kundnöjdheten av
bolagets tio flygplatser.
Villkor för flygplatsen

För Bromma finns ett gällande tillstånd från 1979 enligt den då gällande miljöskyddslagen. Till det
tillståndet finns ett antal villkor som reglerar buller, men även annan miljöpåverkan som utsläpp till
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luft och vatten. Samtliga villkor från 1979 har omprövats utom de som gäller buller. Det finns även
miljörelaterade villkor i det arrendeavtal som gäller för flygplatsens upplåtelse till staten.
För flygplatsen gäller villkor av olika slag angivna i avtal, av domstol och av myndighet. Dessa
framgår av följande redovisning.
Det totala antalet flygrörelser (starter och landningar) vid Bromma begränsas till maximalt 80 000 per
år (2014: 54 875). Vidare gäller vissa begränsningar rörande ljudemissioner och öppettider:
 Luftfartyg med en ljudemission som överstiger 89 EPNdB i medeltal får inte trafikera
flygplatsen.
 Generellt ska flygplan i linjefart som trafikerar flygplatsen inte överstiga 86 EPNdB. Större
jetflygplan med minst 60 säten som har en ljudemission på över 86 men under 89 EPNdB får
trafikera flygplatsen med maximalt 20 000 flygplansrörelser per kalenderår.
 Bromma är öppen för flygtrafik måndagar-fredagar kl. 07.00 – 22.00, lördagar kl. 09.00 – 17.00
och söndagar kl. 12.00 – 22.00. Öppningstiderna kan begränsas ytterligare. För ambulans- och
räddningsflyg samt för statsflygplan kan flygplatsen teoretiskt hållas öppen under andra tider på
dygnet. Däremot gäller en faktisk begränsning även för dessa flyg under angivna tider, eftersom
kostnaderna för ett extraordinärt öppethållande blir för höga.
 Bullerexponeringen måste hålla sig inom FBN 55/65-kurvan.
Det betyder att flygtrafik som inte klarar dessa villkor i stället får angöra andra flygplatser.
Vid flygplatsen finns ingen maximal nivå för hur mycket buller som accepteras utifrån
bebyggelseperspektiv. Normalt vid flygplatser gäller riktvärdet 70 dBA. Det betyder att man kan
bygga runt Bromma på ett sätt som man inte kan runt andra flygplatser. Det finns en opinion om
bullrets negativa påverkan.
Ett ärende mot flygplatsen för eventuellt överskridande av miljövillkor rörande buller handläggs för
närvarande vid Stockholms stads miljöförvaltning. Det handlar om landningar med vissa flygplanstyper där användandet av luftbroms eventuellt kan leda till att villkoret överskrids.
Arlanda flygplats
Allmänt

Arlanda omfattar ett område som uppgår till 3 400 hektar, varav 1 400 hektar utgör flygplatsområde.
Totalt fem detaljplaner gäller för området, dock inte för rullbanorna. Flygplatsen har spårförbindelse
och ligger bredvid E4 som är motorväg. Man kan resa kollektivt till och från flygplatsen genom
Arlanda Express, fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg samt med buss. Arlanda Express har koncession
på sin trafik till 2040. Andelen kollektivtrafikresenärer från och till Arlanda är cirka 50 procent.
Swedavia arbetar också tillsammans med andra aktörer för att området runt flygplatsen, Arlanda stad,
ska utvecklas som kommersiellt centrum.
Flygplatsen har två inrikesterminaler och två utrikesterminaler. Utrikespassagerare skiljs från inrikes
och sinsemellan om man åker i eller utanför Schengenområdet i Europa eller kommer från tredje land.
Arlanda hade 2014 22,4 miljoner passagerare, varav 17,3 miljoner i utrikestrafik och 5,1 miljoner i
inrikestrafik. Antalet rörelser var ca 225 000, varav utrikestrafik ca 155 000 och inrikestrafik ca
70 000. 81 flygbolag var verksamma där. Flygbolagen flög till 181 destinationer, varav 151 utrikes,
varav 34 interkontinentalt. De fem största destinationerna var i tur och ordning Köpenhamn, London,
Oslo, Helsingfors och Luleå. Totalt fanns på flygplatsen cirka 17 000 anställda.
Eftersom Bromma är stängt vissa tider finns också på Arlanda affärsflyg, statsflyg och sjukvårdsflyg.
Arlanda har tre rullbanor med en total högsta kapacitet på 84 rörelser i timmen. I nuläget finns ingen
kapacitetsbrist på timnivå. Däremot kan det vara brist på slot-tider på fem eller femton minuters nivå.
På Arlanda finns det flera handlingsbolag (marktjänstbolag) som hanterar exempelvis incheckning,
kontroll vid gate, bagage, tankning, avisning, catering, toaletter och avfall. Med marktjänster på
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flygplatser avses det system av åtgärder och tjänster som behövs för mottagande av ett luftfartyg efter
en flygning samt för rustande av det inför följande färd. Åtgärderna och tjänsterna gäller också
flygpassagerarna och hantering av bagage och fraktgods.
Figuren nedan ger en översiktlig bild över Arlanda flygplats terminalstruktur.

Figur 11. Stockholm Arlanda Airport och dess terminaler
Källa: Swedavia

Passagerarna fördelar sig 2014 enligt följande: Terminal 2: 10 procent, Terminal 3: 2 procent,
Terminal 4: 21 procent och Terminal 5 pir 1 (gate 11-24): 26 procent, Terminal 5 pir 2: (gate 1-10): 21
procent och Terminal 5 pir 3 (F): 20 procent.
Arlandas inrikesflygsverksamhet sker vid terminal 3 och 4. Terminal 3 har ca 300 000 resenärer och ca
13 750 rörelser per år, medan terminal 4 har ca 4,8 miljoner resenärer och ca 51 900 rörelser per år.
Terminalerna är hårt ansträngda i peak. Ca 10 procent av trafiken hamnar på remote, dvs. bussas till
terminal (i princip alltid de små flygplanen).
Flygplatsen har byggts ut successivt under många år. Det har först skett i huvudsakligen nord-sydlig
riktning, men under de senaste åren i en öst-västlig riktning. Utgångspunkten för flygplatsen har
historiskt varit att skapa korta avstånd från bil, taxi eller buss. Det har resulterat i ett utdraget terminalsystem med betydande avstånd från terminal 2 till terminal 5 (nästan 1 800 meter mellan gaterna som
längst). Inga rullband finns som underlättar för resenärerna. Skycity byggdes mellan terminal 4 och 5.
Angöring till flygplatsen sker på flera olika ställen. Fem skilda säkerhetskontroller finns. Vid terminal
4 måste man gå uppför en trappa för att komma till säkerhetskontroll och gater. Köbildning
uppkommer i trappen.
Ingen direktförbindelse finns mellan terminalerna (air-side). Byte av terminal innebär alltså alltid ny
säkerhetskontroll och ofta längre promenader.
Det finns tre tågstationer under jord, varav två enbart disponeras av Arlanda Express. Dessa två ligger
i anslutning till terminalerna 2,3 och 4 (Arlanda syd) och i anslutning till terminal 5 (Arlanda norr).
Den tredje stationen som används av övriga järnvägsföretag ligger under Skycity.
Schengen och tullen

Sverige är med i det s.k. Schengensamarbetet och omfattas av dessa regler. Det innebär att i princip fri
rörlighet råder mellan länderna inom Schengen-området. Däremot finns en gemensam yttre gräns mot
alla länder utanför detta område. Vid passage av denna gräns måste personkontroll ske i form av
passkontroll och i förekommande fall av visumkontroll.
En effekt av detta är att det inte finns några regler som förhindrar att svensk inrikestrafik blandas med
Schengentrafik. Det betyder att transfer kan ske mellan inrikestrafik och Schengentrafik utan att någon
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personkontroll behöver ske. Inte heller behöver någon ny säkerhetskontroll ske, eftersom reglerna för
säkerhetskontroller inte skiljer sig åt.
På Arlanda finns dock inga transfermöjligheter mellan inrikes och Schengentrafik air-side, dvs. utan
att på nytt passera en säkerhetskontroll. Det är dock möjligt på andra svenska flygplatser, t ex Bromma
och Landvetter samt på de flesta flygplatserna runt om i Europa.
Reglerna för tullens verksamhet lägger inte heller några hinder för en sådan smidig
transferverksamhet.
Miljövillkor

Arlandas miljövillkor grundar sig enbart på domstols beslut. Flygplatsen har tre rullbanor, varav två
parallella i nordsydlig riktning (bana 1 och 3) samt en bana i ost-västlig riktning (bana 2). Av intresse i
detta sammanhang är främst de villkor som gäller koldioxidutsläpp och bulleremissioner.
Som redan nämnts gäller numera en helt ny dom med villkor sedan maj 2015. Den ersatte flera olika
tidigare domar med olika villkor.
När det gäller koldioxidutsläpp fanns i tidigare domar tydliga villkor i detta avseende. Det fanns ett
utsläppstak för koldioxid och kväveoxider från flygplatsens verksamhet. Till denna räknades
flygplatsens egen verksamhet, anställdas resor till flygplatsen, passagerarnas resor från hemorten till
flygplatsen samt flygtrafik upp till viss höjd (cirka 915 meter). Detta utsläppstak skulle kraftigt
begränsa flygplatsens möjligheter att öka sin trafik.
I nuvarande villkor har detta tak tagits bort och ersatts av ett villkor om att Swedavia ska ta fram en
handlingsplan för minskade utsläpp till luft av fossil koldioxid.
I samband med utbyggnaden av bana 3 på Arlanda diskuterades särskilt inflygningar söderifrån mot
banan, vilket är aktuellt vid nordliga vindar. LFV bedömde då att man kunde begränsa antalet
överflygningar av centrala Upplands Väsby genom att göra s.k. sneda eller kurvade inflygningar. Detta
bidrog till att ett villkor sattes som innebar att raka inflygningar förbjöds efter den 1 januari 2018.
Med nuvarande regelverk och teknik är det dock inte möjligt att göra sådana kurvade inflygningar som
var tänkt. Mot den bakgrunden ansökte Swedavia i den nya tillståndsprövningen om att få tillåtelse att
göra raka inflygningar även efter 2017. Detta godkändes inte av mark- och miljödomstolen. Denna
dom skulle ha fått en dramatisk negativ effekt för Arlandas kapacitet. Men i nästa instans, dvs. i markoch miljööverdomstolen, togs det begränsande villkoret bort så att raka inflygningar även
fortsättningsvis kan ske.
Swedavia har på eget initiativ tagit på sig att använda de tre banor som finns så att flygningarna i
möjligaste mån inte ska påverka Upplands Väsby centrum. Därför används banorna 1 och 3 parallellt
bara i peaktrafik. En omläggning av flygtrafikens styrning sker därför uppemot fem gånger per dygn.
I den nya domen om miljövillkoren infördes ett hårdare bullerkrav än som gällt tidigare, vilket
negativt påverkar kapaciteten på flygplatsen. Det gäller starter av långsamgående flyg söderut på bana
1. De har tidigare kunnat svänga av så länge de inte överflyger tätort lägre än 1 000 meter med ett
buller av 70 dB(A), vilket är gällande riktvärde för maximal ljudnivå. I domen sänktes dock detta
värde till 65 dB(A) utan motivering. Detta innebär att långsamma flygplan måste ligga kvar längre
inom de s.k. SID markeringarna. Det får negativa effekter för banans kapacitet. Ett jetplan som ska
starta efter ett långsamgående plan måste vänta längre innan man kan starta. Detta kan minska
kapaciteten med runt tio starter i timmen.
Det kan framhållas att Swedavia begränsat sin ansökan till att gälla högst 350 000 rörelser (plus
10 000 helikopterrörelser) per år och högst 100 rörelser i timmen. Under 2014 var antalet rörelser cirka
ca 225 000 och maximal kapacitet är 84 rörelser i timmen.
Arlandas kapacitet

En flygplats kapacitet bestäms av många faktorer, där dock utgångspunkten är antalet rullbanor och
deras placering. Men den kapacitet som rullbanorna ger kan begränsas av kapacitetsbrist i terminaler,
uppställningsplatser, bagagehantering, säkerhetskontroller, trafiken i luftrummet, miljövillkor, regler
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om trafikstyrning (avstånd mellan planen), väder och vindförhållanden mm. Här fokuseras dock på
rullbanorna.
Arlanda flygplats har tre rullbanor för start och landning, se figur nedan.
Stockholm Arlanda Airport och
dess rullbanor (bansystem)

Figur 12. Stockholm Arlanda Airport och dess rullbanor (bansystem)
Källa: LFV

Bana 1 och bana 3 ligger parallellt i nord-sydlig riktning. Bana 2 ligger i ost-västlig riktning. Flygplan
startar och landar av säkerhetsskäl i motvind. Vid nordliga vindar startar och landar flygplanen norrut i
riktning 01. Vid sydliga vindar startar och landar flygplanen i riktning 19.
Kapaciteten är beroende av vilka rullbanor som används och från vilket håll de nyttjas. Bana 1 & 2 har
begränsningar när de används i kombination. Banorna måste nämligen koordineras så att plan inte kan
kollidera vid start och landning (endast ett plan i taget landar/startar). Därför ger de tillsammans enbart
en kapacitet kring 56 rörelser per timme. Banorna 1 & 3 kan användas oberoende av varandra och ger
därför sammantaget i dagsläget en kapacitet på 84 rörelser per timme. Detta gäller så länge en bana
används för start och en används för landning, dvs. inte landning och start på båda banorna samtidigt.
De tre rullbanorna ger möjlighet till ett antal kombinationer, vilket nedanstående figur visar.
Olika bankombinationer

Figur 13. Olika bankombinationer
Källa: LFV
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Parallella rullbanor som ligger på ett visst avstånd från varandra ger alltid högst kapacitet. Man kan då
genomföra parallella mixade operationer och tillämpa samtidig användning av parallellbanorna för
både starter och landningar.
Swedavia har räknat med att dagens maxkapacitet på 84 rörelser i timmen successivt ska öka genom
regeländringar och liknande upp till 100 rörelser i timmen, vilket man har tillstånd till. Det nuvarande
regelverket för flygtrafiken innebär dock att man inte kan nå en högre kapacitet än cirka 88 rörelser i
timmen.
Samspel mellan Bromma och Arlanda
Redan idag samspelar flygplatserna med varandra i olika meningar. När Bromma är stängd, använder
berörda plan, exempelvis sjukvårdsflyg, affärsflyg och statsflyg, ofta Arlanda. De flygplan som
medför för höga bullernivåer måste använda Arlanda.
Arlanda kan också vara reservflygplats för Bromma. Det omvända gäller bara i begränsad
utsträckning. Det beror på att flertalet av de plan som flyger på Arlanda inte får landa på Bromma med
hänsyn till de villkor som gäller för den flygplatsen.
Från Bromma finns inrikesflyg till 12 destinationer. Tio av dessa hade också i februari 2016
förbindelser med Arlanda. Ett antal svenska flygplatser kan bara nås från Arlanda. Braathen är ensam
på inrikesmarknaden på Bromma. På Arlanda finns på inrikesmarknaden SAS, Norwegian och några
mindre bolag.
Frågan om trafiken av kapacitetsskäl kan flyttas från Bromma till Arlanda är komplex. Ser man bara
till antal rörelser per dag eller år är det möjligt. Men tittar man på antalet rörelser per timme i peak-tid
blir svaret ett annat. Man får då som framgår av diagrammet nedan problem några timmar under vissa
dagar. På sikt ökar problemen om inte kapaciteten ökar på Arlanda, med beaktande av prognostiserad
utveckling av flygtrafiken. Till detta kommer andra kapacitetsbegränsande faktorer som
uppställningsplatser, terminalkapacitet mm.

Figur 14. Antal flygrörelser per löpande timme för typdag torsdagen den 25 september 2014
Källa: Swedavia

Swedavias avgifter
Den som använder Swedavias tjänster på något sätt, inklusive start och landning, är bunden av
Swedavias användarvillkor. Swedavia erbjuder ett stort antal tjänster vid de tio flygplatserna.
Avgifterna är differentierade och varierar delvis mellan flygplatserna.
I figuren nedan framgår Swedavias intäkter för 2015. Swedavias nettoomsättning uppgick till 5 416
Mkr, varav intäkter från Aviation Business uppgick till 3 140 Mkr. Detta motsvarade ca 58 procent av
intäkterna. De intäkter som ingår i Aviation Business är passagerarrelaterade intäkter 2 142 Mkr (68,2
procent), flygrörelserelaterade intäkter 643 Mkr (20,5 procent), ground handling & flygplansparkering
344 Mkr (11,0 procent) och övrig aviation 11 Mkr (0,3 procent).
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Swedavias fördelning av
nettoomsättning 2015

Figur 15. Swedavias fördelning av nettoomsättning 2015
Källa: Swedavia, Bokslutskommuniké januari – december 2015

Swedavias flygplatsavgifter består av passageraravgift, startavgift (passagerarflyg respektive övriga
flygrörelser), avgasavgift, bulleravgift, parkeringsavgift för flygplan samt terminalavgift (TNC).
Swedavia tar ut en PRM-avgift för assistansservice för resenärer med funktionshinder och nedsatt
rörlighet. Swedavias avgifter för marktjänstinfrastruktur är uppdelad i marktjänstavgift för
expeditionstjänst, ramptjänst respektive glykolhantering. Avgift för säkerhetskontroll (GAS)
tillkommer.
Swedavia erbjuder rabatter, bonus och marknadsföringsstöd till flygbolag som trafikerar Swedavias
flygplatser. För reguljär trafik finns möjligheter i form av rabatter för nya destinationer, bonus för
passagerartillväxt/ökning och marknadsföringsstöd. För flygfrakt finns det ett fraktincitament och för
turoperatörer finns charter incitamentsprogram. I början av 2015 beslutade Swedavia att sänka sina
avgifter med strax under 3,7 procent, inklusive rabatter i Swedavias incitamentsprogram. Dessa
ändringar trädde ikraft 1 april 2015.
Swedavias avgifter följer av publicerad prislista och publicerat incitamentsprogram. Nedan redovisas
översiktligt några exempel på flygplanstyper och vilka avgifter de renderar på Arlanda respektive
Bromma. I exemplet nedan tillämpas beläggningsgrad 70 procent. Flygplanstyp RJ1H och B738 får i
exemplet därmed 78 respektive 127 passagerare (maximalt antal är 112 respektive 181 passagerare).

Typ - RJ1H
Kostnad/säte
Kostnad/passagerare
Typ - B738
Kostnad/säte
Kostnad/passagerare

Arlanda inrikes

Bromma inrikes

Arlanda utrikes

Bromma utrikes

8 076 kr
72 kr/säte
104 kr/pax
13 506 kr
75 kr/säte
106 kr/pax

8 371 kr
75 kr/säte
107 kr/pax
-

11 352 kr
101 kr/säte
146 kr/pax
18 840 kr
104 kr/säte
148 kr/pax

12 115 kr
108 kr/säte
155 kr/pax
-

Figur 16. Jämförelse Swedavias avgifter 2015 vid Arlanda och Bromma flygplatser för vissa typplan
Källa: Swedavia

Enligt beräkningen är Swedavias avgifter för inrikestrafiken något högre på Bromma än på Arlanda.
Startavgift, bulleravgift, passageraravgift och terminalavgift är lägre på Arlanda än på Bromma. De
övriga avgifterna är lägre på Bromma. Avgiften för den infrastruktur som används för passagerare
handling är därför lägre beroende på lägre kostnader för bagagehanteringssystem på Bromma. För
flygplanstyp RJ1H är Brommas avgifter i detta exempel 3,7 procent högre i inrikestrafik och 6,7
procent högre i utrikestrafik jämfört med Arlanda. Om man däremot jämför en RJ1H på Bromma med
en B738 på Arlanda, då blir de Swedavias avgifter högre på Arlanda både i inrikes- och utrikestrafik.
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Arlanda som nav
En stor andel av flygtrafiken och flygplatserna i Sverige och i världen är sammanknutna i ett utpräglat
nav-eker-system. Resenärerna flygs från olika flygplatser in till nav, där man antingen stannar, flyger
vidare till sina destinationer eller flyger till andra nav för vidaretransport. Flygplatsernas navfunktion
är självklart olika i storlek. En del är regionala nav, andra hör till de 47 s.k. mega-cities som enligt
Airbus 2015 har mer än 10 000 långdistanspassagerare per dygn. De flesta flygplatser som fungerar
som nav har ambitionen att förstärka denna funktion och bli ett viktigare nav. Även för Arlanda finns
den ambitionen.
Samtidigt kan det vara på sin plats att erinra om att även den s.k. point-to-point trafiken har ökat
kraftigt under senare år. Det har skett genom att lågprisbolagen startat trafik direkt mellan olika städer
i Europa, där man sett förutsättningar för att skapa stabila trafikflöden. Ofta använder man sig då av
något mer perifera flygplatser.
De flesta svenska flygplatser fungerar som ekrar till Stockholm som är navet. I Stockholm är
inrikestrafiken fördelad med 70 procent till Arlanda och 30 procent till Bromma. Internationellt är
Arlanda den dominerande flygplatsen i Sverige.
Arlanda är alltså den i särklass viktigaste flygplatsen i Sverige, såväl i ett nationellt som internationellt
perspektiv. Arlanda har överlägset flest inrikes- och utrikespassagerare av de svenska flygplatserna.
Men Arlanda som internationellt nav möter hård konkurrens från andra flygplatser i Europa och inte
minst i Norden. Frågan är då vilka förutsättningar som Arlanda har att stärka sin konkurrenskraft inom
detta område. Detta i sin tur är nödvändigt för att förbättra de internationella flygmöjligheterna mellan
Sverige och resten av världen för att stärka landets utvecklingsmöjligheter.
Nav för inrikestrafik

Det är alltså Stockholm som är navet i inrikestrafiken, men navfunktionen är delad mellan Arlanda och
Bromma, där Arlanda är det klart viktigaste navet. I avsnittet om prognoser redovisas hur utvecklingen
inom inrikesflyget bedöms bli på sikt. Därav framgår att inrikesflyget fortsättningsvis troligen kommer
att ha en svag utveckling. Konkurrensen från andra trafikslag är fortsatt stark. En utbyggnad av
höghastighetsjärnvägen kan specifikt påverka inrikesflyget till Stockholm från vissa orter. Samtidigt
kan Arlandas upptagningsområde stärkas i vissa relationer.
Swedavia driver både Bromma och Arlanda flygplatser, dvs. båda de inrikesnav som i viss
utsträckning konkurrerar med varandra genom flygbolagens olika verksamheter. Enligt Trafikverket
har en betydande mängd resenärer valt att hellre flyga från Bromma än Arlanda genom åren. Bromma
har rollen som en renodlad cityflygplats med inrikes affärstrafik som primärt kundsegment. Brommas
centrala lokalisering ger fördelar för vissa resenärer med boende eller arbetsplatser nära flygplatsen.
Bromma saknar till stor del fördelar för transferpassagerare och har marginella fördelar för
utrikestrafiken. Den utrikes- och transfertrafik som idag bedrivs på Bromma skulle därför enligt
Trafikverket med fördel kunna bedrivas på Arlanda i stället.
Ur ett strikt navperspektiv måste det bedömas vara bäst att ha all inrikestrafik på Arlanda. Det ger
maximalt med transfermöjligheter både i inrikesflyget och i det internationella flyget. Ett större
passagerarunderlag är positivt för en starkare navfunktion, samtidigt som flygplatsens infrastruktur
och terminaler i regel måste utvecklas för att klara av detta. Efter nedläggningen av Säve flygplats har
exempelvis Landvetter stärkt sin position vad gäller resandeunderlag. Utvecklingen av inrikesflyget
till och från Stockholm är inte sådan att underlaget för att ha två flygplatser på sikt förstärks.
Nav för den internationella trafiken
Viktigt för Sverige och Stockholm

Det är av mycket stor vikt att Arlanda förstärks som internationellt nav för att uppnå en fortsatt positiv
utveckling inom en rad olika områden. Ju fler linjer som finns till viktiga destinationer i Europa och i
världen i övrigt desto bättre är det för Sveriges och Stockholms utveckling.
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Den internationella handelns betydelse för svensk ekonomi är central. Sverige exporterar varor och
tjänster till ett värde som motsvarar ca 45 procent av Sveriges BNP. Detta ligger över genomsnittet för
både EU och OECD-länderna. Exportens betydelse har ökat under de fyra senaste decennierna.
Utvecklingen av arbetstillfällen i Sverige och i Stockholm har ett tydligt samband med möjligheterna
till internationell handel. Utvecklingen mot en mer globaliserad värld där människor, varor och
tjänster transporteras över landgränser förväntas fortsätta och därmed ökar kraven på goda
internationella förbindelser.
Internationell handel leder också till tillväxt av internationella svenska företag och globala företag i
Sverige. Enligt Stockholms Handelskammare finns i Stockholm många av Sveriges verkligt stora
multinationella företag och deras huvudkontor. Men i Stockholm finns också huvudkontor för
utländska företags regionala verksamheter i Norden. Det är en tillgång för staden och Sverige, en
tillgång som måste vårdas och utvecklas enligt Handelskammaren. I Stockholm finns nio huvudkontor
för företag i globala branscher, vilket ger en åttonde plats bland världens städer. Räknar man
huvudkontor per capita kommer Sverige på fjärde plats i världen. Den globaliserade ekonomin syns
också tydligt. Av världens 2 000 ledande företag har 26 sitt huvudkontor i Sverige, varav 23 i
Stockholmsregionen. Det avspeglar att Stockholm är en i många avseenden attraktiv plats som klarar
sig mycket bra i internationella rankningar av konkurrenskraft.
Den internationella turismen är en mycket viktig bransch för Sverige. Turismens betydelse för svensk
ekonomi har stadigt ökat de senaste åren. År 2012 värderades turismen enligt SATSA II till 6,1
procent av Sveriges totala export av varor och tjänster.
Turismen till Sverige ökar snabbare än i övriga Europa. Enligt FN:s världsturistorganisation ökade
turismen i världen med 4,4 procent och med 5 procent i Europa under 2015. I Sverige ökade antalet
utländska övernattningar med 10,5 procent och antalet besökare från länder utanför Europa med drygt
20 procent. Nästan samtliga regioner i Sverige fick fler besökare. Flest kom till Stockholm och Västra
Götaland.
Under de senaste sex åren har enligt Tillväxtverket de långväga besökarna ökat sin andel av de
utländska övernattningarna i Sverige från drygt tio till drygt 20 procent. Det betyder att var femte
utländsk övernattning i Sverige under 2015 var från ett utomeuropeiskt land. Från Kina ökade
övernattningarna med 28,5 procent och från Indien med 17,9 procent. USA ökade med 5,6 procent,
medan Japan minskade med 2,1 procent. Norge och Tyskland är de enskilt största utlandsmarknaderna. Därifrån ökade antalet övernattningar med 7,3 respektive 4,6 procent.
Fler internationella direktlinjer via Arlanda har en stor betydelse för att få en utökad turism till
Stockholmsområdet och Sverige i övrigt. Med en ökad besöksnäring stärks resandeunderlaget på redan
etablerade direktlinjer och kan även ge möjlighet till nya linjer.
I detta sammanhang bör också Stockholmsregionens tillväxt och attraktionskraft för människor och
företag också understrykas. Stockholmsregionen har enligt SATSA II (publicerad 2012) haft en
befolkningstillväxt som är näst högst i Europa. Enligt Ekonomifakta har Stockholms län under de
senaste decennierna haft en högre genomsnittlig befolkningstillväxt än landet i övrigt och under de
senaste åren har Stockholm haft högst befolkningsökning. Mellan 2011 – 2014 ökade befolkningen i
Stockholms län med 5,2 procent.
Stockholm placerar sig på sjunde plats bland 30 städer i en internationell studie gjord av PWC 2014,
som speglar ett brett spektrum av faktorer som bidrar till framgångsrika städer och elastiska tätorter.
Stockholm kommer på första plats när det gäller områdena ”hälsa, säkerhet och trygghet” respektive
”hållbarhet och den naturliga miljön”. När det gäller ”transport och infrastruktur” kom Stockholm på
8:e plats. De sämsta faktorerna för Stockholms del i denna analys är kostnader för kollektivtrafiken,
större byggaktiviteter samt bostäder. De högst betygsatta faktorerna för Stockholms del är
kollektivtrafiksystemet och licensierade taxibilar. Inga andra städer i Norden ingår i studien.
Stockholm är därför en viktig tillväxtmotor och transportnav för Sverige. Stockholm som nav skapar
förutsättningar för ökad handel och konsumtion, men även efterfrågan på ett attraktivt kulturutbud.
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Internationell tillgänglighet till och från regionen är därför mycket betydelsefull för Sverige som
helhet.
Viktiga faktorer för navfunktion

I det följande redovisas ett antal faktorer som har betydelse för Arlanda när man vill stärka sin
navfunktion.
Först kan konstateras att Arlanda som dominerande internationell flygplats i Sverige egentligen inte
har någon större konkurrerande flygplats inom landet. Begränsade internationella flygningar finns från
ett antal flygplatser. Landvetter som är den största internationella flygplatsen efter Arlanda har ett
antal direktlinjer till ett antal destinationer i Europa. För dessa resenärer är Arlanda oftast inget
alternativ. Men Landvetter är också matarflygplats till vissa nav för vidare interkontinentala resor.
Dessa kan i vissa fall konkurrera med Arlandas navfunktion. Skavsta är den tredje största
internationella flygplatsen. Här finns en viss konkurrens med Arlanda till vissa speciella destinationer.
Den konkurrensen kan komma att öka.
Arlandas största konkurrenter finns därför i andra länder, vilket redovisas i senare avsnitt.
En viktig fråga är vilket upptagningsområde inom Sverige som Arlanda har, framför allt med tanke på
nav i andra länder. Inom detta område kan man komma till Arlanda med antingen flyg, tåg eller bil.
Det betyder att kommunikationerna till och från Arlanda är mycket betydelsefulla. Sverige norr om
Stockholm är ett självklart upptagningsområde, där även tågförbindelserna med Arlanda är viktiga.
Från hela Mälardalsområdet och Östergötland kan man enkelt ta sig med tåg eller bil till Arlanda.
Någonstans i Götaland går en gräns då Kastrup blir en tydlig konkurrent. I västra Sverige kan ibland
också Gardermoen vara ett alternativ. Inrikes flygtrafiken blir för många resenärer en förutsättning för
att kunna flyga vidare internationellt från Arlanda. Utbyggnad av en höghastighetsjärnväg som
möjliggör snabb trafik av olika slag kan påverka upptagningsområdets omfattning.
Upptagningsområdets storlek påverkas också av vilken typ av flygresa man ska göra. Om man ska
göra en längre resa utökas normalt upptagningsområdet. Även en flygplats som Skavsta med
lågprisflyg har ett större geografiskt upptagningsområde.
Inom upptagningsområdet är det antalet konsumenter, deras köpkraft, önskemål och förväntningar som
är en viktig faktor för flygplatsens möjligheter att utvecklas. En positiv tillväxt av BNP, vilket Sverige
och särskilt stockholmsregionen har haft sedan 1993, ökar av erfarenhet efterfrågan på flygresor.
Självfallet är det viktigt för flygplatsen, och flygbolagen, att svara upp mot konsumenternas
förväntningar. Konsumenternas beteenden och värderingar förändras över tid, beroende av både
demografiska och ekonomiska förhållanden. Resenärerna vill i allt större utsträckning ha mer flexibla,
individanpassade och tillgängliga trafiksystem. Kundmakten ökar när kunden blir allt mer medveten,
har en större valfrihet och är svårare att engagera. Den nya digitala livsstilen ställer stora krav på
anpassning och tillgänglighet. Både affärsresenärer och privata resenärer vill resa mer interkontinentalt
och utan byten.
Andra viktiga faktorer handlar om flygplatsens förmåga att svara upp mot flygbolagens krav. Det
handlar då om många frågor som exempelvis kapacitetsfrågor, regleringar inom luftfartsområdet,
avgifter och andra kostnader för flygbolagen, flygplatsens effektivitet vad gäller tiden för att ”vända”
planen, service till flygplanen, hantering av passagerarna och deras bagage och serviceförhållanden på
flygplatsen för flygbolagen.
Flygplatsavgifternas storlek blir då en viktig faktor. Enligt SATSA II står flygplatsavgifterna generellt
för omkring 10-12 procent av de totala flygkostnaderna för flygbolagen. På en långdistanslinje
minskar andelen betydligt till omkring 6-7 procent av totalkostnaden. Det innebär att avgifterna blir
viktigare för lågprisbolagens affärsmodeller, som ju bygger på korta vändningstider och maximalt
utnyttjande av ett flygplan under en dag. För etablering av det interkontinentala långdistansflyget
påverkar flygplatsavgifterna i mindre utsträckning. Den främsta faktorn är givetvis trafikflödena i sig.
Även överflygningsavgifterna tas med i beräkningarna. Det svenska luftrummet anses vara relativt
dyrt vid en europeisk jämförelse.
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Till syvende och sist handlar det kanske mest om flygbolagens strategier när det gäller uppbyggnaden
och utvecklingen av sina flyglinjer. SAS har som exempel i praktiken tre nav i Norden, Stockholm,
Oslo och Köpenhamn, men Köpenhamn har sedan linjenätet byggdes ut i Europa varit den viktigaste.
Köpenhamn ligger helt enkelt närmare Europa, vilket gör att det är lättare att därifrån bygga upp
kortare och effektivare flygrutter ut i Europa. Men marknader kan på sikt förändras.
Navbaserade flygbolag är ofta medlemmar i allianser av olika slag. Exempel på allianser är Star
Alliance, Sky Team och Oneworld. Sådana allianser brukar dela på flygningar genom så kallad codesharing – en och samma flygning har två (eller flera) flight-nummer. Code-sharing innebär att en
navbaserad operatör kan utöka sitt linjenät väsentligt. En enskild linje behöver inte heller vara lönsam
för det enskilda flygbolaget, eftersom det är möjligt att genom alliansen fylla en del av platserna med
passagerare från en annan medlem i alliansen. SAS medlemskap i Star Alliance har betydelse för
Arlandas funktion som nav. Alliansen har enligt Star Alliance´ hemsida nu 28 samarbetande flygbolag
där passagerarna ska kunna erbjudas smidiga transferlösningar i varandras linjenät. Omkring 15
procent av SAS passagerare flög med Star Alliance 2011. Detta medlemskap ökar tillgängligheten för
resenärerna till mindre destinationer i länder där SAS allianspartner har ett trafiknav, t.ex. Lufthansas
nav i Frankfurt. På Arlanda hade medlemmarna inom Star Alliance (främst SAS) den största delen av
förbindelserna 2012, runt 53 procent. Även i Köpenhamn har Star Alliance mer än hälften av
kapaciteten. Oneworld har två tredjedelar av kapaciteten i Helsingfors.
Även flyggods kan ha betydelse i flygbolagens strategier. Gods transporteras också i passagerarplan
genom så kallad ”bellyfrakt”. Ungefär 40 procent av det lufttransporterade godset på Arlanda beräknas
gå som bellyfrakt. Detta utgör en viktig intäktskälla för speciellt det interkontinentala passagerarflyget
och kan på marginalen påverka etablering av nya rutter. På en långlinje med passagerarplan uppskattas
ca 15 procent av intäkterna komma från bellyfrakt, vilket kan vara avgörande för lönsamhet.
Den nordiska situationen

Samtliga fyra nordiska huvudstadsflygplatserna har en relativt likartad historisk passagerartillväxt,
även om den kan variera år från år. I Norge och Sverige finns en omfattande inrikestrafik, i Finland en
mer begränsad och i Danmark en mycket liten. Internationellt är västra Europa den absolut största och
viktigaste marknaden vid samtliga flygplatser. I Finland siktar man interkontinentalt främst mot Asien,
medan tyngdpunkten hos övriga av tradition legat mot Nordamerika. Omorientering mot Asien pågår.
Vid samtliga flygplatser finns sedan gammalt ett dominerande flygbolag, SAS respektive Finnair, men
Norwegian börjar bli en allt viktigare aktör i Danmark, Norge och Sverige. I Danmark är man minst
beroende av några få flygbolag. I Norden bedöms Kastrup vara den flygplats som har den svåraste
kapacitetssituationen.
Ett sätt för flygplatserna att hålla nere sina avgifter är att investera i att öka flygplatsernas
kommersiella verksamheter och intäkter. Mycket talar för att det kan bli svårt att upprätthålla
tillväxten för de kommersiella intäkterna över tid, även om mycket kan göras för att anpassa
passagerarflöden och produktutveckla butiks- och restaurangutbudet på flygplatserna. Många
flygplatser går mot centrering av sina funktioner för att minska kostnader och öka intäkter. Oslo,
Helsingfors och Köpenhamn är exempel på flygplatser som i större utsträckning försöker samla
infrastrukturen till några få gemensamma angöringspunkter.
Mer om konkurrensläget

Nedanstående figur visar den totala passagerarutvecklingen på Arlanda, Gardermoen, Kastrup och
Vanda under de senaste åren. Av denna framgår att storleken på flygplatserna är i ordning Kastrup,
Gardermoen, Arlanda och Vanda.
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Figur 17. Jämförelse passagerarutveckling vid nordiska huvudstadsflygplatser 2012 – 2014, miljoner passagerare
Källa: Swedavia

Om man endast tittar på antalet internationella resenärer blir bilden en annan. Kastrup är då överlägset
störst, Arlanda kommer som nummer två och Gardermoen och Vanda ligger relativt lika. Kastrup har
ungefär femtio procent fler utrikesresenärer än Arlanda. För några år sedan var det cirka 16 procent av
de utrikes avresande från Kastrup påbörjat sin resa i Sverige. Detta motsvarade ca 1,6 miljoner
passagerare. Omkring 22 procent av dessa var transferpassagerare, medan resterande 78 procent till
stor del utgörs av resenärer från södra Sverige som anländer till Kastrup med tåg eller bil för vidare
resa ut i världen.

Figur 18. Jämförelse utrikes passagerarutveckling vid nordiska huvudstadsflygplatser 2012 – 2014, miljoner passagerare
Källa: Swedavia

När det gäller avresande interkontinentala resenärer är Kastrup fortfarande störst, sedan kommer
Arlanda, Helsingfors och Gardermoen.
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Passagerarflöden interkontinentalt exkl. Skandinavien
Antal avresande passagerare

Figur 19. Jämförelse passagerarflöden interkontinentalt exkl. Skandinavien vid nordiska huvudstadsflygplatser 2009 – 2014, avresande
passagerare.
Förklaring exempel: TRANSFER ARN: pax som transfererar på ARN. ARN DIREKT: pax som startar sin resa på ARN och flyger direkt till
slutdestination. ARN TRANSFER: pax som startar sin resa på ARN och som transferera på väg till slutdestination.
Källa: Swedavia (Airport-IS)

Av nedanstående figur framgår hur många säten som går åt olika håll från de fyra flygplatserna. Av
denna framgår att Kastrup har fler säten till Skandinavien exklusive inrikes, till Europa exklusive
Skandinavien och interkontinentalt. Arlanda kommer in som nummer två, förutom interkontinentalt
där Vanda är nummer två.

Inrikes
Skandinavien (exkl. inrikes)
Europa (exkl. Skandinavien)
Interkontinentalt
Totalt

ARN

CPH

OSL

HEL

87 733
72 658
133 709
22 070
316 170

29 720
81 291
210 125
29 613
350 749

175 391
55 393
109 594
13 413
353 791

38 789
37 961
105 728
24 408
206 886

Figur 20. Översikt antal säten per vecka (april 2015)
Källa: Swedavia (Airport-IS)

Man kan fördjupa studierna genom nedanstående fem figurer. De visar säteskapacitet per flygbolag,
säteskapacitet per destination, avgångar till de största europeiska destinationerna, utvecklingen av
tillgängligheten interkontinentalt samt en jämförelse mellan det interkontinentala linjeutbudet vid
Arlanda och Kastrup.
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Säteskapacitet per flygbolag (april 2015)
Utrikes kapacitet (exkl. Skandinavien)

CPH

ARN

29%

36%

34%

20%
4%
SK

3%

LH

15%
3%

4% 7%

DY

BA

KL

övriga

SK

8%

DY

OSL

BA

övriga

2%

12%

9%

4%

68%

6%

DY

LH

6%

39%

4%

U2

HEL
3%

22%

37%

SK

25%

LH

KL

BA

övriga

OY

DY

LH

KL

AB

övriga

Figur 21. Säteskapacitet per flygbolag, utrikes kapacitet exkl. Skandinavien, april 2015.
Källa: Swedavia (Airport-IS)

Säteskapacitet per destination – land (april 2015)
Utrikes kapacitet (exkl. Skandinavien)

Figur 22. Säteskapacitet per destination – land, utrikes kapacitet exkl. Skandinavien, april 2015.
Källa: Swedavia (Airport-IS)
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Största Europeiska destinationerna exkl. Skandinavien (april 2015)
Antal säten per vecka

Figur 23. Största Europeiska destinationerna exkl. Skandinavien, antal säten per vecka, april 2015
Källa: Swedavia (Airport-IS)

Figur 24. Utveckling tillgänglighet interkontinentalt, antal interkontinentala avgångar per vecka. Enbart "major airlines" i reguljär trafik
(exkl. "charterliknande"/etnisk trafik till Afrika och Mellanöstern)
Källa: Swedavia (Airport-IS)
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Destination
Newark, NJ, US
Doha, QA
Dubai, AE
Bangkok, TH
Beijing, CN
Chicago-O'Hare, IL, US
New York-JFK, NY, US
Tel Aviv-Yafo, IL
Los Angeles, CA, US
Casablanca, MA
Oakland, CA, US
Addis Ababa, ET
Baghdad, IQ
Erbil, IQ
Tehran, IR
Fort Lauderdale, FL, US
Marrakech, MA
Sulaymaniyah, IQ
Al Najaf, IQ
Tokyo-Narita, JP
Washington-Dulles, VA, US
San Francisco, CA, US
Shanghai, CN
Singapore, SG
Cairo, EG
Toronto, ON, CA
Kangerlussuaq, GL
Orlando, FL, US
Lahore, PK

Stockholm Arlanda
13
10
10
9
7
7
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Köpenhamn Kastrup
7
11
8
8
7
7
4
5
3
3

1
1
2
2

7
7
7
5
5
5
5
4
1
1

Figur 25. Linjeutbud interkontintentalt Arlanda och Kastrup, antal frekvenser per vecka, april 2015
Källa: Swedavia (Airport-IS)

Av redovisningen ovan framgår bl.a. att Kastrup är den största internationella flygplatsen. De nordiska
huvudstadsflygplatserna har i stort sett linjer till samma större europeiska destinationer. Vanda är den
flygplats som är mest beroende av ett enskilt flygbolag. På det interkontinentala området ligger
Arlanda tvåa i antalet resenärer. Men Vandas ambitioner att öka interkontinentalt är tydliga när man
tittar på antalet avgångar och erbjudna säten.
En global betraktelse visar enligt nedanstående figurer att en stor del av långdistanstrafiken är
koncentrerad till vissa s.k. mega-cities. Enligt Airbus var under 2014 90 procent av all långdistanstrafik koncentrerad till 47 s.k. mega-cities. Dessa hade då fler än 10 000 dagliga långdistanspassagerare. År 2034 bedöms antalet mega-cities ha ökat till 91, men fortfarande finns en stark
koncentration till dagens 47. Bedömningen är att Arlanda inte når upp till 10 000 dagliga passagerare
fram till 2034 och därför inte kommer att finnas med på kartan över mega-cities. Däremot bedöms
Köpenhamn 2034 ingå i mega-cities. I en två år tidigare bedömning ingick även Helsingfors i de
framtida mega-cities, men har nu fallit bort.
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Figur 26. Aviation Mega-cities in 2014
Källa: Airbus, Global Market Forecast 2015-2034

Figur 27. Aviation Mega-cities in 2034
Källa: Airbus, Global Market Forecast 2015-2034

1.12. Stockholms stads planer
Bakgrund
Mitt uppdrag har aktualiserats av att Stockholms stad skrivit till regeringen om möjligheten att avbryta
gällande arrendeavtal för Bromma före 2038. Med anledning av detta tillskrev jag staden och bad att få
del av deras alternativa planer för området. Staden inkom den 17 mars med en skrivelse, i vilken man
redovisar sina planer för en framtida alternativ användning av Bromma flygplats.
Staden presenterar sina planer för alla de områden som kan utnyttjas för mer bostäder om flygplatsen
läggs ner. Det rör själva arrendeområdet, angränsande områden samt områden som påverkas av bulleroch höjdrestriktioner. Staden pekar även på några områden i gränslandet för påverkan, där man menar
att ett bostadsbyggande underlättas och blir säkerställt om flygplatsen upphör med sin verksamhet.
Bromma flygplats är lokaliserad i stadsdelen Bromma, strax väster om Stockholms innerstad. I takt
med att staden växer knyts det aktuella området allt närmare den centrala staden. Det innebär att
områdets attraktivitet, dvs. markens betydelse, hela tiden ökar samtidigt som bostadsbristen i staden är
mycket stor.
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Arrendeområdet samt direkt anslutande områden
Arrendet för Bromma flygplats omfattar enligt nuvarande arrendeavtal ca 135 ha. Detta motsvarar en
yta som är lika stor som ca en fjärdedel av Södermalm. I direkt anslutning till arrendeområdet finns
även ca 43 ha mark som ägs av staden och som preliminärt bedöms vara utvecklingsbart för bostäder
om flygplatsen läggs ned. Inom arrendeområdet och direkt anslutande områden finns även kända
fornlämningar och riksintressen (de Geer-moräner). Dessa påverkar avgränsningen av områden som
bedöms vara möjliga för bebyggelse. Sammantaget omfattar de berörda områdena ca 178 ha som är
utvecklingsbart för bostäder om flygplatsen läggs ned.

Figur 28. Arrendeområde och direkt anslutande område (Bromma flygplats)
Källa: Stockholms stad

Områden med restriktioner
Verksamheten vid Bromma flygplats innebär begränsningar för ny bebyggelse genom det buller som
flygtrafiken alstrar när planen befinner sig i luften, s.k. luftbuller, och när planen befinner sig på
marken, s.k. markbuller. Influensområdet för luftbuller och markbuller illustreras på nedanstående
bild.

Figur 29. Influensområde flygbuller + markbuller kväll, ekvivalent ljudnivå år 2038 kl. 18-22
Källa: Stockholms stad
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Inom områden som ligger i nära anslutning till flygplatsen, som exempelvis Mariehäll, Annedal,
Bromma kyrka och Riksby, behöver hänsyn tas till markbuller från flygplatsen vid planering av ny
bebyggelse. Markbullret kan delvis avskärmas lokalt och högre ljudnivåer kan i vissa fall tillåtas om
en ljuddämpad sida finns. Men planeringsprocessen blir enklare och risken för överklaganden minskar
något om flygplatsen läggs ned. Men staden räknar enbart i sin sammanställning med de närmaste
områdena som exempelvis Bällsta och Riksby.
Som framgår av bilden påverkas också betydande områden av luftbuller.
Flygtrafiken medför också restriktioner för höjder på byggnader, master och andra objekt inom vissa
områden. Höjdbegränsningen påverkar dock enligt staden enbart höga hus, varför bostadspotentialen
inte behöver påverkas påtagligt. Planprocesser med höga byggnader underlättas dock om flygplatsen
försvinner. Det kommer förmodligen att resultera i fler bostäder på olika håll i staden.
Möjlig bebyggelse
Arrendeområde och direkt anslutande område

Staden säger sig ha bedömt antalet möjliga lägenheter som kan byggas med hjälp av jämförelsetal från
Hammarby Sjöstad och Annedal. Referensprojekten valdes med anledning av att deras relativt höga
täthet bedöms vara relevant för flygplatsområdet och för att de är aktuella eller nyligen har
genomförts.
Med en täthet motsvarande Annedal bedöms preliminärt ca 14 500 lägenheter kunna byggas inom
arrendeområdet och ytterligare ca 4 500 lägenheter på direkt anslutande område. Det rör sig totalt om
ca 19 000 lägenheter. Tillsammans med ny bebyggelse i Riksby och Bällsta blir det totalt ca 23 000
lägenheter.
Väljer man en täthet motsvarande Hammarby sjöstad blir resultatet totalt ca 20 000 lägenheter (inkl.
Riksby och Bällsta).
Staden har antagit att området inte rymmer kommersiella lokaler utöver lokal service. Någon
fördjupad handelsutredning har dock inte gjorts. En högre andel kommersiella lokaler bedöms inte öka
markvärdet/intäkterna.
Områden med restriktioner

Utöver arrendeområdet och direkt anslutande område finns även andra områden som i nuläget
begränsas av luftbuller men som skulle kunna bebyggas om flygplatsen lades ned.
I Ulvsunda industriområde bedömer staden att totalt ca 3 000 lägenheter möjliggörs om flygplatsen
läggs ned, eftersom området kan omvandlas till bostadsområde. Markägandet är splittrat med många
privata fastighetsägare och upplåtna tomträtter. Även staden äger mark som bedöms vara
utvecklingsbar för bostäder. Översiktligt bedöms att ca 1 500 - 2 000 lägenheter, av 3 000 totalt, kan
byggas på mark som ägs av staden eller stadens bolag.
I Ulvsunda och Traneberg finns förtätningsmöjligheter på mark som ägs av staden. Sammantaget
bedömer staden att det finns en potential om ca 1 000 lägenheter.
I Kristineberg finns ett bostadsprojekt som stannade upp efter den senaste revideringen av influensområdet för flygbuller. I Fredhäll finns möjligheter till mindre kompletteringar. Sammanlagt bedöms
ca 400 lägenheter kunna byggas på stadens mark här.
I Spånga finns småskaliga projekt och fastighetsdelningar som skulle kunna förverkligas inom
befintliga villaområden. Marken är i huvudsak i privat ägo. Det bedöms svårt att kvantifiera vad detta
kan ge men det är realistiskt att räkna med cirka 500 bostäder.
I Marieberg finns enligt staden potential för ytterligare bostadsbebyggelse. Preliminärt bedöms ca 800
– 1 000 lägenheter kunna byggas, varav ca 500 – 700 på stadens mark. Ett programarbete har
avstannat på grund av flygbullerrestriktionerna. En översyn av flygbullerkurvan i riksintressepreciseringen kommer att ske. Ny beräkning av luftbullerbegränsningen ska göras, vilket kan leda till
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att influensområdet för flygbuller kommer att bli mindre. Om flygverksamheten upphör säkerställs
dock enligt staden att bebyggelsen kan genomföras.
En nedläggning av flygplatsen kommer enligt staden att generellt öka bostadspotentialen i områden
där restriktioner vad gäller buller eller höjd funnits. Det beror på att det blir möjligt och enklare att
genomföra vissa projekt. Härigenom kan ytterligare ett par tusen bostäder byggas.
Summering av möjlig bebyggelse

Sammantaget bedömer Stockholms stad att en nedläggning av Bromma flygplats kan möjliggöra ca
30 000 – 38 000 nya lägenheter. En del av dessa skulle eventuellt kunnat byggas ändå, men utan
flygplatsen förenklas planprocesserna och olika risker minskar. 30 000 bostäder är enligt staden ett
fullt realistiskt antagande utifrån de normer och riktlinjer som staden idag använder sig av i
planeringen. Det högre spannet med bostäder innebär att staden gör avsteg från nuvarande riktlinjer för
planeringen gällande exempelvis täthet, sociotopytor m.m. Detta kan enligt staden ändå vara relevant
då delar av områdets behov skulle kunna säkras på intilliggande grönområden.
Staden summerar sina bedömningar i nedanstående figur.
Område

Antal lgh (ca)
14 600
4 600
1 200
3 000
3 000
2 400

Arrendeområde
Direkt anslutande områden
Bällsta
Riksby
Ulvsunda industriområde
Traneberg, södra Ulvsunda,
Marieberg, Kristineberg och
Fredshäll
Spånga
Övriga staden
Stockholms stad totalt

500
Några tusen
30 000
(upp till 38 000)*

Kommentar
Täthet som Annedal
Täthet som Annedal
Planering pågår
Planering pågår

Kompl. i mindre projekt
Konsekvens av att buller- och
höjdrestriktioner tas bort/förenklas
I staden bedömd bostadspotential totalt

Figur 30. Bedömd bostadspotential i Stockholm stad om flygplatsen läggs ned.
Not: 38 000 lägenheter innebär avsteg från nuvarande riktlinjer för planeringen.
Källa: Stockholms stad

Staden har inte gjort någon analys av tänkbara markvärden inom de berörda områdena.
Miljöbelastning
Delar av det område som är eller har varit flygplatsområde kan ha förorenats av flygplatsverksamheten. Den allvarligaste kända föroreningen är PFAS som finns runt två brandövningsplatser,
en befintlig inne på flygplatsen och en nerlagd som numera ligger utanför flygplatsen. Mark och
grundvatten har förorenats av släckskum och utläckage sker till Bällstaviken. Det finns ingen
vedertagen, beprövad metod för sanering. Därför kan i nuläget varken nödvändiga åtgärder eller
kostnaderna för dem preciseras. Andra föroreningar är metaller, PAH och petroleum. Vid grävarbeten
ser man enligt staden till att ta bort de farligaste föroreningarna, så att marken uppfyller de krav som
ställs vid flygplatsverksamhet. Om marken ska omvandlas till bostadsändamål kommer ytterligare
sanering att behöva göras.
Ansvaret för undersökningar och saneringsåtgärder blir enligt staden föremål för diskussion med
Swedavia, som enligt staden har ett ansvar för markföroreningar enligt miljöbalken och arrendeavtalet.
Totalkostnaden för sanering av markföroreningar kan för närvarande inte bedömas. Det råder en stor
osäkerhet om behovet av åtgärder. En mängd schaktarbeten kommer att behöva göras av tekniska skäl,
vilka kan samordnas med borttransport av förorenade massor. Kostnaden för sanering lär sannolikt
uppgå till flera hundratals miljoner kronor enligt stadens bedömning.
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Staden har dock genomfört omfattande marksanering tidigare i anslutning till större exploateringsprojekt, exempelvis Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Detta är sålunda inget nytt för
staden och inget som bedöms förhindra en omvandling av flygfältet till bostäder.
Trafikinfrastruktur
Trafiksituationen i inre Bromma där flygplatsen ligger är enligt staden redan idag problematisk och
känslig för störningar. Staden har stora byggplaner i västerort, vilket framöver ytterligare sätter fokus
på trafiksituationen. En nedläggning av Bromma flygplats och sedermera en exploatering av flygplatsområdet innebär ytterligare påfrestningar på trafiksystemet. Frågan berör inte bara Stockholms stad
utan är en regional fråga, där Ekerö, Solna och Sundbyberg kommuner berörs direkt.
Kollektivtrafiken måste enligt staden byggas ut och få en förstärkt kapacitet. Det beror både på
utvecklingen i stort i denna regiondel men också på en bebyggelse vid flygplatsområdet. I landstingets
stomnätsplan finns ett par stomlinjer redovisade som delvis bidrar till denna utveckling, liksom
utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren som ska passera det berörda området med planerad trafikstart
2021.
Inom ramen för Sverigeförhandlingen genomfördes en gemensam analys av staden och landstinget för
att studera effekterna av en avgrening av grön tunnelbanelinje mellan Alvik och Vällingby via
Bromma flygplats. En schablonmässig kostnadsbedömning gjordes och resultatet blev en investeringskostnad på cirka 8 miljarder kronor. En sådan utbyggnad bedömer staden vara nödvändig för att säkra
en fullgod kollektivtrafikförsörjning av västerort.
Stockholms stad har också översiktligt studerat konsekvenserna för vägnätet i området av tänkbara
exploateringar. Analysen visar att förbättringar/utbyggnader förmodligen blir nödvändiga för att få en
tillfredsställande trafiksituation i västerort. Framförallt handlar det enligt staden om att ge kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik bättre möjligheter att fungera tillfredställande. För att uppnå detta finns
flera olika alternativa lösningar med olika kostnadsnivåer.
Ett alternativ innebär enbart att lokalgator och huvudgator byggs ut. Detta alternativ bedöms inte
förhindra förhållandevis omfattande köer under rusningstid.
Ett annat alternativ som studerats är en ny vägtunnel från Åkeshov och Brommaplan, via Huvudstabron, till E4 vid Järva krog. Det skulle innebära att yttrafiken i högre grad kan prioriteras för
kollektivtrafik (buss), cykel och gångtrafik. En mycket översiktlig kostnadsuppskattning för detta
objekt ligger enligt staden på mellan 7 – 10 miljarder kronor. Staden framhåller att detta objekt bara
ska ses som ett exempel på vad som i framtiden kan bli en nödvändig investering för att uppnå en
tillfredsställande trafiksituation i västerort.
Det finns också alternativ utan en tunnellösning som kan bli aktuella med lägre investeringskostnader,
men då också med lägre effekt. Staden understryker att de olika alternativen behöver utredas mer i
detalj och i samarbete med berörda parter innan en tänkbar lösning kan föreslås.
Tidplan för planeringsarbete
Planeringen för ny bebyggelse inom arrendeområdet och direkt anslutande område bedömer staden ta
ca 10 år efter det att nödvändiga politiska beslut är tagna. Det finns flera faktorer som påverkar
tidplanen. Det krävs exempelvis beslut om utbyggnad av nödvändig infrastruktur och kollektivtrafik,
som även berör Landstinget, Trafikverket och andra aktörer.
För övriga områden som idag berörs av flygbuller varierar enligt staden den bedömda planeringstiden.
Förtätning och mindre kompletteringar i befintlig bebyggelse kan påbörjas inom ca 3 - 5 år efter beslut
om nedläggning. Större omvandling av stadsdelar, exempelvi Ulvsunda industriområde, bedöms ta
längre tid.
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1.13. Andra flygplatser i regionen
Översiktligt om flygplatser i Sverige
I Sverige finns instrumentflygplatser, flygplatser utan instrumentinflygningshjälpmedel, helikopterflygplatser och mindre flygplatser. Inrättande av en ny flygplats och drift av dessa prövas av
Transportstyrelsen. Flygplatser ägs och drivs främst av Swedavia AB, landsting och kommuner,
Försvarsmakten och företag.
I Sverige finns för närvarande 46 instrumentflygplatser som är godkända av Transportstyrelsen, varav
42 är civila flygplatser och 4 är militära flygplatser. Dessa flygplatser har någon form av instrumentinflygningshjälpmedel som stöd för piloternas navigering vid flygning i väder med nedsatt sikt.
Det finns två godkända flygplatser som inte har några instrumentinflygningshjälpmedel. De kan endast
användas vid väder med bra sikt.
Det finns också helikopterflygplatser. Flertalet används för sjuk- och ambulanstransporter till och från
sjukhus, men det finns även privata företag som har etablerat en egen helikopterflygplats för sin
verksamhet.
Utöver de godkända flygplatserna finns det i Sverige många mindre flygplatser som används av
flygklubbar eller av enskilda personer. Sådana flygplatser behöver inte vara godkända av
Transportsstyrelsen men de ska ändå uppfylla vissa krav enligt regelverket.
Flygplatser i Stockholmsregionen
I Stockholmsregionen finns ett flertal instrumentflygplatser. I det geografiska området bestående av
Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland och Örebro län finns enligt Transportstyrelsen i
dagsläget sex instrumentflygplatser; Eskilstuna, Stockholm Arlanda, Stockholm Bromma, Stockholm
Skavsta, Stockholm Västerås samt Örebro.
Arlanda flygplats är den största och dominerande flygplatsen i områden och den flygplats som har
mest kapacitet. När det gäller passagerare följer Bromma och Skavsta flygplatser närmast efter
Arlanda. På frakt- och postsidan är situationen annorlunda. Örebro och Västerås flygplatser kommer
närmast efter Arlanda flygplats.
Flygplats

Eskilstuna
Stockholm
Arlanda
Stockholm
Bromma
Stockholm
Skavsta
Stockholm
Västerås
Örebro

Rullbana

2176
3301 x 45
2500 x 45
2500 x 45
1668 x 45
2880 x 45
2039 x 40
2581 x 46
2602 x 45

Linjefart och
chartertrafik

Linjefart och
chartertrafik

Linjefart och
chartertrafik

Landningar
totalt 2014
(2013)

Ankommande
och avresande
passagerare
totalt 2014
(2013)

Ankommande
och avgående
ton frakt totalt
2014 (2013)

114 091
(109 823)

22 419 413
(20 674 160)

66 889
(53 604)

18 420
(17 835)

27 419
(30 301)
10 903
(15 848)
17 738
(16 350)
3 837
(3 868)

2 377 636
(2 277 642)
1 657 335
(2 165 040)
117 390
(163 773)
96 256
(101 682)

332
(285)
302
(548)
4 970
(5 278)
6 854
(7 925)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
1 212
(99)

Figur 31. Verksamhet vid befintliga instrumentflygplatser i regionen
Källa: Transportstyrelsen
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Verksamheten vid Eskilstuna flygplats ingår inte i Trafikanalys statistikrapportering i Luftfart 2014.
Vid flygplatsen bedrivs i dagsläget taxi-, affärs-, transport- och ambulansflyg, flygskoleverksamhet
och klubbflygverksamhet. Omfattningen motsvarar ca 8 000 rörelser, varav de flesta avser skolflyg.
Det finns också andra flygplatser i området som inte har statusen ”instrumentflygplats”. Bland dessa
kan särskilt nämnas flygplatsen i Uppsala som för närvarande genomför ett projekt som ska syfta till
en uppgradering till en godkänd instrumentflygplats.

1.14. Internationell utblick
Inom ramen för mitt arbete hade jag planerat att genomföra en internationell benchmarking som
underlag för en diskussion om det finns något att lära av internationella erfarenheter. Men när min
uppdragstid förkortades har jag sänkt denna ambitionsnivå. I detta avsnitt finns dock en mer
översiktlig jämförelse och analys ur ett europeiskt perspektiv. Situationen i de övriga nordiska
länderna berörs lite mer ingående.
Flygtransporter i ett europeiskt perspektiv
Enligt Eurostat transporterades nästan 880 miljoner passagerare med flyg i EU-28 under 2014, en
ökning med ca 4,4 procent jämfört med 2013. Storbritannien hade flest flygpassagerare 2014 med ca
220 miljoner, följt av Tyskland (186 miljoner), Spanien (165 miljoner), Frankrike (142 miljoner) och
Italien (121 miljoner). Under 2014 transporterades totalt ca 13,9 miljoner ton. Mest gods- och posttransporter utförs i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

Figur 32. Overview of EU-28 air passenger transport by Member States in 2014 - passengers carried (in 1000)
Källa: Eurostat
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Figur 33. Overview of EU28 air freight and mail transport by Member States in 2014 freight and mail carried (in tonnes)
Källa: Eurostat

Av flygtrafiken inom EU-28 2014 var 18 procent nationell trafik, 44 procent utfördes inom EU
(mellan EU-stater) och resterande 38 procent var trafik mellan EU och stater utanför EU. I figuren
nedan framgår hur flygtrafik mellan EU-28 och resterande världen har utveckats.

Figur 34. Extra-EU-28 transport of passengers in 2014. Flygtrafik mellan EU-28 och resterande världen, avresande och ankommande
passagerare i tusental.
Källa: Eurostat

Den ökade betydelsen av internationell handel återspeglas i utvecklingen av flygfrakt och posttransporter på EU-nivå. Flygfrakt och posttransporter mellan EU-stater och mellan EU och andra stater
hade en tillväxt på 6,4 procent respektive 3,3 procent mellan 2013 - 14. Däremot minskade nationellt
fraktflyg och posttransporter med 0,2 procent under samma period.

[71]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

Europeiska flygplatser
Enligt Eurostat var London Heathrow under 2014 den mest trafikerade flygplatsen i EU-28 när det
gäller antalet avresande och ankommande passagerare (73 miljoner). Därefter följer Paris Charles de
Gaulle (64 miljoner), Frankfurts flygplats (59 miljoner) och Amsterdam Schiphol flygplats (55
miljoner). Majoriteten (minst 89 procent) av de avresande och ankommande passagerarna vid de fyra
största flygplatserna var internationella resenärer. I diagrammet nedan redovisas de 15 största
flygplatserna i EU-28 avseende avresande och ankommande passagerare under 2014.

Figur 35. Större flygplatser i EU
Källa: Eurostat

I tabellen nedan redovisas det totala antalet passagerare som transporterats i EU-28 under 2014.

Figur 36. Top airports in the EU28 in terms of total passengers carried in 2014
Källa: Eurostat

[72]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

I tabellen nedan redovisas frakttransporter vid de 20 största flygplatserna i EU-28.

Figur 37. Top 20 airports in the EU28 in terms of total freight and mail carried in 2014 (in tonnes)
Källa: Eurostat

När det gäller gods- och posttransporter är Frankfurts flygplats fortsatt den viktigaste 2014 (2,1
miljoner ton). Därpå följer Amsterdam Schiphol (1,7 miljoner ton), London Heathrow (1,6 miljoner
ton) och Paris Charles de Gaulle (1,5 miljoner ton).
Citynära flygplatser
Det finns många större städer som liksom Stockholm har flera flygplatser, varav en är relativt citynära.
Exempel på detta är London och Paris. Däremot är det inte så vanligt att en stad av Stockholms storlek
har flera flygplatser, snarare tvärtom. En tydlig utveckling är att en stad som har en citynära flygplats,
och som har behov av en större, bygger en sådan och därefter lägger ner den stadsnära. Så skedde i
Oslo och München och så kommer att ske i Berlin, när den nya flygplatsen blir färdig. Några städers
enda flygplats kan dock ligga citynära (Köpenhamn, Amsterdam och Genève).
I München fanns mellan 1939 och 1992 München Riem Airport, relativt nära staden. Den nuvarande
flygplatsen (München Franz Josef Strauss) ligger 28 km nordost om München och öppnade 1992 och
har två parallella banor. Den är nu Tysklands näst största flygplats med cirka 40 miljoner passagerare
år 2014. München har en befolkning om 1,3 miljoner invånare med 2,5 miljoner i storstadsområdet.
I Berlin byggs nu Berlin Brandenburg flygplats i anslutning till en gammal flygplats (Schönefeld).
Flygplatsen får två parallella banor och beräknas få 50 miljoner passagerare. När den är färdig ersätter
den flygplatsen Tegel och Tempelhof (nedlagd 2008). I storberlin finns cirka 4,4 miljoner invånare.
Två exempel på städer som har två flygplatser, varav en citynära, kan nämnas, nämligen Milano och
Belfast. Linate flygplatsen ligger bara 7 km öster om Milano och Malpensa 48 km nordväst om
Milano. I provinsen Milano finns 3,2 miljoner invånare, varav 1,3 miljoner i staden Milano.
Belfast har knappt 300 000 invånare med cirka 640 000 i storstadsområdet. George Best Belfast City
Airport ligger bara 3 km från stadens centrum. Belfast International Airport ligger däremot 21 km från
centrum. Den senare är den största flygplatsen med mer än 5 miljoner passagerare 2006. Denna
flygplats är också ovanligt nog den äldsta (nyöppnade 1963), medan den citynära togs i bruk 1983.
Nordiska huvudstadsflygplatser
Vid en jämförelse med andra flygplatser i Norden är det främst av intresse att studera de andra s.k.
huvudstadsflygplatserna i Danmark (Köpenhamn Kastrup), Norge (Oslo Gardermoen) och Finland
(Helsingfors Vanda). Dessa konkurrerar med Arlanda och ligger nära respektive lands huvudstad samt
utgör den största noden i respektive lands flyg- och transportsystem.
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Köpenhamn Kastrup

Kastrup är Skandinaviens största flygplats och drivs av Copenhagen Airports A/S. Flygplatsen är
belägen ungefär 8 km sydost om Köpenhamns stadskärna och c:a 32 km från Malmö.
Bolagets aktie är noterad på Köpenhamns Fondbörs. De dominerande aktieägarna var vid årsskiftet
2014/15 Copenhagen Airports Denmark ApS (57,7 procent) och den danska staten (39,2 procent).
Resterande aktier innehades av privata eller institutionella investerare. Copenhagen Airports Denmark
ApS kontrollerades vid samma tidpunkt gemensamt av Ontario Teachers’ Pension Plan och Macquarie
European Infrastructure Fund III.
Kastrup har tre rullbanor, varav två är parallella. Längden på banorna varierar mellan 2 800 meter och
3 600 meter.
Inrikesflyget flyttade i mars 2015 från Terminal 1. Sedan dess är check-in och bagagehantering samt
säkerhetskontroll gemensam i de sammanbyggda terminalerna 2 och 3 oavsett resans mål. Terminal 3
används huvudsakligen som terminal för SAS och dess samarbetspartners, medan övriga flyg avgår
från Terminal 2. Det är relativt korta gångavstånd för att nå överallt i de sammanbyggda terminalerna
samt till och från tågstationen. Denna finns direkt under terminal 3, där Öresundstågen passerar. Den
relativt nya anläggningen CPH Go som är till för lågprisflyg nås från terminal 3 genom en lång
korridor. Men man får även gå en kort bit utomhus för att komma till flygplanen.
Oslo Gardermoen

Flygplatsen öppnades 1998 och är Skandinaviens näst största flygplats. Flygplatsen ligger i Ullensaker
kommun ca 47 km från Oslo. Flygplatsen har en stark miljöprofil och uppnådde 2014 att 68 procent av
resenärerna åkte kollektivt till och från flygplatsen.
Avinor är ett helägt statligt bolag under Samferdseldepartementet och har ansvar för de 46 statliga
flygplatserna i Norge. Oslo flygplats är organiserat i ett eget bolag helägt av Avinor.
Flygplatsen har två rullbanor som är 2 950 respektive 3 600 meter. Kapaciteten enligt uppgift på
Avinors hemsida är 65 flygrörelser per timme.
Helsingfors Vanda

Helsingfors Vanda är belägen 19 km norr om Helsingfors.
Flygplatsen drivs av Finavia, som är ett aktiebolag ägt av finska staten genom Transport- och
Kommunikationsdepartementet. Finavia har i uppdrag att ansvara för ett nät av flygplatser i Finland.
Flygplatsen har tre rullbanor, där längden varierar mellan ca 2 900 meter och 3 440 meter. Två av
banorna är parallella.

1.15. Utveckling och trender i luftfartssektorn
Övergripande trender
Ökat flygresande

De prognoser som redovisas i ett senare avsnitt visar entydigt på ett kraftigt ökat internationellt
flygresande. Med stigande välstånd i världen ökar även resandet. Det märks tydligast i tillväxtekonomier. Världsturistorganisationen UNWTO uppskattar t.ex. att antalet kinesiska turister i världen
kommer att öka från 117 miljoner 2014 till över 200 miljoner 2020. Mycket stora ökningar sker också
från andra länder i Asien som Indien och Indonesien. Det är bakgrunden till att många tror att
flygresor mellan Europa och Asien kommer att öka i mycket stor utsträckning.
Globaliseringen driver också ett utökat handelsutbyte och fler resor för näringslivet. För privatpersoner blir reseupplevelser mer prioriterade. Ökade flyktingströmmar och ökad rörlighet för
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människor mellan länder leder i sig till ett ökat resande. Att hälsa på släkt och vänner är den enskilt
snabbast växande reseanledningen i världen.
Resandet drivs också av en liberalisering av luftfarten. Luftfartsavtal utvecklas och liberaliseras.
Visumprocesser förenklas eller avskaffas. Flygbolagen ”flaggar ut” och hyr in mer kapacitet i syfte att
öka flexibiliteten och sänka kostnaderna.
Marknadsutvecklingen och flygplansbeställningarna indikerar att lågkostnadsbolagen kommer att
fortsätta driva volymtillväxten. Traditionella flygbolag måste anpassa sina affärsmodeller till en lägre
prisnivå. Även lågprisbolagen måste söka sig till nya marknader.
Den befintliga flygplansstorleken kommer att fortsätta att växa genom tillväxt i det interkontinentala
resandet, större plan sätts in på kortare avstånd och kapacitetsbrist blir ett större problem på europeiska
flygplatser. Flygplanen blir tystare och bränslesnålare. Biobränsle kommer att göra sitt inträde på
marknaden och kan på relativt kort sikt få en stor användning inom luftfarten.
Samtidigt kastar en alltmer osäker värld en skugga över utvecklingen.
Fortsatt turbulent flygmarknad

Konkurrensen mellan flygbolagen blir fortsatt mycket hård. Den stora tillväxten i Asien och
Mellanöstern leder till nya samarbeten och påverkar gamla allianser. Kortsiktigheten ökar och stort
fokus läggs på lönsamma linjer. Det finns samtidigt de som räknar med ökad konsolidering bland
flygbolagen i Europa. Det återstår att se vad det kommer att innebära.
De traditionella flygbolagen och lågprisbolagen närmar sig varandra. De först nämnda går mot lågpriserbjudande med tillval medan de senare kommer med anpassade erbjudanden mot affärsresenärer.
Affärsmodeller kommer att utvecklas och merförsäljning av tjänster via partners ökar. Flygbränsle är
den viktigaste kostnadsposten och driver utveckling mot ökad bränsleeffektivitet. Samtidigt ökar
kraven på effektivt utnyttjande av flygplanen, vilket bl.a. ställer krav på kortare tid för vändning/
omlopp på flygplatserna.
Mer fokus bedöms komma på miljö- och bullerfrågor i Europa. Det kan innebära hårdare regler när
det gäller antal flygrörelser totalt och i samband med nattrafik. Men även utsläppen från flyget
kommer mer i fokus och olika styrmedel diskuteras både internationellt och nationellt. Framtida
flygresande påverkas inte bara av eventuellt ändrad miljö- och klimatpolitik. Det internationella
säkerhetsläget kan även driva fram en annan syn på gräns- och säkerhetskontroller mm.
EU driver en centralisering av regelverken runt flyget. Lagstiftningen om Single European Sky byggs
på och flygplatserna knyts närmare varandra genom regelverk och tvingande jämförelsefaktorer.
Resenärerna och tekniken förändras

Världens och Sveriges befolkning ökar, genomsnittsåldern blir högre. År 2030 beräknas nästan en
fjärdedel av den svenska befolkningen vara över 65 år. Pensionärerna har god hälsa och reser mycket.
Sverige och världen urbaniseras.
Konsumenterna blir mer ansvarsfulla men samtidigt mer otåliga och svårfångade. Ingen vill vänta utan
förväntar sig snabb service och ständig tillgänglighet. Man vill vara ständigt uppkopplad och få
information i realtid, en ständigt pågående realtidskommunikation. Konsumenterna vill ha individanpassade erbjudanden, personliga upplevelser och vara delaktiga i utbudet av varor och tjänster.
Sakernas internet kan bli verklighet när allt blir uppkopplat. Ericsson förutspår att till 2030 kommer
ungefär 500 miljarder saker – surfplattor, mobiltelefoner, resväskor, kylskåp, bilar mm – att dygnet
runt vara uppkopplade. En ökad digitalisering är att vänta.
Detta kommer tillsammans med ökad automatisering och robotisering att få stor betydelse för
flygbranschens utveckling, flygbolagens erbjudanden och flygplatsernas tjänster och servicefunktioner. Incheckning, bagagehantering, säkerhetskontroller, informations- och boardingsystem och
andra system kommer att genomgå betydande förändringar.
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Utveckling av flygplatser
Konsumenternas krav, konkurrensen mellan flygbolagen och mellan flygplatserna, kraven på
ekonomisk effektivitet och hållbara tjänster, allt detta bedöms komma leda till stora förändringar i
flygplatsernas utformning och service. Här pågår redan tydliga utvecklingstendenser på flygplatser
runt om i världen.
En konkurrenskraftig flygplats måste ligga i framkant av denna utveckling, som omfattar allt från
resorna till och från flygplatsen till vistelsen på flygplatsen.
Några trender blir tydliga när man granskar de övriga nordiska huvudstädernas flygplatser. I
Helsingfors, Köpenhamn och Oslo finns bara en flygplats, som är i fokus av allas intresse.
Ambitionerna för framtiden är stora. Inom de närmaste tio åren planerar de fyra nordiska
huvudstadsflygplatserna sammanlagt att utöka kapaciteten med 25 miljoner passagerare, dvs. med ett
helt Arlanda. Det skapar risk för en överkapacitet i Norden och konkurrensen mellan flygplatserna
kommer att hårdna. Samtidigt är flygplatserna i mycket stor utsträckning beroende av tre stora
flygbolag och deras utveckling.
Inriktningen av flygplatserna skiljer sig något åt. I Helsingfors finns ett begränsat inrikesflyg och
framtidstron är riktad mot öster, ”Gateway to Asia”. I Norge finns ett betydande inrikesflyg och
målsättningen tyckas vara inriktad mot kvalitet, ” Becoming Europe´s best airport”. I Danmark finns
ett mycket litet inrikesflyg och fokus är mycket på Norden och transfer, ”The preferred gateway to
northern Europe and a gateway for travels to other destinations”.
De tre övriga flygplatserna har det gemensamt att man för närvarande genomför betydande
investeringsprogram. I Helsingfors finns ett investeringsprogram om 900 miljoner euro mellan 2014 –
2020. Man bygger om incheckning och säkerhetskontroller, förbereder en terminalutbyggnad och
bygger en ny fraktterminal. På Kastrup investeras för närvarande cirka 1,3 miljarder SEK per år. Man
bygger ut terminaler, integrerar trafik, expanderar pirer och bygger en ny lågpristerminal. Oslo har ett
investeringsprogram över ett antal år om 14 miljarder NOK. Man bygger en ny avgångs- och
ankomsthall, en ny pir och inför ett nytt bagagesystem.
Samtliga flygplatser har nu järnvägsanslutningar, som utvecklas på olika sätt. Vid Kastrup förbereds
en tågstation för höghastighetståg. Även Gardermoen planerar för en ny tågstation. Tåganslutning till
Helsingfors flygplats öppnade 2015.
En tydlig trend vid de övriga tre nordiska flygplatserna är att försöka samla alla resenärer till en
terminal med ett system för check in och säkerhetskontroll. Därinnanför kan man fritt röra sig mellan
alla terminaler (air side) med undantag för passkontroll till destinationer utanför Schengen. Det
innebär smidiga transferövergångar.

1.16. Swedavias planer för Arlanda och Bromma
Det är Swedavia som har huvudansvaret för utvecklingen av Stockholms två flygplatser, Arlanda och
Bromma. Dessa ingår båda i det av regeringen definierade basutbudet av flygplatser och båda pekas ut
av Trafikverket som riksintresse för kommunikationer. Swedavia förutsätter för närvarande att
Bromma flygplats finns kvar efter 2038, då nuvarande arrendeavtal löper ut. Bolagets investeringsplan
inrymmer ingen fjärde rullbana på Arlanda.
Arlanda flygplats
Swedavias styrelse har för Arlanda beslutat om ett långsiktigt utvecklingsprogram som sträcker sig
fram mot 2043. Under denna tid planerar Swedavia för investeringar på totalt 13 miljarder kronor,
varav omkring 7 miljarder investeras i en första etapp. I bilden nedan visas översiktligt innehållet i
etapp 1. I planen inryms åtgärder som påbörjas successivt under perioden fram till år 2043.
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Figur 38. Utvecklingsprogram Arlanda etapp 1
Källa: Swedavia

För att möta den förväntade passagerartillväxt planeras i ett första steg för en utökad terminalkapacitet
i Terminal 5 och i ett andra steg tillförs kapacitet i Terminal 2. Terminal 5 byggs ut med ytterligare en
pir dimensionerad för att hantera stora långdistansflygplan. Terminalens olika system för bagagehantering, incheckning och säkerhetskontroll effektiviseras och byggs ut för att ge bättre kapacitet.
Vidare planeras för nytt driftområde för att bereda plats för utbyggnad av Terminal 5 samt för
ytterligare uppställningsplatser och utbyggnad av ramper. Även i Terminal 4 planeras kapacitetsåtgärder och ombyggnad av säkerhetskontrollen. Utöver detta planeras för en anläggning för
helikopterverksamhet samt utbyggnad av parkeringskapacitet och kommersiella ytor vid Terminal 5.
Därtill planeras för flera nya kontorsbyggnader, utbyggnad av logistikområden och fraktterminal,
anpassning av in- och utfart till Terminal 5 samt utbyggnad av Måby trafikplats med södergående
ramper.
Bromma flygplats
Swedavia hade tidigare mer omfattande planer på att utveckla Bromma flygplats med hänsyn till
flygplatsens nya certifiering, miljöförbättringar, kapacitetshöjningar i terminalen och mer utrymme för
uppställning av flygplan. Det handlade bl.a. om en ny terminalbyggnad tänkt bredvid den befintliga
med utrymme för fler gater och resenärer. Vidare planerades för fler säkerhetskontroller, mer utrymme
för affärer och restaurang samt businesslounge. Utöver terminalinvesteringarna planerades även
omfattande markbulleravskärmningar. Dessa mer omfattande investeringar förutsatte en förlängning
av dagens arrendeavtal fram till 2063. Osäkerheten har dock ökat om vad som kan vara rimliga
investeringar med hänsyn till gällande avtalstider.
Swedavia har därför tills vidare begränsat sina aktuella investeringsplaner för Bromma.
Investeringarna i nuläget drivs främst av Transportstyrelsens godkännande av uppgradering av
flygplatsen till 3C med t.ex. ett nytt banljussystem. Investeringarna omfattar även viss kapacitetsutbyggnad genom utbyggnad av befintlig terminal och uppställningsplatser. Dessutom genomförs ett
antal miljöförbättringar gällande såväl flygbuller, markbuller som dagvattenhantering.
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1.17. Styrningen av Swedavia
Regeringens styrning av statliga bolag
Den statliga bolagsportföljen bestod 2014 av 49 hel- och delägda bolag, varav Swedavia AB är ett.
Regeringen har riksdagens uppdrag att aktivt förvalta statens tillgångar. Regeringskansliet bistår
regeringen i arbetet med förvaltningen. Förvaltningsansvaret för de flesta bolagen ligger på
Näringsdepartementet, bl.a. vad gäller Swedavia AB. Förvaltningen av bolagen ska följa statens
ägarpolicy.
Statens ägarpolicy 2015
Enligt statens ägarpolicy ska regeringen förvalta statens aktietillgångar så att bolagens långsiktiga
värdeutveckling blir den bästa möjliga samt att, i förekommande fall, de särskilt beslutade
samhällsuppdragen utförs väl. Förutsättningar för riksdagens beslut och regeringens förvaltning anges
bl.a. i regeringsformen och i budgetlagen.
De statligt ägda bolagen lyder i huvudsak under samma lagar som privatägda bolag, t.ex. aktie-bolags, årsredovisnings-, konkurrens- och bokföringslagen samt insiderlagstiftningen. Det finns inte några
särregler för bolag med statligt ägande, frånsett att Riksrevisionen har rätt att utse revisorer i de bolag
som staten har ett bestämmande inflytande i och bolag vars verksamhet regleras i författning. De
statligt ägda bolagen, liksom privatägda bolag som är verksamma inom en viss sektor, kan lyda under
särskild sektorslagstiftning.
I statens ägarpolicy redovisas ramverket för statligt ägande, bolagsstyrning och förhållandet mellan
ägare, styrelse och ledning, hållbart företagande samt riktlinjer för extern rapportering respektive
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I figuren nedan beskrivs översiktligt ramverket för
bolag med statligt ägande och den styrningsmässiga skillnaden jämfört med börsbolag och
myndigheter.

Figur 39. Ramverket för bolag med statligt ägande
Not 1: Förekommer i huvudsak för bolag med samhällsuppdrag
Källa: Regeringskansliet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2014

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägare formellt utövar sitt
inflytande. Genom bolagsordningen bestämmer ägaren föremålet för bolagets verksamhet, vilket har
sin grund i det uppdrag som riksdagen har beslutat om. I bolag med statligt ägande tillämpas s.k.
ägaranvisningar i princip bara när bolag har särskilt beslutade samhällsuppdrag, uppbär anslag,
befinner sig i omstrukturering eller omreglering samt vid avregleringar och andra väsentliga
förändringar. Ägaranvisning beslutas vid bolagsstämman.
Vissa bolag med statligt ägande har särskilt beslutade samhällsuppdrag. Ett sådant föreligger när ett
bolag har ett uppdrag beslutat av riksdagen att bedriva verksamhet som syftar till att generera andra
effekter för ägaren än ekonomisk avkastning. I vissa fall kan sådan verksamhet delfinansieras genom
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anslag på statsbudgeten. För att kunna utvärdera och följa upp hur de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs, fastställs i relevanta fall uppdragsmål. Syftet med uppdragsmål är att: säkerställa att
de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl, tydliggöra kostnaden för utförandet av de särskilt
beslutade samhällsuppdragen, möjliggöra uppföljning och rapportering till riksdagen och andra
intressenter samt klargöra förutsättningarna för de ekonomiska målen.
Ägarens syfte med ekonomiska mål är att säkerställa värdeskapande genom att styrelse och företagsledning arbetar mot långsiktiga, ambitiösa och realistiska mål, uppnå kapitaleffektivitet genom att
tydliggöra kostnaden för eget kapital, hålla bolagens finansiella risk på en rimlig nivå, tillförsäkra
ägaren direktavkastning genom hållbara och förutsägbara utdelningar med hänsyn till bolagens
framtida kapitalbehov och finansiella ställning samt att på ett strukturerat sätt mäta, följa upp och
utvärdera bolagens lönsamhet, effektivitet och risknivå. De ekonomiska målen definieras i huvudsak
inom kategorier som lönsamhetsmål, kapitalstrukturmål och utdelningsmål.
En särskild uppgift som ligger på styrelseordföranden är det så kallade samordningsansvaret. När
bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden, ska styrelsen genom styrelseordföranden skriftligen
samordna sin syn med företrädare för ägaren. Det är styrelsen som har att ta initiativ till och bedöma i
vilka fall samordning ska ske genom styrelseordföranden inför ett visst styrelsebeslut.
Bolagsordning och ägaranvisning för Swedavia
Bolagsordning

I bolagsordningen för Swedavia anges att bolaget är publikt och att styrelsen har sitt säte i Sigtuna
kommun. Föremålet för bolagets verksamhet är indirekt eller direkt:
 finansiera, äga, förvalta, driva och utveckla flygplatser med därtill hörande byggnader och
anläggningar,
 tillhandahålla och utveckla flygplatsoperativa tjänster samt kommersiella tjänster och produkter
med anknytning till flygplatsverksamhet såsom bilparkering, upplåtelse av lokaler och
fastigheter, marktjänster, reklam, servicetjänster samt konsulttjänster m.m.,
 äga och förvalta fast egendom,
 äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver sådan verksamhet som anges i denna
bolagsordning samt
 bedriva därmed förenlig verksamhet.
Swedavia ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn
och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.
Swedavia får inte utan regeringens godkännande lägga ned eller överlåta någon av de flygplatser som
ingår i det av regeringen fastställda nationella basutbudet av flygplatser.
Ägaranvisning

I ägaranvisningen för Swedavia anges att bolaget inom ramen för transportpolitikens funktions- och
hänsynsmål ska mäta och redovisa utfall för nedanstående fem uppdragsmål:






kundnöjdhet (resenärer) totalt och per flygplats
antal inrikes- respektive utrikespassagerare till och från bolagets flygplatser
antalet utrikesdestinationer som kan nås med direktflyg från bolagets flygplatser
antalet haverier och allvarliga tillbud vid bolagets flygplatser
koldioxidavtryck för bolagets respektive flygplatser fördelat på egen verksamhet, flygtrafik
samt marktransporter till och från respektive flygplats.

Uppdragsmålen för Swedavia är inte målsatta. Utfallet av uppmätta uppdragsmål ska diskuteras i
ägardialogen, redovisas i bolagets årsredovisning samt årligen rapporteras till Trafikanalys.
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Swedavias vision och affärsidé
Swedavias vision

Swedavias vision är: ”Tillsammans för vi världen närmare. Swedavias verksamhet gör Sverige
tillgängligt och gör det möjligt för oss som bor i Sverige att uppleva världen. Tillsammans med
samarbetspartners och medarbetare skapar vi en upplevelse som gör att resenärerna kommer tillbaka,
om och om igen. Swedavias utveckling för världen närmare.”
Swedavias affärsidé

Swedavias affärsidé är: ”Vi på Swedavia skapar mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser
och tillgänglighet. Tillsammans med samarbetspartners utvecklar vi ständigt vår affär.”
Swedavias verksamhet
Swedavias verksamhet finns inom de två områdena flygplats- och fastighetsverksamhet. Swedavias
flygplatsverksamhet består av de två områdena Aviation Business och Commercial Services.
Aviation business erbjuder tjänster inriktade på själva flygverksamheten, i form av start- och
landningstjänster, marktjänster och flygplansparkering för flygbolag. Dessutom erbjuds olika typer av
passagerartjänster som exempelvis bagagehantering. Verksamheten svarar också för infrastrukturen i
form av terminaler och tillhörande system, liksom för det luftfarts- och flygsäkerhetsskydd som krävs.
Swedavia driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige (varav åtta flygplatser ägs av Swedavia).
Dessa ingår i regeringens beslut om basutbudet av flygplatser i Sverige. Swedavia äger byggnader och
anläggningar på Bromma, men äger inte marken. Luleå och Ronneby flygplatser ägs och förvaltas av
Försvarsmakten. På dessa flygplatser har Swedavia en flygstation. Swedavias flygplatser framgår av
figuren nedan.

Figur 40. Swedavias flygplatser
Källa: Swedavia

Commercial Services svarar för att utveckla den verksamhet som finns i form av handel och tjänster i
anslutning till flygplatsverksamheten. Avsikten är att skapa ett utbud som gör Swedavias flygplatser
attraktiva för resenärerna.
Swedavia Real Estate (dotterbolag till Swedavia AB) omfattar de fastigheter och byggnader, som
bedömts vara möjliga att exploatera. De fastigheter som används för själva flygplatsverksamheten,
exempelvis terminaler, ingår därför inte i Swedavia Real Estate. Till fastighetsverksamheten hör även
bolagiserade verksamheter som svarar för koncernens energiförsörjning respektive telekommunikationer. Dessa bolag erbjuder sina tjänster även till andra aktörer. Swedavia Real Estates uppgift är att
äga, förvalta och exploatera utvalda fastigheter med syfte att stärka attraktivitet och konkurrenskraft
för flygplatsen och för regionen.
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Mål för Swedavia
Årsstämman 2014 antog nya ekonomiska mål samt beslutade även om uppdragsmål inom ramen för
transportpolitikens funktions- och hänsynsmål.
Ekonomiska mål

Swedavia har ett långsiktigt mål att generera minst sju procent avkastning på operativt kapital. Under
2014 nådde man 10,3 procent och under 2015 14,5 procent.
Det är sidoverksamheten som ger störst bidrag till rörelseresultatet. Figuren nedan är hämtad från
Swedavias bokslutskommuniké för 2015 och visar att affärsområdet Real Estate bidrar med 1,2
miljarder kronor till rörelseresultatet, medan flygplatsverksamheten endast bidrar med 0,6 miljarder
kronor under 2015. För 2014 var rörelseresultatet totalt 1,4 miljarder, varav mer än hälften då kom
från affärsområdet Real Estate.

Figur 41. Swedavias intäkter per segment
Källa: Swedavia, Bokslutskommuniké 2015, Segmentsredovisning not 2

Swedavia står inför betydande utmaningar vad gäller investeringsbehov och kapital för att kunna
genomföra de nödvändiga investeringar som ligger i den framtida utvecklingen. De senaste två åren
har Swedavias totala investeringsvolym legat på 0,9 respektive 1,1 miljarder kronor. Betydligt högre
investeringsnivåer kommer att behövas i framtiden.
Swedavia har ett mål för kapitalstrukturen i bolaget som innebär en nettoskuldsättningsgrad på 1,0 –
1,5 gånger. Skuldsättningsgraden fås genom att dividera nettoskuld med eget kapital och syftar till att
koppla an till bolagets faktiska finansiering och dess finansiella risk. Bolagets skuldsättningsgrad
uppgick till 1,4 gånger i slutet av 2014 och till 0,7 gånger i slutet av 2015. Förändringen förklaras av
att Swedavias låneskulder har amorterats och att nettoskulden minskat i förhållande till det egna
kapitalet.
Swedavia har även ett utdelningsmål som uppgår till 30 – 50 procent av årsresultatet exklusive
realiserad vinst från fastighetsförsäljningar, värdeförändringar samt hänförlig skatt. Beslut om
utdelning ska beakta bolagets verksamhet och kapitalstrukturmålet. Utdelningen för 2014 uppgick till
230,6 miljoner kronor. För 2015 har bolagets styrelse föreslagit en vinstutdelning till ägaren
motsvarande 232 miljoner kronor, vilket motsvarar ca 40 procent.
Uppdragsmålen

Uppdragsmålen beslutas av bolagsstämman och berör funktions- och hänsynsmålen i form av
kundnöjdhet för resenärer, antal passagerare, antal utrikesdestinationer med direktflyg, antalet haverier
och allvarliga tillbud samt koldioxidavtryck.
Resenärsnöjdhet (ASQ) har sedan 2010 ökat från 69 procent till 75 procent för 2014. Antalet
passagerare har ökat från 28,4 miljoner 2010 till 35,7 miljoner 2014. Antalet utrikesdestinationer
uppgick 2014 till 320.
Antalet haverier och allvarliga tillbud uppgick till fem under 2014. Koldioxidavtrycket uppgick för
2014 till 446 200 ton (426 000 ton), vilket innebär att avtrycket ökat med ca 5 procent. Med hänsyn till
att passagerarna ökat med ca sju procent, så har koldioxidavtrycket per passagerare minskat något.
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Strategiska hållbarhetsmål

Enligt statens ägarpolicy ska styrelsen fastställa strategiska hållbarhetsmål för verksamheten. Styrelsen
för Swedavia har beslutat om mål för nöjda resenärer, nöjda medarbetare samt fossila koldioxidutsläpp
från den egna verksamheten.
Målet avseende nöjda resenärer var för 2014 satt till 80 procent. Under 2014 förnyades detta mål till
att senast 2020 uppgå till 85 procent. Resenärsnöjdheten ökade under 2014 till 75 procent.
Målet avseende nöjda medarbetare var 2014 80 procent. Under 2014 förnyades målet till att senast
2020 uppgå till 85 procent. Målet överträffades med ett utfall på 85 procent för 2014.
När det gäller fossila koldioxidutsläpp från den egna verksamheten är målet noll 2020. Utvecklingen
mot detta mål går snabbare än förväntat. Delmålet för 2015 var 4 600 ton fossila koldioxidutsläpp och
utfallet blev 3 066 ton.
Koppling till Arlanda Stad
Airport City Stockholm är ett samarbete mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlanda Stad
Holding AB. Samarbetet drivs i aktiebolagsform där parterna äger en tredjedel var. Samarbetet syftar
till att skapa så goda förutsättningar som möjligt att etablera en sammanhållen flygplatsstad på och
omkring Arlanda. Området är indelat i sex stadsdelar.
Målet med samarbetet är att Arlanda Stad ska uppfattas som den mest attraktiva destinationen i
Skandinavien att etablera verksamheter inom. Swedavia bedömer att fram till 2030 kan skapas
förutsättningar för att etablera 50 000 arbetstillfällen inom området.
Man arbetar för närvarande med tre strategier. Den första handlar om tillgängligheten till området och
den andra om att skapa en sammanhållen flygplatsstad. Den tredje strategin handlar om att arbeta för
etableringar av fler ”magneter” inom området, dvs. verksamheter som kan attrahera ytterligare
verksamheter till området.
Statsstödsregler
Som ägare till Swedavia har regeringen också att i sin styrning av bolaget följa de regler om statsstöd
som finns inom EU. Det gäller inte bara i den direkta styrning man utövar i förhållande till bolaget,
utan regeringen måste generallt sett ta hänsyn till vidden och omfattningen av dessa regler. Swedavia
driver tio flygplatser men reglerna kan bli tillämpliga i olika avseenden.
Tillhandahållandet av flygplatstjänster utgör en ekonomisk verksamhet enligt EU:s regelverk.
Verksamheten ska därmed oberoende av driftsform ses som ett bolag i den betydelse det har i EU:s
statsstödslagstiftning. Det innebär att finansiering av verksamheten, oavsett om den drivs i offentlig
eller privat regi, kan falla inom tillämpningsområdet för statsstödsreglerna. Kommissionen skiljer
inom luftfarten mellan offentligt stöd för drift och investering i flygplatser samt stöd till flygbolag.
Överföring av statliga medel kan ske på många olika sätt. Det kan t.ex. ske i form av direkta bidrag,
skattelättnader, mjuka lån eller andra typer av förmånliga finansieringsvillkor. Enligt EU-domstolens
rättspraxis snedvrider ekonomiska bidrag konkurrensen om de stärker ett företags ställning i
förhållande till andra företag.
Kommissionen anser att flygplatser konkurrerar med varandra. Offentlig finansiering till en flygplats
kan följaktigen snedvrida konkurrensen på marknaderna för drift av flygplatsinfrastruktur. Offentlig
finansiering till både flygplatser och flygbolag kan vidare snedvrida konkurrensen och inverka på
handeln inom luftfarten i EU.
För att bedöma om ett företag fått en ekonomisk förmån görs en bedömning om principen för
marknadsekonomiska aktörer följts. När en flygplats får någon form av offentlig finansiering, bedömer
kommissionen om en privat aktör skulle ha verkat för samma typ av finansiering med hänsyn till
utsikterna till avkastning. Vid denna bedömning ska man bortse från alla sociala, regionalpolitiska
eller sektors relaterade överväganden. Kapitaltillskott som beviljats under omständigheter som
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motsvarar normala marknadsvillkor betraktas därmed inte som statligt stöd. En offentlig investerares
beteende ska jämföras med en privat investerares beteende, vilket förutsätts vägledas av utsikter till
lönsamhet under investeringens hela livslängd. För att detta ska kunna bedömas bör i möjligaste mån
upplägget beskrivas i en affärsplan.
Det finns olika undantag från dessa regler. Vissa investeringar i en flygplats kan ses som icke
ekonomisk verksamhet. Det ska då uteslutande handla om funktioner som omfattas av det offentliga
verksamhetsområdet, t.ex. infrastruktur för polis och tull. Vidare finns det vissa undantag avseende
stöd av gemensamt intresse. Detta kan aktualiseras i samband med allmän trafikplikt.
Statligt stöd kan vara förenligt med reglerna om det uppfyller gällande villkor avseende stödets bidrag
till ett mål av gemensamt intresse, behov av statligt ingripande, stödets lämplighet som politiskt
instrument, stödets stimulanseffekter, stödets proportionalitet samt effekter på konkurrens och handel.
När det gäller investeringsstöd till flygplatser är utgångspunkten att flygplatser som har mer än fem
miljoner passagerare per år är lönsamma och de bör kunna täcka sina kostnader. Undantagsregler finns
vid mycket exceptionella omständigheter. I kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser
och flygbolag lyfter man bl.a. fram möjligheter att beakta särskilda omständigheter vid flyttning av en
befintlig flygplats och upphörande av flygplatsverksamhet på befintlig plats. Vidare kan under mycket
exceptionella omständigheter, som kännetecknas av marknadsmisslyckande och omöjlighet att
finansiera investeringen på kapitalmarknaderna, flygplatser med mer än fem miljoner passagerare per
år få motta stöd för finansiering av flygplatsinfrastruktur. I sådana fall kräver dock Kommissionen
omfattande analyser och underlag.

1.18. Prognoser för framtiden
I mitt arbete med att säkra flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen ska jag basera mina
bedömningar av flygtrafikens utveckling utifrån underlag från Trafikanalys och utgå från framtida
övrig trafikutveckling och utbyggnad av höghastighetståg m.m. Swedavia och Trafikverket har gjort
långsiktiga bedömningar av flygtrafikens utveckling som underlag till Trafikanalys. Även Transportstyrelsen har gjort en prognos över flygtrafikens utveckling, som dock är mer kortsiktig. Trafikanalys
har också haft tillgång till denna.
I det följande redogör jag för de bedömningar och prognoser som gjorts.
Swedavias prognoser
Swedavias långsiktiga trafikprognos sträcker sig 30 år framåt i tiden och utgör ett underlag för
Swedavias långsiktiga planering. En revidering av prognosen gjordes i början av 2015. Under hösten
2015 har Swedavia uppdaterat prognosen.
Prognosmetodik och prognosantaganden

Swedavia har tillämpat en vedertagen metod som används vid framtagning av långsiktiga trafikprognoser av andra stora flygplatser, IATA och ICAO. Metoden utnyttjar det historiska sambandet
mellan BNP-utvecklingen och efterfrågan på flygresor. För Swedavias flygplatser råder ett starkt
samband mellan efterfrågan på utrikes flygresor och BNP. Däremot är enligt Swedavia detta samband
mycket svagt beträffande inrikes flygresor. Den svenska inrikestrafiken påverkas i större utsträckning
av andra faktorer som exempelvis utvecklingen och tillväxten av alternativa transportmedel.
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Generella antaganden

Den långsiktiga trafikprognosen är efterfrågebaserad och bygger på följande antaganden.
 Swedavia driver 10 flygplatser under hela prognosperioden. Bromma-Stockholms verksamhet
fortsätter även efter 2038 baserat på det nationella basutbudet.
 Swedavias affärsplaneprognos gäller för åren 2015-2019.
 Prognosen tar inte hänsyn till eventuella kapacitetsproblem i luftrum och/eller på flygplatser.
 Befolkningen i Sverige antas öka till 11,2 miljoner invånare år 2045 enligt SCB:s
befolkningsprognos.
 Det reala oljepriset antas öka, från dagens cirka $50/fat till cirka $160/fat 2045 baserat på
befintliga prognoser om oljeprisutvecklingen.
 Ingen reguljär passagerartrafik bedrivs från Göteborg Säve flygplats under prognosperioden.
För huvudscenariot gäller även följande antaganden.
 Den genomsnittliga BNP-utvecklingen antas vara 2,2 procent per år enligt Konjunkturinstitutet
och OECD.
 BNP-elasticiteten antas avta från 1,75 för att stabiliseras runt 1,0 från 2030 och framåt till följd
av att flygmarknaden i Sverige blir mer mogen.
 Oljeprisökning, förväntade miljörestriktioner och andra kostnadsökningar för flygbolagen antas
medföra dyrare flygpriser vilket delvis hämmar efterfrågeutvecklingen.
 En successiv övergång till förnybart flygbränsle minskar behovet av hårdare miljörestriktioner.
 Den internationella tillgängligheten ökar genom nya direktförbindelser som stimulerar
efterfrågan.
 Flygbolagen fortsätter att öka sin kapacitet.
 En fortsatt hög konkurrens gäller på flygmarknaden.
 Sveriges attraktivitet som turistland fortsätter att utvecklas positivt.
 Introduktionen av höghastighetståg antas minska antalet inrikes resor mellan Stockholm och
Göteborg/Malmö. Det minskade inrikesresandet kompenseras delvis av anslutningen av
höghastighetstågen till Swedavias flygplatser.
Scenarier

Utöver själva huvudscenariot beräknar Swedavia på grund av osäkerheter även ett hög- och ett
lågscenario. I dessa gäller även nedanstående förutsättningar.
Högscenariot
Swedavias högscenario förutsätter samma ekonomiska tillväxttakt som i huvudscenariot, men
efterfrågan på både utrikes- och inrikes flygresor påverkas positivt av följande faktorer.
 Interna rationaliseringar och låga bränslepriser medger att eventuella andra kostnadsökningar
delvis absorberas av flygbolagen, vilket ger förutsättningar för fortsatt låga biljettpriser.
 Omfattande liberaliseringar sker av den globala luftfarten.
 Oljepriset ligger under huvuddelen av prognosperioden under 100$/fat.
 Sveriges attraktivitet som turistland ökar väsentligt.
 Den globala flygmarknaden antas bli fördubblad vart femtonde år.
 Tågtrafiken hämmas av kapacitetsbrist och infrastrukturproblem.
Dessa antaganden motiverar enligt Swedavia en genomgående högre tillväxttakt under hela
prognosperioden.
Lågscenariot
Swedavias lågscenario präglas av en mer pessimistisk syn på flygets utveckling som påverkas av
nedanstående faktorer.
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 Ökade kostnader hos flygbolagen överförs till stor del på konsumenterna i form av höjda
biljettpriser, vilket antas hämma efterfrågan.
 Konsolidering bland flygbolagen leder till ett minskat utbud och högre biljettpriser.
 Sverige hamnar delvis utanför framväxten av nya linjer i Europa, främst på grund av det
geografiska avståndet samt en förhållandevis begränsad folkmängd.
 Sverige misslyckas i satsningar på ökad europeisk och utomeuropeisk inkommande turism.
 Globaliseringen begränsas på grund av politisk, militär och ekonomisk osäkerhet.
 Tågresande gynnas av stora satsningar.
 Alternativa mötesformer påverkar resebeteendet hos företag under framförallt slutet av
perioden.
 En fortsatt reglerad global flygmarknad.
 Lägre befolkningstillväxt och åldrande befolkning i Europa under perioden.
Förväntad passagerarutveckling
Swedavias tio flygplatser

Swedavia bedömer att antalet utrikes passagerare i huvudscenariot kommer att öka till knappt 49
miljoner passagerare år 2045. Detta motsvarar en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 2,5 procent. För
inrikestrafiken bedöms antalet avresande passagerare öka med i genomsnitt 0,5 procent per år till ca
7,7 miljoner avresande resenärer. Swedavia räknar därför med att knappt 64,5 miljoner passagerare
kommer att resa till eller från någon av Swedavias flygplatser år 2045 (inrikestrafiken räknas dubbelt
för att fånga både avresande och ankommande). I genomsnitt ökar det totala antalet passagerare med
1,9 procent per år.
Arlanda

Swedavia bedömer att antalet utrikes passagerare vid Arlanda kommer att öka till knappt 37,8 miljoner
resenärer år 2045. Detta motsvarar en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 2,5 procent. Antalet inrikes
avresande passagerare antas öka med i genomsnitt 0,7 procent per år till ca 3,2 miljoner resenärer.
Totalt förväntar sig Swedavia drygt 44 miljoner passagerare till/från Arlanda år 2045.

Figur 42-43. Swedavias prognos för passagerarutveckling vid Arlanda flygplats
Källa: Swedavia

Utrikes passagerare 2045
Utrikes årlig tillväxttakt 2014 - 2045
Inrikes avresande passagerare 2045
Inrikes årlig tillväxttakt 2014 - 2045
Totalt antal passagerare 2045
Totalt årlig tillväxttakt 2014 - 2045

Lågscenario

Huvudscenario

Högscenario

31,0 miljoner
1,9 %
2,6 miljoner
0,1 %
36,3 miljoner
1,6 %

37,8 miljoner
2,5 %
3,2 miljoner
0,7 %
44,1 miljoner
2,2 %

44,5 miljoner
3,1 %
3,7 miljoner
1,2 %
52,0 miljoner
2,7 %

Figur 44. Swedavias prognos för passagerarutveckling vid Arlanda flygplats
Källa: Swedavia
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Bromma

Swedavia bedömer att antalet utrikes passagerare vid Bromma ökar med i genomsnitt 2,1 procent per
år till ca 470 000 passagerare år 2045. Antalet inrikes passagerare förväntas öka med i genomsnitt 0,7
procent per år till drygt 1,3 miljoner avresande. Totalt förväntas enligt Swedavia antalet passagerare på
Bromma öka till ca 3,1 miljoner passagerare år 2045.

Figur 45-46. Swedavias prognos för passagerarutveckling vid Bromma flygplats
Källa: Swedavia

Utrikes passagerare 2045
Utrikes årlig tillväxttakt 2014-45
Inrikes avresande passagerare 2045
Inrikes årlig tillväxttakt 2014-45
Totalt antal passagerare 2045
Totalt årlig tillväxttakt 2014-45

Lågscenario

Huvudscenario

Högscenario

379 000
1,4 %
1,1 miljoner
0,2 %
2,6 miljoner
0,3 %

470 000
2,1 %
1,3 miljoner
0,7 %
3,1 miljoner
0,9 %

591 000
2,8 %
1,5 miljoner
1,1 %
3,6 miljoner
1,3 %

Figur 47. Swedavias prognos för passagerarutveckling vid Bromma flygplats
Källa: Swedavia

Sammantaget prognostiserar Swedavia enligt huvudscenariot att antalet passagerare totalt vid Arlanda
och Bromma kommer att uppgå till 47,2 miljoner år 2045. Med hänsyn till låg- och högscenariot ligger
Swedavias samlade prognos för dessa två flygplatser i intervallet 38,9 till 55,6 miljoner passagerare år
2045.
Swedavias prognos motsvarar för år 2040 strax över 41 miljoner passagerare vid Arlanda och strax
över 3 miljoner passagerare vid Bromma, vilket sammantaget innebär mer än 44 miljoner passagerare.
Förväntad utveckling av flygrörelser

Swedavia prognosticerar flygrörelserna inom linjefart och charter till 333 000 rörelser år 2045 vid
Arlanda. Detta innebär en ökning med ca 48 procent jämfört med 2014 (225 000 rörelser). Antalet
rörelser vid Bromma beräknas till 51 000 rörelser år 2045, vilket är en ökning med 11 procent jämfört
med 2014 (46 000 rörelser). Sammantaget uppgår antalet rörelser för båda flygplatserna till 384 000
rörelser år 2045.
Transportstyrelsens prognoser
Transportstyrelsen tar fram prognoser över passagerarutveckling och flygrörelser som underlag för sin
avgiftssättning, men också som en service till omvärlden. Den prognos som görs är kortsiktig och den
senast gjorda omfattar perioden 2015 – 2021.
Även Transportstyrelsen använder för passagerarprognoserna sambandet mellan efterfrågan på
flygresor och BNP. Med trendframskrivningar fördelas detta sedan på inrikes respektive utrikes trafik
samt linje- och chartertrafik. För landningsprognoserna görs dessutom antaganden baserade på
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utveckling av flygplansstorlek och beläggningsgrader. Underlag för den ekonomiska utvecklingen
baseras på Konjunkturinstitutets bedömningar.
Transportstyrelsens prognos för perioden 2014 – 2021 framgår av nedanstående tabell.
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Inrikes

Förändring

Utrikes

Förändring

Totalt

Förändring

7 393 000
7 340 635
7 528 227
7 640 387
7 648 277
7 604 554
7 674 290
7 720 787

- 0,7 %
2,6 %
1,5 %
0,1 %
- 0,6 %
0,9 %
0,6 %

12 891 000
13 454 365
14 484 132
15 372 827
16 178 131
16 847 388
17 653 400
18 451 373

4,4 %
7,7 %
6,1 %
5,2 %
4,1 %
4,8 %
4,5 %

20 283 000
20 795 000
22 012 359
23 013 214
23 826 408
24 451 942
25 327 690
26 172 160

2,5 %
5,9 %
4,5 %
3,5 %
2,6 %
3,6 %
3,3 %

Figur 48. Transportstyrelsens prognos för passagerarutveckling
Källa: Transportstyrelsen

Sett över hela prognosperioden innebär detta en trafikökning med ca 29 procent. Detta motsvarar en
årlig genomsnittlig tillväxt på ca 3,7 procent.
Prognosen för antal landningar (se nedan) utgår från passagerarprognoserna med tillägg för övriga
landningar t.ex. för fraktflyg. Transportstyrelsen tar i prognosen bl.a. hänsyn till kabinfaktor och
flygplansstorlek.
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Landningar

Förändring

252 645
249 780
258 030
263 703
266 964
268 433
272 576
276 205

- 1,1 %
3,3 %
2,2 %
1,2 %
0,6 %
1,5 %
1,3 %

Figur 49. Transportstyrelsens prognos för landningar
Källa: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen bedömer således att antalet landningar ökar med ca 9 procent fram till och med år
2021.
Trafikverkets prognoser
Trafikverket har gjort två prognosbedömningar. Först gjorde Trafikverket en bedömning av framtida
flygresande under hösten 2015. Denna innebar i praktiken en bedömning av Swedavias långsiktiga
prognos. Detta berodde på att Trafikverket vid denna tidpunkt inte hade någon ny egen prognos
framtagen. Därefter har Trafikverket tagit fram en egen prognos, som jag fick del av i mars 2016.
Trafikverkets bedömning hösten 2015 av Swedavias långsiktiga trafikprognos
Synen på Swedavias metodik

Trafikverket bedömer att huvuddelen av Swedavias antaganden är okontroversiella. Det generella
antagandet om oljeprisets utveckling är dock inte generellt utan modifieras i ”Hög”-alternativet. När
det gäller effekten av höghastighetståg konstaterar Trafikverket att verket som förutsättning för sina
prognoser enbart behandlar ”beslutad politik”. Den Nationella planen för transportsystemet 2014-2025
innehåller inte någon höghastighetsjärnväg. Därför beaktar man inte effekter av dessa. På min begäran
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har Trafikverket dock fört ett resonemang om effekter av utbyggd höghastighetsjärnväg, vilket
redovisas senare.
Den övervägande delen av inrikesflygets konkurrens kommer enligt Trafikverket från vägtrafiken,
som år 2014 mätt i personkilometer var 35 gånger större än inrikesflyget. Enbart biltrafiken var 32
gånger större med 114,9 miljarder personkilometer jämfört med flygets 3.6 miljarder personkilometer.
Swedavias förutsättningar tycks enligt Trafikverket inte innehålla några antaganden om vägtrafikens
utveckling. Verket bedömer dock att konkurrensytan gentemot vägtrafik kan vara många gånger större
än gentemot tågtrafik. Trafikverket kan inte se någon faktor som inom de närmaste åren kommer att
försämra vägtrafikens konkurrenskraft, snarare kan den att öka. Det beror på att bränslepriserna har
sjunkit markant sedan 2012. Frånsett en höjning av bränsleskatter 2016 är inga påtagliga höjningar av
bränsle-, fordons- eller vägskatter aviserade.
För långsiktiga prognoser över efterfrågan på flygtransporter, särskilt utrikestransporter, är miljökostnader enligt Trafikverket av mycket stor betydelse. För närvarande är en mycket liten andel av
dessa kostnader internaliserade och då enbart genom en avgift på utsläpp av kväveoxider.
Miljökostnaden domineras dock helt av koldioxidutsläpp och höghöjdseffekter av andra utsläpp,
främst vattenånga.
Trafikverket bedömer att under en så lång prognosperiod som fram till 2040 kommer huvuddelen av
miljökostnaden att internaliseras på ett eller annat sätt med påtagliga effekter på biljettpriset som följd.
Detta beaktas inte i Swedavias antaganden i tillräcklig utsträckning enligt Trafikverket.
Synen på Swedavias bedömning av antal passagerare
Översiktlig bedömning

Mot bakgrund av Trafikverkets tidigare redovisade resonemang om vissa av Swedavias
prognosförutsättningar gör verket följande bedömning:
 För inrikesflyget bedöms Swedavias huvudscenario för Swedavias 10 flygplatser vara mest
troligt. Det visar en ökning av totalt antal flygpassagerare med 0,5 procent per år, vilket
överensstämmer med huvudalternativprognosen i Trafikverkets rapport (TRV 2012:222) och
ger 7,6 miljoner avresande passagerare år 2040.
 För utrikesflyget bedömer Trafikverket att Swedavias lågscenario är mest troligt. Trafikverket
bedömer miljöeffekterna som mer begränsande och effekten av alternativa bränslen som
betydligt mindre jämfört med Swedavias antaganden. Någon form av internalisering av
miljöeffekter bör enligt verket komma och alternativa bränslen bedöms inte göra tillräckligt stor
skillnad. Det beror på att tillgången är otillräcklig och att höghöjdseffekterna inte påverkas.
Trafikverket menar också att om en konstant årlig tillväxttakt tillämpas, så blir det mot slutet av
perioden ”många passagerare per procent”. Effekten är särskilt påtaglig på Arlanda där prognosen är
högst. I Swedavias huvudscenario är den genomsnittliga ökningen mellan 2016 - 2040 718 000
passagerare per år, trots att BNP-elasticiteten antas minska. Detta är stora ökningar i reella tal jämfört
med tidigare perioder. Trafikverkets prognosbedömning ger en genomsnittlig resandeökning om 498
000 passagerare per år fram till 2040 och även den ger enligt verket en högre resandeutveckling fram
emot år 2040 än den utveckling som varit under de senaste 20-25 åren.
Det totala antalet passagerare på Swedavias tio flygplatser blir i Trafikverkets prognosbedömning ca
45,2 miljoner år 2040. På flygplatsnivå räknas både avresande och ankommande inrikespassagerare
och därmed blir antalet knappt 53 miljoner. I Swedavias huvudscenario är passagerarantalet knappt 59
miljoner år 2040. Den totala ökningen blir jämfört med 2014 ca 49 procent i Trafikverkets alternativ
och ca 65 procent i Swedavias huvudscenario.
Arlanda

Medan det totala antalet passagerare i Swedavias prognos ökar från 22,4 miljoner år 2014 till 39,5
miljoner år 2040 (+2,2 procent per år) är resultatet i Trafikverkets prognosbedömning 36,1 miljoner år
2040 (+1,8 procent per år).

[88]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

Figur 50. Prognos passagerarutveckling vid Arlanda flygplats
Källa: Trafikverket
Bromma

Skillnaden mellan Swedavias och Trafikverkets prognosbedömning ligger i utrikesresandet. Detta är
bara en liten del av det totala resandet till/från Bromma. Swedavias och Trafikverkets prognoser
sammanfaller därför nästan. Det totala passagerarantalet år 2040 är 3,06 miljoner i Swedavias
huvudscenario och 2,98 miljoner i Trafikverkets bedömning.

Figur 51. Prognos passagerarutveckling vid Bromma flygplats
Källa: Trafikverket
Synen på antal flygrörelser

Trafikverket konstaterar att Swedavias prognos för antal flygplansrörelser är uppbyggd på samma sätt
som passagerarprognosen. Därför utgår verket från Swedavias huvudscenario för inrikestrafik och
deras lågscenario för utrikestrafik som grund för bedömningen.
Trafikverket ifrågasätter inte Swedavias bedömning av utvecklingen av antalet passagerare per
flygning och utgår därför från Swedavias rörelseprognoser.
Eftersom Arlanda domineras av utrikestrafik blir skillnaden märkbar när Trafikverkets bedömning
utgår från Swedavias lågscenario. För Bromma gäller det omvända eftersom inrikestrafiken där
dominerar helt.
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Figur 52. Prognos rörelser vid Arlanda och Bromma flygplatser
Källa: Trafikverket

I figuren ovan avser ”TRV Bromma total 2014” all trafik, medan övriga prognoser i figuren enbart
avser linje- och chartertrafik.
Trafikverket bedömer att antalet flygrörelser år 2040 för linjefart och charter blir ca 290 000 på
Arlanda och ca 50 000 på Bromma. Frakt- och postflyg bedöms inte ha någon dimensionerande effekt,
varför verket inte gjort någon prognos för dessa.
Kompletterande bedömning av höghastighetsjärnväg

Trafikverkets officiella basprognoser utgår alltid från ”beslutad politik”. Motsvarande förhållningssätt
ligger till grund för prognosbedömningen inom ramen för denna analys. Detta innebär att den
Nationella planen för transportsystemet 2014-2025 ligger till grund för vilka infrastrukturförutsättningar som ska gälla. Denna innehåller inte någon utbyggnad av höghastighetsjärnväg.
Trafikverket analyserade 2014 vilka effekter introduktionen av järnvägens X2000-trafik hade medfört
på de berörda flyglinjerna. För de mest konkurrensutsatta linjerna, Stockholm-Göteborg och
Stockholm-Malmö kunde inte någon negativ effekt påvisas. Tvärtom har flyglinjerna på de aktuella
stråken utvecklats bättre än inrikesflyget i genomsnitt. En trolig förklaring är att nyttan av tidsvinster
för tågresenärerna till större del kan ha överförts till tågoperatören via höjda priser. I så fall uppstår
inte någon större volymökning och därmed heller inte någon överföring. Andra faktorer som talar till
flygets fördel är tågtrafikens dåliga tidshållning och att flygets transferresenärer i princip är omöjliga
att överföra till tåget.
Trafikverket bedömer att det är svårt att bedöma effekterna på flygresandet till/från Bromma/Arlanda
vid ett eventuellt införande av höghastighetståg. Otvivelaktigt kommer det att ske en överflyttning från
flyg till tåg på de berörda sträckorna. Det är svårare att bedöma hur stort antal flygresenärer som
kommer flytta över. Inom ramen för Trafikverkets arbete med inriktningsunderlag för planperioden
2018 - 2029 har verket gjort prognoser för år 2030, där ett prognosscenario inneburit införande av
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Resultatet av den
prognosen gav ett minskat flygresande om ca 0,5 miljoner resor år 2030. Arlanda och Bromma
bedöms i sådant fall tappa ca en halv miljon passagerare. Effekten kan tänkas bli något större vid
motsvarande analys för år 2040. Eftersom prognosmodellen enbart beräknar effekter på resande inom
Sverige, kan enligt Trafikverket effekter för flyget i relationen Stockholm – Köpenhamn kunna vara
underskattade.
Trafikverkets prognos (mars 2016)

Trafikverkets prognos avseende resande vid Bromma respektive Arlanda skiljer sig jämfört med den
prognosbedömning som verket enligt den nyss redovisade bedömningen gjorde i höstas. Skälet till
detta är enligt Trafikverket att verkets basprognoser inte kan förutsätta annat än ”beslutad politik”. Det
medför bl.a. att Trafikverket nu gör en annan bedömning avseende framtida internalisering av

[90]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

miljöavgifter. Trafikverkets flygplatsvisa prognoser ligger därför i de flesta fall i linje med Swedavias
motsvarande huvudscenario.
Trafikverkets prognosmetodik

Metoden för Trafikverkets flygresandeprognoser är traditionell, dvs. en bedömning av den framtida
utvecklingen grundas på historik och observationer av relevanta omvärldsfaktorer. Resultatet är
prognoser över utvecklingen av inrikes och utrikes flygpassagerare på nationell nivå. Prognosen är en
uppdatering av tidigare års prognoser.
Resandet prognostiseras på nationell nivå och den totala resandevolymen fördelas sedan på de 38
berörda flygplatserna. Utvecklingen på flygplatsnivå är av mindre intresse än den nationella nivån för
Trafikverket och därför finns det inga möjligheter att göra djupgående analyser kring denna
fördelning.
Swedavias långtidsprognos är den enda övriga prognos av någorlunda nationell omfattning som
Trafikverket kunnat ta del av. På nationell nivå överensstämmer Swedavias prognos med
Trafikverkets, medan det finns avvikelser för några av bolagets flygplatser. Så var fallet även i den
tidigare prognosen.
Trafikverket beaktar prognoser från andra
Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har en modell för femårsprognoser. En för Trafikverket mycket viktig egenskap i
Transportstyrelsens modell är att den beräknar resandeefterfrågan för den totala flygtrafiken. Denna
fördelas sedan på inrikes- respektive utrikesflyget enligt en antagen fördelningsnyckel.
Swedavia

Huvuddelen av Swedavias antaganden är enligt Trafikverket okontroversiella. När det gäller
oljeprisets utveckling använder Trafikverket en prognos från International Energy Agency. Enligt
denna förväntas oljepriset bli 142 dollar per fat år 2040, vilket anses vara i linje med Swedavias
antagande om 160 dollar år 2045.
Vid underhandsdiskussioner har det påpekats att den befolkningsprognos från SCB som Swedavia har
använt är från år 2014. Den har ersatts av en ny befolkningsprognos under hösten/vintern 2015. I den
sistnämnda beräknas folkmängden 2045 vara 12,18 miljoner, dvs. ca miljon över Swedavias nivå.
Övriga prognoser inom Trafikverket utgår dock från samma befolkningsprognos från 2014 som
Swedavia gör.
När det gäller effekten av höghastighetståg konstaterar Trafikverket att man som förutsättning för sina
officiella s.k. basprognoser enbart behandlar ”beslutad politik” och att den Nationella planen för
transportsystemet 2014-2025 inte innehåller några höghastighetsjärnvägar. Därmed utgår den nya
prognosen från förutsättningen att höghastighetsjärnvägar inte finns utbyggda år 2040.
Swedavias prognos avser enbart bolagets egna flygplatser. Swedavias flygplatser omfattar ca 90 % av
rikets totala passagerarantal. Det gör enligt Trafikverket att den av Swedavia antagna tillväxttakten för
trafiken vid bolagets flygplatser i princip kan appliceras på landets totala inrikestrafik.
Förutsättningar för Trafikverkets prognos

En förutsättning för Trafikverket är att verkets basprognoser ska utgå från ”beslutad politik” och att de
trafikpolitiska målen kommer att vara vägledande för flygplatspolitiken. Det innebär bl.a. att det är
gällande nationella och regionala infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida
infrastruktur som ska finnas med i prognoserna. Samtidigt ska enbart beslutade styrmedel i form av
skatter, avgifter m.fl. ingå i prognosförutsättningarna. Detta innebär vidare att samtliga 38 flygplatser
som har trafik i början av 2016 bedöms vara trafikerade under hela perioden.
Trafikverket har valt att göra en prognos för Bromma till 2040 med hänvisning till att det i dagsläget
inte går att uttala sig om huruvida flygplatsen kommer finnas kvar eller inte. Trafikverket poängterar
att detta inte innebär något ställningstagande i sakfrågan om Brommas framtid.
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Trafikverket utgår i basprognosen från att upphandling av flygtrafik kommer att fortsätta så länge den
bedöms nödvändig enligt tillämplig utvärderingsmetod. Detta får till konsekvens att trafiken i nuläget
inte tillåts upphöra på någon av de flygplatser där den upphandlas.
Den övervägande delen av inrikesflygets konkurrens kommer från vägtrafik. Enligt Trafikverket är det
svårt att nu urskilja någon faktor som inom de närmaste åren kommer att försämra vägtrafikens
konkurrenskraft. Gällande konkurrenssituationen mellan flyg och tåg drar Trafikverket slutsatsen att
konkurrensen från tågtrafiken inte är så omfattande som förväntat.
Prognos för inrikes- och utrikesflyg på nationell nivå

Utöver att nå överensstämmelse med Swedavias huvudalternativ väljer Trafikverket att följa
Transportstyrelsens prognos för de närmaste åren, vilket framgår i figuren nedan.

Figur 53. Trafikverkets inrikesflygprognos för 2040, transportarbete
Källa: Trafikverket

Prognosen för inrikestrafiken innebär 4,1 miljarder personkilometer och 8,2 miljoner passagerare år
2040. 1990 års rekordnivå överskrids år 2034 avseende transportarbetet, men inte ens år 2040
avseende passagerare. I högalternativet nås 4,55 miljarder personkilometer och 9,1 miljoner
passagerare år 2040. I lågalternativet stagnerar trafiken på 2015 års nivå med 7,5 miljoner passagerare
och knappt 3,7 miljarder personkilometer. I Swedavias huvud- och högscenario är tillväxttakten inte
konstant under perioden utan något högre fram till mitten av 2030-talet. I figuren ovan är
huvudscenariot däremot beskrivet som en konstant tillväxttakt på 0.5 % från 2014.
Även för utrikesresandet utgår Trafikverket från Swedavias prognosalternativ, men också från
Transportstyrelsens prognos på kort sikt.

Figur 54. Trafikverkets utrikesprognos för 2040, antal passagerare
Källa: Trafikverket
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Passagerarnivåerna i de tre olika scenarierna år 2040 är 41, 49 respektive 57 miljoner.
Resultaten från inrikes- respektive utrikesprognoserna ger en total passagerarmängd på nationell nivå
enligt tabellen nedan.

Figur 55. Passagerarutveckling på nationell nivå, 2015 – 2040
Källa: Trafikverket
Prognos för Arlanda och Bromma

För Arlanda använder Trafikverket Swedavias huvudscenario.

Figur 56. Trafikverkets prognos för Arlanda flygplats 2040
Källa: Trafikverket

Trafikverket prognostiserar ankommande och avresande vid Arlanda år 2040 till 39,5 miljoner
passagerare. Detta innebär att Arlanda har ca 61 procent av alla passagerarna på flygplatser med
linjetrafik år 2040.
Trafikverket utgår också från Swedavias huvudalternativ för Bromma.

Figur 57. Trafikverkets prognos för Bromma flygplats 2040
Källa: Trafikverket

Trafikverket prognostiserar ankommande och avresande vid Bromma år 2040 till 3,0 miljoner
passagerare.
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Trafikanalys bedömning
Trafikanalys har fått del av Swedavias prognos och Trafikverkets bedömning av denna under hösten
2015. Däremot har Trafikanalys inte haft tillgång till Trafikverkets egna uppdaterade prognos från
mars 2016. Trafikanalys väljer att lyfta fram och diskutera några faktorer i Swedavias trafikprognos.
Det gäller både faktorer som kan ha en pådrivande och en dämpande effekt på efterfrågeutvecklingen.
Trafikanalys beaktar också Trafikverkets bedömning av prognosen från Swedavia.
Koppling resande och BNP

Swedavias prognos för utrikestrafiken bygger framförallt på ett historiskt samband mellan BNPutveckling och trafikutveckling. Sambandet är starkt för utrikestrafiken, men inte korrelerat på samma
sätt för inrikestrafiken. Trafikanalys ser inga skäl till att invända mot Swedavias och Trafikverkets
grundmetodik för framtagande av trafikprognoser eller hantering av variabler som historiskt drivit en
ökning av efterfrågan på flygresor. Med större befolkningstillväxt inom Arlandas upptagningsområde,
relativt övriga Sverige, kan man enligt Trafikanalys förvänta sig ett ökat utrikesresande på Arlanda.
Det beror på en ökad flygplatstillgänglighet och en fortsatt snabb befolkningsutveckling.
I Swedavias huvudprognos antas BNP-elasticiteten komma att sjunka ned mot 1 och stabiliseras där
från 2030. Möjligen finns det enligt Trafikanalys stöd för detta från erfarenheter från andra länder.
Frågan är dock när det kan antas att marknaden i Sverige blir mogen eller mättad och vad mer som kan
tänkas påverka om BNP-elasticiteten avtar. Sådana faktorer kan påverka vilket resande som
prognostiseras fram mot 2040 – 45.
Trafikanalys motsvarande analyser för inrikes flygresor verifierar Swedavias slutsats att framförallt
andra faktorer än BNP påverkar kommande utveckling av inrikesresande.
Nivån på flygresandet hänger enligt Trafikanalys bl.a. samman med hur ”mogen” den svenska flygmarknaden antas vara och när samt varför denna mognad kan antas uppstå. Tillväxt, inkomstutveckling, befolkningsutveckling samt tillgänglighet till flygresor påverkar framtidens flygresande.
Hur miljöhänsyn och legala regelverk samt kapacitetsfrågor hanteras kommer att påverka den framtida
utvecklingen av flyget. Det gör även hur priset på flygresor och alternativa transporter utvecklas och
bemöts av en mer eller mindre miljömedveten befolkning.
Jämförelser med andra prognoser

Internationella flygorganisationer och de stora flygplanstillverkarna gör prognoser som är intressanta
att relatera de svenska prognoserna till. Samtidigt är det enligt Trafikanalys viktigt att ha i minne att
flera aktörer kan ha ett egenintresse att sprida bilden av god tillväxt inom marknaden:
 IATA (International Air Transport Association) uppskattar att flyget globalt kommer att ha 7,3
miljarder passagerare år 2030 jämfört med 3,3 miljarder passagerare under år 2014. Det innebär
i så fall att flyget ökar med mer än 4 procent per år under de kommande två decennierna.
 Flygplanstillverkaren Airbus anser i sin Global Market Forecast 2015 -2034 att tillväxten i
Västeuropa väntas bli 3,3 procent per år och i Östeuropa 4,6 procent.
 Flygplanstillverkaren Boeing menar i sin Current Market Outlook 2015-2034 att BNP förväntas
växa med 1,8 procent och tillväxten i flygresande blir 3,8 procent i Europa.
 Eurocontrol förutser att antalet flygningar ska växa med 1,3 procent per år mellan 2014-2035.
 Storbritanniens långsiktiga prognos beräknar att utvecklingen av passagerare hamnar mellan 1
och 3 procent per år utan kapacitetsrestriktioner och mellan 1 och 2 procent med
kapacitetsrestriktioner.
Trafikanalys konstaterar att ökningstakten av flygresandet i Sverige enligt Swedavias prognos är
påtagligt lägre än tillväxten på europamarknaden enligt de ovanstående prognoserna. Det kan tyckas
rimligt att utvecklingen i Sverige ligger lägre än dessa prognoser med tanke på att Sverige är ett
relativt rikt land och analysen om ”mogen marknad”. Samtidigt är skillnaden mycket stor.
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Klimat och miljö

I Swedavias huvudprognos görs ett antagande om en successiv övergång till förnybart bränsle, vilket i
sin tur antas minska behovet av hårdare miljörestriktioner. Trafikanalys har mot den bakgrunden gjort
en genomlysning av tillgängliga analyser och skrivningar rörande miljömotiverade styrmedel och
internationella åtaganden. I korthet innebär detta följande.
ETS – EUs handelssystem med utsläppsrätter för växthusgaser

Flyget omfattas sedan 1 januari 2012 av EUs handelssystem med utsläppsrätter för växthusgaser.
Utsläpp vid flygningar till, från och inom EES-området är inkluderat i systemet och gäller såväl för
flygbolag från EU som för övriga flygbolag. För perioden 2013-2016 har en lagändring gjorts så att
endast utsläpp från flygningar inom EES inkluderas. Undantag görs t.o.m. år 2020 även för operatörer
med små utsläpp (under 1000 ton/år). Lagändringen följde på ett avtal med ICAO som har beslutat att
utveckla en global marknadsmekanism till år 2016 för att minska utsläppen från det internationella
flyget från och med år 2020.
Vad som kommer att hända efter år 2020 är i dagsläget oklart. EU avvaktar det beslut som ICAO
förväntas ta under 2016. EU har aviserat att om inte ICAO kan besluta om detta, kommer EU att
återgå till sina ursprungliga intentioner med ETS. Det innebär att även trafik till och från destinationer
utanför EU inkluderas i handelssystemet.
Enligt en studie vid det tyska flyg- och rymdcentret DLR kan såväl ett globalt utsläppshandelssystem
som en klimatskatt på flyget leda till en lägre efterfrågan på flygresor. Störst påverkan på efterfrågan
har en klimatskatt.
Färdplan 2050

I denna tas enligt Trafikanalys upp bl.a. möjligheterna till energieffektivisering. Dessa beräknas vara
ganska stora bl.a. på grund av ETS. En effektiviseringstakt om 0,7 procent årligen har antagits.
Biodrivmedel anses vara troligast som inblandning men har inte samma skattefördel för flyggplan som
för vägfordon. Detta kan fördröja införandet. Livslängden på flygplan är 30 till 40 år, vilket innebär att
nyare och energieffektivare flygplan tar lång tid att få in i verksamheten.
Energieffektivisering

Flygets energieffektivisering har enligt Trafikanalys gått långsammare än förväntat under de senaste
åren. Flyget har förbundit sig att öka sin energieffektivitet med två procent varje år, med det
långsiktiga målet att halvera utsläppen mellan 2005 och 2050. Det är stor risk att flygsektorn kommer
att missa sina klimatmål enligt en rapport från Internationella Rådet för rena transporter. Enligt
Eurocontrol är en energieffektivisering om två procent per år utmanande men inte orealistisk. Men
teknologi, högre kabinfaktor och större flygplan måste bidra.
Alternativa bränslen

ICAO har fattat ett (icke bindande) beslut om att branschens tillväxt från år 2020 ska vara
koldioxidneutral. Olika typer av alternativa bränslen börjar introduceras, men ännu inte i någon stor
skala. Tillgången på alternativa bränslen är knapp och kostnaderna höga jämfört med konventionellt
bränsle Det är tillåtet att blanda upp till 50 procent biobaserat bränsle i fossilt jetbränsle.
Ökat behov av utsläppsrätter

Ett ökat resande kommer enligt Trafikanalys att innebära att flygets behov av utsläppsrätter ökar.
Tillgången på utsläppsrätter verkar dock vara god en tid framöver. Samtidigt visar simuleringar att
efterfrågan kan hållas tillbaka om styrmedel för minskade utsläpp introduceras. Därför pressar bl.a.
EU på ICAO för att lyckas med förhandlingen om ett globalt system.
Marknadsförutsättningar
Passagerare per flygrörelse

Swedavias prognos tar enligt Trafikanalys inte hänsyn till eventuella kapacitetsbrister på flygplatser
eller i luftrummet. Högre kapacitetsutnyttjande kan till viss grad mötas genom större flygplan och
högre kabinfaktor. I Swedavias prognos ökar antalet passagerare per flygrörelse långsammare i
framtiden än som skett historiskt.
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Globalt har tillväxten av flygresor till stor del skett genom ökad frekvens på befintliga linjer och fler
nya linjer, snarare än att möta efterfrågan med större flygplan. Boeing förutspår att denna utveckling
kommer att fortsätta.
Enligt Eurocontrol går utvecklingen mot större flygplan och man bedömer att antalet sittplatser per
flygplan kommer öka med 1,1 till 1,3 procent per år fram till år 2035. Det torde vara en betydligt
högre ökningstakt än i Swedavias prognos, även om Swedavias prognos gäller passagerare per rörelse.
Trafikanalys bedömer som troligt att flygplan (med endast en mittgång) även i fortsättningen kommer
vara dominerande på Europamarknaden. Boeings bedömning är att denna typ av flygplan i framtiden
kommer att ha omkring 160 sittplatser. I Swedavias huvudprognos för utrikesflyget är det 124
passagerare per flygrörelse. Om genomsnittsflygplanet har 160 sittplatser innebär det en kabinfaktor
på ca 78 procent. Detta bedöms rimligt i jämförelse med dagens kabinfaktor. På interkontinentala
flygresor är det rimligt att anta att större flygplan (widebody) används.
Arlandas roll som nav

En utbyggnad med höghastighetståg bedöms enligt Trafikanalys påverka flygresandet. Enligt
myndigheten är det tänkbart att en utbyggnad av en höghastighetsjärnväg inte bara skulle få
konsekvenser för antalet inrikes resenärer. Möjligheterna att ta sig till och från flygplatser kan också
påverka valet av flygplats. Både Skavsta och Landvetter flygplats förväntas få tågförbindelser i och
med byggandet av Ostlänken och Götalandsbanan. Men Trafikanalys framhåller att även
tillgängligheten till Kastrup från södra Sverige förbättras av en höghastighetsjärnväg. Ökad
tillgänglighet till andra flygplatser än Arlanda bör innebära ökad konkurrens. Airbus och Boeing spår i
sina framtidsprognoser en ökad marknadsandel för lågkostnadsflyg och direktresande mellan platser.
Även detta skulle kunna innebära att Arlanda får ökad konkurrerens.
Eurocontrols långtidsprognos räknar in höghastighetsjärnväg i Sverige och att efterfrågan på
flygningar därmed minskar med 3 procent. Detta motsvarar enligt Trafikanalys knappt 17 000 rörelser
i Swedavias huvudprognos för år 2040.
Arlandas funktion som nav kan också påverkas av utvecklingen av flygplatser i närliggande länder.
Även flygbolaget SAS utveckling och vilka flygplatser SAS anser strategiska kan komma att påverka
Arlandas utveckling som nav enligt Trafikanalys.
Arlanda har valts ut av de amerikanska myndigheterna att bland tio flygplatser i världen få möjlighet
att införa så kallad US preclearance. I förlängningen kan detta enligt Trafikanalys innebära att
Arlandas navfunktion stärks och därmed ökar antalet utrikes passagerare.
Även kapaciteten på flygplatser och i luftrummet påverkar Arlandas utveckling enligt Trafikanalys.
Likaså kan kostnadsbilden på Arlanda jämfört med konkurrerande flygplatser också inverka på
Arlandas utveckling som nav, liksom ett eventuellt Införande av en flygskatt.
Trafikanalys slutsatser

Trafikanalys genomgång visar att Swedavias långsiktiga trafikprognoser för åren 2015 till 2045
bygger på rimliga bedömningar av historiska samband mellan BNP-utveckling och flygresandets
utveckling. Trafikanalys har ingen invändning mot den BNP-prognos som ligger till grund för
analysen. En jämförelse med andra, internationella prognoser över luftfartens utveckling indikerar att
Swedavia presenterat relativt modesta utvecklingskurvor. Med ett undantag bedömer Trafikanalys
också att de antaganden som ligger till grund för Swedavias prognos är rimliga och relevanta.
Undantaget är hur klimataspekterna hanteras i prognosen.
Trafikanalys kommer till slutsatsen att det material som Swedavia presenterar:
 å ena sidan kan vara relevant som underlag för den statliga samordnaren för Bromma flygplats, i
de delar som strikt handlar om att säkra flygkapacitet i Stockholm, men att det
 å den andra sidan inte är tillfredställande som en egentlig luftfartsprognos.
Trafikanalys uppfattning är att Swedavias prognos fungerar som efterfrågescenarier givet att framtida
klimatpolitik (och eventuella kapacitetsbrister) exkluderas från analysen. I det perspektivet ger
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Trafikanalys bedömning inte heller anledning att förespråka ett scenario före något annat. Alla tre
scenarier förfaller trovärdiga givet de skilda antaganden som redovisas.
Trafikanalys bedömning är att Swedavias hantering av klimataspekterna inte motsvarar en utveckling i
linje med transportpolitikens hänsynsmål och den transport- och klimatpolitiska diskussion som nu
förs. Den svenska målprecisering som idag gäller är att transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. Målpreciseringen pekar inte specifikt ut luftfart,
men den friskriver inte heller luftfarten från klimatpolitiken. Den successiva övergång till förnybart
bränsle som Swedavias prognos förutsätter måste beskrivas i större detalj för att framstå som en
trovärdig förutsättning för trafikprognosen.
Enligt Trafikanalys uppfattning bör man också beakta att den klimatpolitiska kontexten skärpts efter
det att Swedavias prognos publicerades. Detta skedde genom det nyligen antagna globala klimatavtalet
– COP 21. Avtalet höjer den gemensamma ambitionsnivån genom att inte bara konfirmera det s.k. 2gradersmålet utan att också slå fast strävan att nå ner till 1,5 graders global temperaturhöjning.
Luftfart nämns inte direkt i avtalet men det råder ingen tvekan om att avtalet påverkar den
luftfartspolitiska kontexten.
Trafikanalys genomgång visar att den trafikutveckling som Swedavias prognos redovisar kan förenas
med nuvarande styrmedel inom klimatpolitiken så som de ser ut fram till och med 2020. Utsläppsrätter
kan köpas från andra sektorer. Trafikanalys beräkning visar att svenska operatörer år 2014 köpte 46
procent av sina utsläppsrätter. Trafikanalys konstaterar att man inte vet vad som händer efter 2020.
Allt annat än ett skärpt regelverk framstår dock som osannolikt enligt Trafikanalys.
Trafikanalys framhåller att en successiv övergång till förnybart flygbränsle för att lösa luftfartens
klimatproblem framstår idag som spännande, men samtidigt som lite spekulativ. Kostnaderna för
sådant bränsle är högre än för fossilt bränsle och kommer sannolikt att stiga.
Den klimateffekt som många anser att luftfartens utsläpp har på hög höjd är också ett problem eller
åtminstone en betydande risk i ett sådant här sammanhang. För inrikestrafik är denna effekt sannolikt
obetydlig men däremot inte för riktigt långa flygningar. Trafikanalys har i annat sammanhang
redovisat beräkningar över luftfartens kostnad för emissioner, koldioxid och höghöjds-klimateffekt.
Enligt dessa utgör höghöjdseffekten den klart dominerande kostnaden för riktigt långa flygningar. Om
dessa effekter visar sig relevanta och problemet inte kan lösas tekniskt, till låg kostnad, påverkar det
sannolikt utvecklingen för vissa segment av utrikestrafiken.
Trafikanalys avgörande invändning mot Swedavias prognos är således att den inte hanterar
klimatfrågorna på ett trovärdigt sätt. Smärre anpassningar görs enligt prognosen inom luftfartssektorn,
men i huvudsak lämnas sektorns växande utsläpp att hanteras genom större anpassningar inom andra
sektorer. I det kortare perspektivet är det en sak, men i det längre, mot prognosperiodens slut är det en
annan sak. Samhället ska då närma sig ett fossilfritt transportsystem. Därtill finns ett sannolikt och
idag olöst sektorsspecifikt problem i form av höghöjdsutsläpp.
Det finns ingen direkt åtskillnad mellan huvudprognosen och de bägge scenarierna (hög, låg) när det
gäller klimatpolitiken. Det gör det svårt att med utgångspunkt i klimatpolitiken argumentera för något
scenario framför något annat.
Trafikanalys konstaterar att man delar den bedömning som Trafikverket gjorde hösten 2015.
Miljöeffekterna kommer att visa sig mer begränsande än vad som förutses i Swedavias prognos och
klimateffekterna kommer att internaliseras genom avgifter eller med andra styrmedel. Liksom
Trafikverket ser Trafikanalys också anledning till försiktighet vad gäller att räkna hem effekter av
alternativa bränslen inom luftfarten.
Om klimatpolitiken får det genomslag som Trafikanalys förväntar sig, bedömer myndigheten att
Swedavias lågscenario ligger närmare en sannolik utveckling än de andra alternativen. Detta gäller
både för inrikes- och för utrikestrafik. I den genomgång av prognoser som Trafikanalys har genomfört
kommer man till slutsatsen att den bedömning som görs av framtida politiska beslut blir avgörande för
den framtida utvecklingen.
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1.19. Utveckling av Arlandas kapacitet
Luftrum
LFV har på mitt uppdrag analyserat olika frågor om luftrummet och kapacitet vid en utbyggnad av en
fjärde bana på Arlanda. I uppdraget har också legat att beakta en överflyttning av flygtrafiken från
Bromma. LFV har också samrått med Försvarsmakten och analyserat konsekvenser för
flygtrafiktjänsten mm.
Förutsättningar för Luftfartsverkets analys

LFV har analyserat och beräknat kapaciteten för ett system med fyra rullbanor, varav tre banor är
parallella, för att se om kapaciteten räcker till för den högsta trafiktopp som kan uppstå enligt
Swedavias bedömning år 2040. Swedavia har tagit fram en högsta beräknad trafiktopp som omfattar
118 flygrörelser för en rullande timme från 07.50 på morgonen. Det består av 63 avgående flygplan
och 55 ankommande flygplan (se figur nedan).

Figur 58. Trafikfall år 2040. Inringat rött visar den trafiktopp (peak) som använts vid beräkning av rullbanekapacitet.
Källa: LFV (Swedavia)

LFV har vid beräkningar av rullbanekapacitet utgått från två olika geografiska lägen för en ny
rullbana. Banlägena är identiska med de så kallade läge 2 och läge 3 som redovisades i LFVs
kapacitetsutredning från 2007 (SA-KAP6), se figur nedan. Läge 1 avfärdades redan 2007 som en inte
lämplig lokalisering för en ny rullbana och har därför inte ingått i LFVs analys.

6

Stockholm-Arlanda flygplats Projekt SA KAP – Slutrapport 2007-06-01
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Bana 3

Figur 59. Analyserade rullbanor, läge 2 och 3.
Parallellavstånd (förskjutning i sidled) till befintlig bana 3 är 369 meter för Läge 2 och 1757 meter för Läge 3.
Källa: LFV

I kapacitetsberäkningarna har LFV utgått från befintligt regelverk för separationer som i sin tur har sin
grund i internationella regler. LFV har också använt samma metod för beräkning av kapacitet som
görs för de tre befintliga rullbanorna (varav två rullbanor är parallella). LFV skiljer på teoretisk
rullbanekapacitet och teoretiskt utfall.
Den teoretiska kapaciteten är det högsta antal rörelser (flygplan) per timme som kan hanteras på en
rullbana inom den fastställda period som definierar kapacitetsperioden (vanligtvis en timme). Detta är
endast möjligt att uppnå om samtliga flygplan i trafikfallet har samma prestanda och storlek, så att
minsta möjliga säkerhetsavstånd kan tillämpas mellan flygplanen.
Det teoretiska utfallet är det antal rörelser (flygplan) per timme som flygledningen praktiskt bedöms
kunna hantera på en rullbana inom den fastställda period som definierar kapacitetsperioden. Sammansättning av flygplanstyper och utflygningsriktning beroende på destination är avgörande för utfallet.
LFV har också i kapacitetsberäkningarna utgått från ett antal antaganden såsom goda siktförhållanden,
svaga vindar och god bromsverkan. Vidare antas flygplan uppehålla sig en viss förutbestämd tid på
rullbanan samt hålla vissa hastigheter under inflygning, utflygning och under en avbruten inflygning
(pådrag).
De tre parallella rullbanorna används enligt en modell som kallas oberoende parallella operationer7.
Det är en modell som inte används idag. För att få använda oberoende parallella operationer krävs ett
godkännande av Transportstyrelsen. LFV har också antagit att miljövillkor för hantering av
långsammare flygtrafik (turbopropflygplan) tillåter överflygning av tätorter i flygplatsens närhet när
bullerexponeringen understiger 70 dB(A). Detta förutsätter ändring av ett idag gällande miljövillkor.
I beräkningar av rullbanekapacitet har LFV förutsatt att det inte finns begränsningar avseende på- och
avfarter till rullbanorna.
För att få ut ett maximalt utfall har LFV så långt det är möjligt fördelat flygplanstyper på respektive
rullbana så att de negativa kapacitetseffekterna av exempelvis tunga jetflygplan och långsammare
turbopropflygplan har minimerats. LFV har även tagit hänsyn till att tyngre jetflygplan av
prestandaskäl behöver den längsta rullbanan vid start (bana 1).
7

Mixa avgångar och ankomster på flera rullbanor samtidigt
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Bananvändningsmönster och rullbanekapacitet

Ett system med flera rullbanor ger möjlighet att använda rullbanorna i olika kombinationer/mönster. I
analysen har LFV beräknat kapacitet för de bananvändningsmönster som redovisades i SA-KAP (se
figurer nedan). LFVs beräkningar ger följande teoretiska utfall avseende rullbanekapacitet för
befintliga två parallella banor jämte läge 2 respektive läge 3.
Rullbanans läge

Rörelser per timme

Läge 2
Läge 3

110
122

Figur 60. Rörelser per timme för läge 2 och 3
Källa: LFV

Rullbanekapaciteten för läge 2 klarar inte all flygtrafik i det aktuella trafikfallet under peaktid (118
rörelser). Huvudskälet till detta är att det korta avståndet i sidled mellan befintlig bana 3 och läge 2
(endast 369 meter) skapar ett beroende mellan rullbanorna. Flygtrafiktjänsten måste skapa extra
säkerhetsavstånd (så kallad separation) mellan ankommande trafik för att bereda plats för avgående
trafik, vilket påverkar utfallet negativt.
Att öka kapaciteten till mer än 84 rörelser per timme på Arlanda förutsätter att oberoende parallella
operationer tillämpas. Denna förutsättning gäller oavsett om tillämpningen sker på dagens två
parallella rullbanor eller om det tillkommer en tredje parallell rullbana.
För läge 3 gäller att LFVs beräkningar når upp till en kapacitet i peak på över 118 rörelser. Det vill
säga mer än aktuellt trafikfall 2040. De rörelser som överskrider 118 kan bestå av antingen avgående
eller ankommande trafik. Det har ingen betydelse för utfallet. Läge 3 har genom sin förskjutning österut (1757 meter) ett gynnsamt geografisk läge ur kapacitetssynpunkt, eftersom landningar och starter
kan ske oberoende av varandra. Med befintlig teknisk utrustning är gränsen för avstånd mellan rullbanor 1525 meter för att nå oberoende parallella flygrörelser. Detta kan tillåtas vid ett kortare avstånd
(ned till 1035 meter), men då krävs en annan övervaktningsutrustning enligt ICAO:s regelverk.
Vid beräkningarna har LFV använt samma bananvändningsmönster för både nordliga och sydliga
vindar. Det innebär att huvudbanan (bana 1) används för både landningar och starter, dagens bana 3
används för starter och läge 3 för landningar (se figurer nedan).

Figur 61. Mixade oberoende parallella operationer med läge 3 vid
sydliga vindar. Ankommande trafik röd och avgående trafik blå.
Källa: LFV

Figur 62. Mixade oberoende parallella operationer med läge 3 vid
nordliga vindar. Ankommande trafik röd och avgående trafik blå.
Källa: LFV
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Luftrum och flygvägar

Ett system med tre parallella rullbanor på Arlanda, samtidigt som Bromma läggs ned, skapar nya
förutsättningar för hantering av trafik till och från Stockholmsområdet. Förändringen kräver ett annat
luftrum än idag, vilket medför att nya ut- och inflygningsvägar behöver skapas. LFVs bedömning är
att en sådan förändring tar relativt lång tid att genomföra men är fullt möjlig. LFV bedömer att ett
anpassat luftrum inte behöver påverka vare sig Försvarsmaktens intressen eller tillgängligheten till och
från närliggande flygplatser (Västerås, Ärna och Skavsta).
All flygtrafik mellan olika flygplatser följer ett internationellt flygvägssystem. Trafiken i detta system
kallas ”en route-trafik”. Flygplatserna i Stockholmsområdet, däribland Arlanda och Bromma, omges
av ett avgränsat luftrum som benämns terminalområde (se figur nedan). Trafiken till och från
flygplatserna lämnar eller angör en route-systemet via givna ut- och inpasseringspunkter.
Standardvägar för in- och utflygning från/till en flygplats benämns SID och STAR och utgör grunden
för att skapa ett säkert och förutsägbart trafikmönster.
Utformningen av Stockholm terminalområde (TMA) har sin grund i en större luftrumsomläggning
som skedde i norra Europa 1998. Sedan dess har det genomförts ett antal mindre justeringar för att
anpassa luftrum till rådande trafikflöden, modernare teknik och bullerproblem.

Figur 63. Stockholm terminalområde (TMA).
Källa: LFV

I figuren ovan anger de röda pilarna där ankomstflöden till Bromma och Arlanda angör
terminalområdet. De blå pilarna visar var den avgående trafiken lämnar samma område.
Anpassning av luftrum och flygvägar för en fjärde rullbana på Arlanda

LFV har översiktligt bedömt konsekvenser för luftrum och flygvägar vid användning av en fjärde
rullbana på Arlanda. Vid en nedläggning av Bromma och med endast en större flygplats belägen inom
Stockholm terminalområde, så kommer komplexiteten i luftrummet att minska. Men förändringen
innebär ändå utmaningar. Det är stora trafikvolymer som ska ledas in mot och ut från Arlanda på ett
säkert, effektivt och miljöanpassat sätt.
Ett system med tre parallella rullbanor kräver både nya ut- och inflygningsvägar och en förändring av
terminalområde och omkringliggande en route-struktur. Som en konsekvens av att Bromma försvinner
kan trafikflödet söderifrån samlas i en inpasseringspunkt. Denna punkt skulle kunna placeras så att
utrymme frigörs i det område sydost om Stockholm som är av intresse för Försvarsmakten. Den större
förändringen av luftrummet kommer att ske väster om Arlanda. LFV förutser inte samma behov av
större förändringar av luftrummet i norr, öster eller söder om flygplatsen.
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LFV har även analyserat vad det skulle innebära för luftrummet om en fjärde rullbana byggs vid
Arlanda samtidigt som Bromma finns kvar. En sådan situation innebär en ökad komplexitet i
luftrummet och för utövandet av flygtrafiktjänst. Med tillämpning av samma princip som idag, där
flygtrafiken till/från Bromma flyger relativt långa sträckor på lägre höjder, menar LFV att det är
möjligt att få en hög rullbanekapacitet i ett system som innefattar ytterligare en rullbana på Arlanda.
LFV bedömer att det i en sådan situation med ett mer komplext luftrum trots allt är möjligt att nästan
nå de högsta kapacitetstalen.
I ett scenario där Bromma finns kvar måste LFV dessutom begära och få tillstånd av Transportstyrelsen att tillämpa högre anflygningshöjder för inflygningar söderifrån än vad regelverket
föreskriver (ICAO Doc 9643). Anledningen är närheten till Bromma flygplats vilket omöjliggör de
anflygningshöjder som anges i regelverket.
Tid för att anpassa system och luftrum

Det krävs enligt LFV ett omfattande arbete för att förändra luftrum och flygvägar i samband med
byggande av en fjärde bana på Arlanda och en nedläggning av Bromma. Utöver luftrummet i
flygplatsens närhet påverkas även omgivande luftrum. Det går enligt LFV inte att utesluta att
gränsytorna mot grannländerna också berörs. Utöver miljötillstånd ska ett nytt luftrumssystem
godkännas av Transportstyrelsen. Den senaste större luftrumsomläggningen 1998 (Luftrum -98) tog
cirka sju år att genomföra. LFV bedömer att det tar cirka sex till åtta år att driftsätta ett nytt
luftrumssystem, exklusive miljötillstånd och andra åtgärder.
I en sådan process ingår bl.a.:
 skapa operativt koncept
 simulering och validering
 skapa ett lokalt regelverk
 flygsäkerhetsarbete
 konstruktion av luftrum och flygvägar
 godkännande av Transportstyrelsen
 anpassa teknik
 utbildning av flygledare
 driftsättning.
Driftsättning förutsätter att det finns ett miljötillstånd.
Kostnader

LFV har översiktlig beräknat kostnaderna för luftrumsuppdatering och flygtrafiktjänstens system som
berörs om Bromma stängs. Kostnaderna kan delas in i fem områden. De två första punkterna är de
mest kostsamma.
 Luftrumsuppdatering
 Lösning för utövande av flygtrafiktjänst i Arlandatornet
 Uppgraderingar av tekniska system för flygtrafiktjänsten
 Ny infrastruktur för radiokommunikation (exempelvis VHF-stationer)
 Avveckling av tornverksamheten vid Bromma
 Utbildning nytt luftrum och metoder för parallella flygoperationer
LFV uppskattar att kostnaden för dessa områden uppgår till mellan 80 och 300 miljoner kronor. Den
stora spännvidden förklaras i första hand av kostnaden för att anpassa utövandet av flygtrafiktjänst i
Arlandatornet till en fjärde rullbana.
Ansvar för utveckling av luftrum och kapacitet

Under hösten 2015 initierades ett samarbete mellan LFV, Försvarsmakten, FMV, Swedavia,
Transportstyrelsen och Trafikverket kring frågan om översyn av luftrummet i Stockholmsområdet för
att långsiktigt säkerställa effektivitet och kapacitet. Parterna verkar så långt vara överens om att det
finns behov av att initiera en utveckling av luftrummet, men det råder viss osäkerhet avseende
ansvarsfördelning och vem som ska finansiera ett sådant arbete. FMV, Försvarsmakten, LFV,
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Swedavia och Trafikverket kommer under det kommande året att genomföra en förstudie där syftet är
att verka för att luftrumsförändringen inom Stockholmsområdet kommer in i Trafikverkets nationella
plan.
Terminaler, rullbana mm
Swedavia har på mitt uppdrag analyserat kapacitetsbehovet vid Arlanda efter 2038 med
förutsättningen att flygtrafiken vid Bromma flyttas över till Arlanda. Viktiga förutsättningar för denna
analys har varit Swedavias prognos, trafikens fördelning över dygnet med beaktande av en hårt
belastad dag samt trafik under peaktid under en s.k. typdag 2040.
Kapacitetsbehov

Swedavia anser att det finns flera områden som är kritiska för att klara av en framtida utveckling.
 Bankapacitet
 Uppställningsplatser för flygplan
 Terminalkapacitet
 Markangöring
Swedavia bedömer att det endast finns ett realistiskt alternativ för inrikestrafiken, nämligen en
gemensam inrikesterminal i södra delen av terminalområdet. Detta beror på förutsättningen att kunna
leva upp till villkoren för korta genomströmningstider, effektiva omstigningar och närhet till
kollektivtrafik. För utrikestrafiken anser Swedavia att befintlig utrikesterminal i norra terminalområdet
ska byggas ut enligt gällande plan och att man därutöver behöver bygga ut terminalkapaciteten
ytterligare. Swedavia har analyserat två alternativ för utrikestrafiken.
Swedavia konstaterar att det krävs en omfattande utbyggnad av kapacitet för marktransporter till och
från Arlanda för att kunna hantera den tillväxt som primärt utrikestrafiken på Arlanda väntas få
samtidigt som trafik flyttar över från Bromma. Därutöver betonar Swedavia att utbyggnaden av
Airport City innebär ytterligare kapacitetsbehov för marktransporter.
En fjärde bana

LFV har visat att en fjärde rullbana i läge 3 ger tillräckligt med kapacitet. Swedavia har därför utgått
från detta alternativ i sina analyser. I figuren nedan framgår rullbanans tänkta läge och gränsen för
Swedavias markinnehav. Swedavia äger inte marken i hela det område som banan omfattar. Det
kommer därför att finnas behov av att anskaffa den marken.

Figur 64. Swedavias markinnehav i förhållande till läge 2 och 3
Källa: Swedavia
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Bullerexponering

Swedavia noterar att LFV i den tidigare SA KAP-utredningen från 2007 utgick från att alla
inflygningar söderifrån till bana 3 skulle ske genom kurvade inflygningar för att undvika
överflygningar av Upplands Väsby tätort. Swedavia har under 2015 erhållit ett nytt miljötillstånd som
tillåter raka inflygningar.
Swedavia har genomfört flygbullerberäkningar baserade på den sammanlagda långtidsprognosen för
Arlanda och Bromma år 2040. Dessa är genomförda för en trafiksituation med en fjärde bana på
Arlanda i läge 3. Beräkningen utgår från att dagens bananvändning i möjligaste mån tillämpas. Utifrån
operativa och miljömässiga skäl innebär det att de tre parallellbanorna (bana 1, 3 och 4) endast
används under de tider på dygnet då kapacitetsbehovet överstiger den kapacitet som ges av dagens två
parallellbanor (banorna 1 och 3). Detta betyder att Upplands Väsby fortsatt flygs över under vissa
delar av dygnet vid nordliga vindar.
Beräkningar har genomförts för år 2040 för följande trafikalternativ: Scenario med fyra banor och den
sammanlagda trafikvolymen för Arlanda och Bromma enligt respektive flygplats långtidsprognos.
Beräkningsresultaten visar att omkring 1 400 boende berörs av flygbullernivå FBN 55 dB(A) i
trafikalternativet år 2040. För utfallet av flygtrafiken år 2014 var motsvarande antal ungefär 2 100.
Anledningen till att antalet exponerade personer är färre prognosåret 2040 än jämfört med 2014
förklaras av att beräkningarna tar hänsyn till teknikutveckling avseende flygplanens bulleremissioner.

Figur 65. Bulleremissioner/bullerkurvor, scenario 2, FBN 55 dB(A) och maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 ggr dag och kväll.
Källa: Swedavia

En ny bana orsakar bullexponering av nya områden och därmed exponering av nya människor. Bana 4
i läge 3 skulle till exempel innebära att en viss andel av inflygningarna sker över de östra delarna av
Upplands Väsby. Även om ljudnivåerna inte överskrider samhällets riktvärden finns det risk att
människor upplever att de blir störda.
Andra miljöeffekter

När det gäller utsläpp till luft noterar Swedavia att användning av bana 4 medför att taxningsavståndet
för flygplanen som använder den banan ökar på Arlanda. Detta innebär att utsläppen av koldioxid,
kväveoxider, partiklar med mera vid flygplatsen från flygplan som använder bana 4 blir något högre
än genomsnittligt vid användning av befintliga banor. Även utsläpp till mark och vatten ökar beroende
på utökade hårdgjorda ytor som måste halkbekämpas.
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Uppförandet av nya terminalområden kommer även att få miljöeffekter. Ianspråktagande av ny mark
innebär också att en naturvärdesinventering måste genomföras för att identifiera eventuell förekomst
av känsliga natur- och kulturvärden.
Inrikestrafikens behov

Swedavia konstaterar att antalet uppställningsplatser för flygplan redan idag är en bristvara på
Arlanda. Vid en nedläggning av Bromma behöver därför antalet uppställningsplatser på Arlanda
utökas. Eftersom trafiken på Bromma till största del är inrikestrafik, behöver dessa uppställningsplatser skapas i anslutning till en inrikesterminal.
Swedavia menar att den enda plats på Arlanda där det är möjligt att skapa en sammanhållen
inrikesterminal med erforderligt antal nya uppställningsplatser är inom ett av de områden som enligt
gällande planer ska användas för utrikestrafik.
Idag finns inrikestrafiken på Arlanda i terminal 3 och 4. För att kunna inrymma även flygtrafiken vid
Bromma ser Swedavia behov av att skapa en inrikesterminal i södra delen av terminalområdet, kallad
Inrikesterminal Syd. Detta tänker man sig göra genom att slå samman och bygga ut terminal 2, 3 och
4. Swedavias idé är att dagens terminal 3 med gå-boarding rivs och istället ersätts med en ny pir med
gå-boarding som ansluts till nuvarande terminal 2. Piren för gå-boarding byggs i anslutning till den
södra delen av dagens Terminal 2. På detta sätt kan inrikestrafiken samlas i den södra delen av
flygplatsen.
För att kunna hantera Arlandas och Brommas sammanlagda inrikestrafik år 2040 behöver enligt
Swedavia 15 nya uppställningsplatser skapas i Syd. Dessutom behövs några remote för flygplansunderhåll. Dessa 15 uppställningsplatser skapas vid dagens terminal 2 och vid en ny pir för gåboarding sydost om terminal 2, se figur nedan.

Figur 66. Framtida inrikesterminal (terminal 2, 3 och 4) inkl. uppställningsplatser och nya pirer
Källa: Swedavia

För att skapa en acceptabel inrikesterminal ur resenärs- och flygbolagssynpunkt måste terminalerna
enligt Swedavia knytas samman. Att ha centrala funktioner såsom incheckning, säkerhetskontroll och
bagagehantering uppdelade på flera olika terminaler bedöms vara otillfredsställande ur såväl resenärs-,
flygbolags- och marktjänstbolagsperspektiv. Swedavia anser därför att en centralbyggnad för dessa
funktioner behöver byggas. En sådan byggnad byggs lämpligen mellan nuvarande terminal 3 och 4.
En uppgradering av markangöringen med ett våningsplan för avgående och ett våningsplan för
ankommande, på motsvarande vis som vid dagens terminal 5, behöver enligt Swedavia genomföras i
samband med att centralbyggnaden uppförs.
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Utrikestrafikens behov

Utrikestrafiken på Bromma är marginell jämfört med Arlandas och en överflyttning av denna till
Arlanda förorsakar därför enligt Swedavia inte några större behov av expansion. Däremot innebär
ianspråktagandet av terminal 2 för inrikestrafik en utmaning, eftersom den enligt gällande plan behövs
för utrikestrafiken. Swedavia bedömer därför att ett nytt terminalutrymme behöver skapas på annan
plats för utrikestrafiken.
Swedavia har studerat två alternativa lösningar; utrikesalternativ 1 och utrikesalternativ 2. Båda dessa
idéer förutsätter att dagens terminal 5 först byggs ut enligt gällande plan. Detta innebär att terminalen
kommer att byggas ut med en ny pir, bagagesystem och större ytor för bl.a. säkerhetskontroll. Den
ytterligare terminalkapaciteten kan skapas i enlighet med de två alternativa lösningarna. Utrikesalternativ 1 innebär en expansion norr om bana 2. Utrikesalternativ 2 innebär en expansion österut i
befintligt terminalområde.
Utrikesalternativ 1 – ny terminal norr om bana 2
Område och behov av åtgärder

Swedavia ser en möjlighet att utöka terminalkapaciteten norr om bana 2, se figuren nedan. Området
saknar idag helt infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp, elförsörjning mm, vilket ställer krav på
att sådan infrastruktur byggs upp. Området möjliggör en expansion av befintlig hangarverksamhet om
detta skulle behövas.

Figur 67. Utrikesalternativ 1. Ny utrikesterminal norr om bana 2
Källa: Swedavia

Swedavia bedömer att detta alternativ kräver en ny underjordisk järnvägsstation och ny spårkapacitet
samt nya vägförbindelser. Det senare handlar om vägförbindelse i tunnel mellan befintliga terminaler
och den nya terminalen. Sådana förbindelser är nödvändiga för både airside (området innanför
säkerhetskontrollen) och landside (området utanför säkerhetskontrollen). En förutsättning för
dimensionering av terminalen enligt Swedavia är att minst en av de stora aktörerna ska kunna flytta
hela sin verksamhet till denna terminal för att inte tvingas till ”split operations” för sin utrikestrafik.
Avstånden för transfer mellan inrikes- och utrikesterminaler blir med denna lösning stora och ställer
krav på effektiva interna transporter mellan terminalerna.
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Marktransporter till och från ny terminal

Etablering av en fristående utrikesterminal norr om bana 2 kräver enligt Swedavia att denna knyts
samman med det huvudsakliga flygplatsområdet för att den inte ska bli en separat flygplats.
Anslutningsvägar

Swedavia menar att en ny trafikplats eventuellt kan behöva byggas vid E4
norr om flygplatsen. Från den nya trafikplatsen måste i så fall en motortrafikled byggas fram till det nya terminalområdet. För att knyta samman
det nya terminalområdet med det huvudsakliga flygplatsområdet måste
även en väg anläggas från infartsvägen E4/65 i tunnel under flygplatsen
och ansluta till det nya terminalområdet och till motortrafikleden om denna
byggs.

Angöring och parkering

Angörings- och parkeringskapacitet måste skapas i anslutning till
terminalbyggnaden med en kapacitet på cirka 3 000 platser.

Kollektivtrafik

Vid etablering av en utrikesterminal av denna storlek norr om bana 2 krävs
enligt Swedavia en förlängning av de tunnlar och spår som Arlanda
Express använder med en ny underjordisk järnvägsstation, och/eller en ny
station längs befintlig fjärrtågsbana.

Infrastruktur för interna transporter

Intern marktrafik på airside, för till exempel bagage och catering, behöver kunna nå det nya
terminalområdet på ett effektivt sätt. Detta förutsätter en fordonstunnel under bana 2. Transfererande
resenärer och bagage måste kunna ta sig effektivt mellan den nya terminalen och de två terminalerna
på befintligt flygplatsområde (Terminal Nord och Syd). I mindre omfattning kan detta ske med
busstransporter i tunnel, men ett underjordisk förarlöst system är en bättre lösning för resenärerna.
Utrikesalternativ 2 – expansion österut
Område och förutsättningar

Detta alternativ innebär att terminal- och uppställningskapacitet byggs ut österut utöver den utbyggnad
som redan är aviserad. En av nackdelarna med alternativet är att Swedavia endast är delägare till
marken i det område som behöver tas i anspråk. En annan nackdel är att ett nytt driftområde nu
anläggs på den aktuella platsen för expansion. Om nya terminaler ska byggas måste driftområdet och
hangarer flyttas, liksom ett antal andra byggnader. Eftersom utrymmet är begränsat blir även
kapaciteten i detta alternativ lägre än i alternativ 1.
Terminal 5 kommer i närtid att byggas ut med en ny pir, bagagesystem och större ytor för bl.a.
säkerhetskontroll. Kapaciteten hos centrala funktioner såsom incheckning, säkerhetskontroll och
bagagehantering kan dock inte hantera en ytterligare expansion österut. Därför behöver en ny
terminalbyggnad uppföras med koppling till terminal 5. Denna nya terminal måste enligt Swedavia
innehålla samtliga centrala funktioner.
En ny terminal inklusive uppställningsplatser för flygplan och taxivägsanslutningar kräver stora
utrymmen. Tillgängligt område begränsas av befintliga taxivägar, av väg 273 och av infartsområdet
till flygplatsen. På grund av utrymmesbrist är en tänkbar lösning att bygga en fristående angöringsterminal med centrala funktioner och fristående pirer sammanbundna med angöringsterminalen via en
tunnel med förarlöst tåg (alternativ 2a). Utöver detta måste många befintliga byggnader rivas och
flyttas till nya platser.

[107]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

Utrikesalternativ 2a

Figur 68. Utrikesalternativ 2a. Ny pir.
Källa: Swedavia

Av figuren ovan framgår den nya pir som är under uppförande (ljusblå) samt tänkt ny angöringsterminal (mörkblå) med fristående pirer (mörkblå), angöring (vitt), parkering (grönt) och underjordisk
förbindelse (rött).
Den fristående angöringsterminalen lokaliseras i detta alternativ i förlängningen av Pir F söderut. Ett
visst utrymme måste reserveras för flygplanens markrörelser till och från uppställningsplatserna vid
den nya piren till terminal 5. Därför kan inte angöringsterminalen läggas i direkt anslutning till piren.
Av utrymmesskäl uppförs fristående satellitpirer på det område där ”SAS Hangarområde” idag är
lokaliserat och där Swedavias nya driftområde kommer att börja byggas under första kvartalet 2016.
Utrikesalternativ 2b

Ett annat alternativ är att bygga en terminal så långt österut som möjligt inom området, se bild nedan
(alternativ 2b). Denna lösning ger dock färre uppställningsplatser. En terminalansluten pir kan byggas
i områdets södra del. Av utrymmesskäl bedöms inte de allra största flygplanstyperna kunna ställas upp
där. Ytterligare en pir byggs norr om terminalbyggnaden med en förbindelsegång till terminalen.
Alternativt kan piren anslutas till terminalen via en underjordisk gång för att inte skymma sikten för
flygledarna i tornet. En underjordisk gång till terminal 5 bedöms också vara nödvändig.

Figur 69. Utrikesalternativ 2b. Ny pir.
Källa: Swedavia
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I figuren ovan framgår ny pir under uppförande (ljusblå) samt alternativ terminal (2b) med två pirer
(mörkblå) och markangöring (grön).
Marktransporter till och från flygplatsen

En expansion österut med en ny utrikesterminal enligt utrikesalternativ 2a eller 2b innebär en
betydande ökning av det antal resenärer som ankommer till den norra delen av flygplatsen.
Anslutningsvägar

Nya anslutningsvägar måste skapas i anslutning till befintlig anslutningsväg till terminalerna i norr. En avfart får leda trafik till terminal 5 och en ny
avfart mot den nya teminalen måste skapas. Det bör noteras att tillgängligt
område för detta är mycket begränsat och det kan visa sig vara omöjligt att
inrymma nödvändig infrastruktur.

Angöring och parkering

En angöringsyta skapas vid angöringsterminalen kopplad till befintlig
angöringsslinga. Även denna kan komma att bli omöjlig att inrymma
tillsammans med nödvändiga anslutningsvägar.

Kollektivtrafik

Dagens järnvägsangöring till terminal 5 bedöms inte kunna hantera större
trafikvolymer med en rimlig kvalitet för resenärerna utöver den expansion
som flygplatsen redan planerar för. Dessutom skulle gångsträckan från
befintlig järnvägsangöring till den nya terminalen bli mycket lång. Det
bedöms vara svårt att förlänga Arlandabanan österut med en ny tågstation i
anslutning till den nya angöringsterminalen. Avståndet från Arlanda
Central till den nya terminalen blir närmare en kilometer i alternativ 2a och
ännu längre i alternativ 2b. De resenärer som ankommer med tåg till
befintliga järnvägsstationer behöver därför effektivt kunna byta till annat
internt transportmedel för att nå den nya angöringsterminalen.

Infrastruktur för interna transporter

I takt med att flygplatsen byggs ut blir avståndet stort mellan den sydliga och den nordliga delen av
terminalområdet. Swedavia ser därför behov av att skapa effektiva interntransporter mellan
terminalerna för transfererande resenärer och bagage, men även för de resenärer som anländer till
Arlanda C. Någon form av ”people mover” som löper genom hela flygplatsen krävs.
”People mover” kan i vissa delar uppföras på pelare och kan bestå av en väg för självkörande bussar
eller spårlösning med förarlösa tåg. Förbindelsen utgår från den södra delen av terminalområdet, dras
via Sky City (där resenärer som ankommit till Arlanda C kan ansluta utan att behöva byta våningsplan) och sedan till terminal 5 avgångsplan. Där kan även resenärer som ankommer med tåg till
Arlanda Norra (idag Arlanda Express) ansluta. Därefter leder vägen/järnvägen vidare till den nya
terminalen i öst. Det finns alternativa möjligheter beroende på val av alternativ (se orange streckad
linje i figurerna nedan).

Figur 70. ”People-mover” system för utrikesalternativ 2a.
Källa: Swedavia

Figur 71. ”People-mover” system för utrikesalternativ 2b.
Källa: Swedavia
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Jämförelse mellan utrikesalternativen

Vid en samlad bedömning av de alternativ för utrikestrafiken som har utretts i kapacitetsanalysen gör
Swedavia följande bedömning:
 I samtliga alternativ blir flygplatsen väsentligt större, vilket innebär ökade interna avstånd och
ledtider för såväl flygbolag som resenärer
 Utrikesalternativ 1 erbjuder störst flexibilitet att utforma infrastrukturen efter flygbolagens och
resenärernas behov
 Utrikesalternativ 1 ger möjlighet till framtida ytterligare expansion av terminal och
uppställningsplatser
 Både Utrikesalternativ 2a och 2b har större begränsningar vad gäller kapacitet:
 Färre uppställningsplatser på grund av mindre yta,
 Komplicerade operativa förutsättningar på marken på grund av områdets fysiska begränsning
och beroenden av befintliga/planerade ramper, terminaler, försörjningstunnlar, taxi- och
servicevägar,
 Osäkerhet om det är möjligt att i det begränsade området skapa en fungerande
infrastrukturlösning för bil-, taxi- och bussangöring,
 Det bedöms inte vara praktisk möjligt att förlänga Arlandabanan till den nya terminalen.
Därigenom kan tågresenärerna byta färdmedel vid Arlanda C eller Arlanda Norra till en
”people mover” som måste anläggas.
 Utrikesalternativ 2a och 2b innebär att driftområde och hangarområde måste rivas och uppföras
på annan plats liksom flera andra befintliga byggnader,
 Utrikesalternativ 2a har en högre kapacitet än Utrikesalternativ 2b men ger en ökad komplexitet
i form av ett underjordiskt förarlöst tåg för resenärer.
Affärsflyg, statsflyg och ambulansflyg

Swedavia konstaterar att några särskilda villkor inte gäller för affärsflyg eller statsflyg på Arlanda.
Transportstyrelsen kräver separation av passagerare som inte är säkerhetskontrollerade enligt
föreskrifterna om luftfartsskydd. Det krävs därför enligt Swedavias uppfattning att det byggs en
affärsflygterminal och ordnas med uppställningsplatser för flygplanen. Tillträde dit får medges utan
krav på säkerhetsåtgärder, om verksamheten är separerad från övrig flygplatsverksamhet. En
affärsflygterminal behöver en smidig access mellan airside och landside. Detta skulle kunna
åstadkommas på flygplatsens östra delar, i närheten av bana 2 eller bana 3. I bilden nedan skissas en
tänkt placering intill bana 3.

Figur 72. Ny affärsflygsterminal i anslutning till bana 3.
Källa: Swedavia
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I figuren ovan visas en ny affärsflygterminal i anslutning till bana 3, där den ljusare markeringen avser
rampyta och den mörkare markeringen avser hangarbyggnad.
Vid en flytt av hela statsflyget från Bromma till Arlanda måste det finnas en hangarmöjlighet.
Statsflyget stör i viss mån det kommersiella flyget, eftersom man får operera utan slottider.
Statsflygets resenärer hanteras via flygplatsens VIP-funktion i anslutning till terminal 5 och behöver
således inte ha tillgång till en egen terminal. En hangar för statsflyget kan uppföras i princip var som
helst på flygplatsen.
Begreppet ambulansflyg omfattar flygning av patienter eller organ och ska ges prioritet framför annan
flygtrafik. Ambulansflyget kan därför innebära viss påverkan på den tidtabellagda flygtrafiken.
Kostnadsbedömningar

Swedavia har bedömt kostnaderna för de alternativa eller kompletterande investeringsåtgärderna.
Dessa bedömningar är osäkra.
 Ny rullbana (med markförvärv, arkeologi, projektering, interna och externa vägar, broar,
elanläggningar, navigeringsutrustning, dagvatten- och glykolomhändertagande, avisningsyta
samt ny brandstation) beräknas kosta cirka 3,5 miljarder kronor.
 Inrikesterminal Syd (som innehåller pir, uppställningsplatser och centralbyggnad mm) beräknas
kosta mellan 3,1 – 3,8 miljarder kronor.
 Utrikesalternativ 1 (som innehåller centralbyggnad och pirer, nya taxibanor och rampyta,
försörjningssystem och tunnel, fordons- och transporttunnlar på airside, angöring samt
anslutning från terminal till E4/65 och parkering samt anslutning/uppgång till terminal)
beräknas kosta ca 17,9 – 21,6 miljarder kronor. Därtill uppskattar Swedavia Trafikverkets
kostnader för fordonstunnel på landside för E4/65, anslutningsvägar samt järnvägstunnel med
tågstation till motsvarande ca 4,2 – 5,1 miljarder kronor. Alternativet bedöms därmed kosta 22,1
– 26,7 miljarder kronor totalt.
 Utrikesalternativ 2 (som innehåller terminal, rampyta, försörjningssystem och tunnel,
transporttunnel på airside för resenärer och bagage, angöring och parkering, ”people mover” ,
rivning och uppförande av hangarer och andra byggnader) bedöms kosta ca 21,4 – 26,0
miljarder kronor. Alternativen 2a och 2b bedöms kosta ungefär lika mycket.
 Affärsflyg, statsflyg och ambulansflyg (som innehåller hangaryta, rampyta, stängsel, grind och
vägar) bedöms kosta ca 600 – 800 miljoner kronor.
Tidsåtgång

Det krävs ett antal åtgärder för att bygga ut Arlanda så att trafiken från Bromma ryms där. En ny
rullbana måste anläggas och luftrummet konstrueras om. Arbetet med att ändra luftrummet behöver
med tanke på bullerexponering mm ha kommit en bit på väg, innan Swedavia kan påbörja ansökan om
nytt miljötillstånd. Swedavia bedömer att det tar cirka 10-15 år att få en lagakraftvunnen dom
avseende miljötillstånd. Terminalexpansion liksom projektering av bana 4 bedöms inte kunna påbörjas
förrän ett nytt miljötillstånd har erhållits.
Den senaste prövningen om ett helt nytt tillstånd för hela flygplatsverksamheten tog sju år (2008 –
2015). Swedavia bedömer att en ansökan om att få bygga en fjärde bana kommer att ta längre tid i
anspråk, eftersom den även kommer att omfatta tillstånd till byggnation.
Tidslinjen nedan är Swedavias bedömning av den totala tidsåtgången. Denna kan självklart, liksom de
olika delmomenten, komma att ta kortare eller längre tid än bedömt. Särskilt svårt är det att bedöma
tidsåtgången för miljötillståndsprövningen, eftersom denna i stor utsträckning ligger utanför
Swedavias rådighet. Dessutom kan processen för expropriering av mark för bana 4 komma att ta
ytterligare tid i anspråk.
För att kunna säkerställa att det är möjligt att färdigställa bana 4 till 2039, måste aktiviteterna enligt
Swedavia påbörjas inom en nära förestående framtid. Detta beror på att det är oklart vad som kommer
att gälla för Bromma efter 2038. I figuren nedan redovisas Swedavias bedömda tidsåtgång.
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Figur 73. Bedömd tidsåtgång för att konstruktion av nytt luftrum, miljöprövning och anläggning bana 4 på Arlanda
Källa: Swedavia

Markanslutningar
Trafikverket har på mitt uppdrag analyserat hur den kommande trafikökningen på Arlanda kommer att
påverka kapaciteten på de vägar och järnvägar som ansluter till Arlanda. Fokus har legat på relationen
Stockholm C – Arlanda både för väg och för järnväg. Det är nämligen den mest belastade av alla
relationer till Arlanda. Trafikökningen grundar sig på Swedavias prognos om att nå cirka 44 miljoner
resenärer 2040. Till detta har Swedavia som förutsättning lagt till totalt 50 000 anställda vid flygplatsen och vid det planerade Airport City. Sådana kraftiga ökningar förutsätter enligt Trafikverket en
god tillgänglighet till flygplatsen.
Trafikverkets förutsättningar

Med den så kallade fyrstegsprincipen som utgångspunkt har Trafikverket studerat om kapaciteten på
väg och järnväg utifrån gällande planer (nationell plan och länsplan) är tillräcklig för att möta den
bedömda trafikökningen. Verket har också försökt att identifiera nödvändiga åtgärder för att öka
tillgängligheten.
Trafikverket använder för vägtrafiken trafikprognosmodellen SAMPERS. Huvudsyftet med denna
modell är nationell eller strategisk planering. Resultat från den måste tolkas med försiktighet när det
gäller att beskriva trängselproblematik på delsträckor som det är fråga om i detta fall. Trafikverket har
tagit hänsyn till alla planerade investeringar och kända förändringar i övrigt av trafiken. I verkets
studie definieras kapacitet som restid. En beräknad procentuell restidsökning visar hur
kapacitetsproblemen ökar.
Vägtrafiken

Underlaget för att uppskatta den tillkommande trafiken utgörs av Swedavias prognoser som redovisar
antal fordon per dygn till och från Arlanda. 50 procent av resorna antas enligt Trafikverket ske i
riktning mot Arlanda, varav 10 procent under en högtrafiktimme. Resorna omvandlas till fordonsrörelser baserade på faktorer om bilbeläggning mm som Swedavia tillhandahållit. Under en sådan
högtrafiktimme blir det 2 000 bilrörelser mot Arlanda. Av dessa kommer 1 450 genom anställdas resor
och 550 av resenärernas resor.
Kapaciteten för ett körfält under ideala förhållanden antas enligt verket variera mellan 1 800 och 2 000
fordon per timme. För förhållanden i Stockholm tillämpas normen 1 500 fordon per timme. Detta
medför att de tillkommande bilrörelserna motsvarar 1,33 körfält. Effekterna av detta i förlängd restid i
förhållande till lågtrafik (18.00 – 05.00) blir följande. Från Centralstationen till Arlanda 41 procent,
från Norrtull 42 procent, från Kista 37 procent, från Häggvik 55 procent, från Rotebro 35 procent och
från Rosersberg 28 procent. Jämför man i stället effekterna jämfört med högtrafik 2010 blir restidsökningarna naturligtvis klart mindre. Från Centralstationen handlar det om mindre än hälften eller sju
minuter. Störst försämring är det från Häggvik. Det beror på att anslutande trafik kommer från
Förbifart Stockholm.
Om man antar att tågtrafiken ökar sin marknadsandel till 40 procent blir också restidsökningen något
mindre jämfört med lågtrafik. Från Häggvik ökar restiden med 50 procent i stället för 55 procent.
När det gäller tänkbara åtgärder för att öka framkomligheten, noterar Trafikverket att befintliga planer
redan innehåller ett tredje körfält norrut där det idag bara finns två (mellan trafikplats Glädjen och
trafikplats Arlanda). Det är en följd av Förbifart Stockholm. För att klara den ökade trafiken till
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Arlanda skulle det behövas ytterligare ett körfält i båda riktningarna mellan Häggvik och Arlanda.
Kostnaden för detta uppgår till betydande belopp.
Andra och mindre kostsamma alternativ kan vara att införa någon form av rampstyrning som
prioriterar trafiken på motorvägen eller lösningar med dynamiska busskörfält eller variabla
hastighetsbegränsningar.
Nuvarande tågtrafik

För tågtrafiken är utgångspunkten befintlig infrastruktur. Sträckan mellan Stockholm och Skavstaby,
som ligger söder om Arlanda, är fyrspårig. Vid Skavsta by finns en förgreningspunkt där fyrspåret
övergår till två dubbelspåriga banor (Ostkustbanan och Arlandabanan) via en planskild spårförbindelse. Ostkustbanan leder raka vägen till Myrbacken via Märsta medan Arlandabanan leder till
Myrbacken den längre vägen via Arlanda. Från Myrbacken går Ostkustbanan vidare i dubbelspår till
Knivsta och Uppsala.
Sträckan Stockholm-Arlanda (-Uppsala) är idag enligt Trafikverket mycket hårt belastad under
rusningstid. Det beror på hög trafikintensitet och blandad tågtrafik med olika uppehållsmönster samt
trafik växelvis via Märsta eller Arlanda. Trots att delar av sträckan är fyrspårig och försedd med
planskilda spårförbindelser vid flera korsningspunkter, så har kapacitetstaket nästan nåtts under vissa
tider. Tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala väntas samtidigt öka när MÄLAB tar över ansvaret
för den regionala trafiken i Mälardalen. Den tekniska kapaciteten medger enligt verket att tågen körs
med omkring tre minuters intervall (20 tåg/timme). I regel körs tågen dock med fyra minuters intervall
på sträckan Stockholm-Uppsala för att trafiksystemet ska ha en viss återställningsförmåga och kunna
hantera fordon som kör i olika hastighet.
En annan begränsande faktor är Uppsala C. Stationens nuvarande utformning erbjuder endast en
spårkapacitet för 5-6 vändande tåg/timme.
Tågtrafiken på sträckan Stockholm-Arlanda (-Uppsala) utgörs idag av ett flertal olika trafiksystem:
 Pendeltåg Södertälje-Märsta
 Pendeltåg Älvsjö-Arlanda C-Uppsala
 Flygpendel Stockholm C-Arlanda N (Arlanda Express)
 Regionaltåg Stockholm C-Märsta-Uppsala (Uppsalapendeln)
 Regionaltåg Linköping-Arlanda C-Gävle
 Interregionaltåg Stockholm C-Arlanda C-Falun/Mora
 Långväga persontåg Stockholm-Arlanda C-Sundsvall/Jämtland/Övre Norrland
Därutöver trafikeras sträckan av enstaka godståg som körs via Rosersberg-Märsta. Under en
högtrafiktimme norrut på eftermiddagen går 12 tåg/timme med stopp i Arlanda. De flesta timmar
under dagtid går dock 7-11 tåg/timme i vardera riktningen.
Normalt trafikeras innerspåren på fyrspårssträckan av långsammare tåg (pendeltåg och godståg)
medan ytterspåren trafikeras av snabbare persontåg. När ett tåg från innerspåren kör mot Arlanda
samtidigt som ett tåg från ytterspåren kör mot Märsta, uppstår korsande tågvägar i Skavstaby. Detta
reducerar kapaciteten och gör systemet mer störningskänsligt. I praktiken tar ett sådant tåg enligt
Trafikverket två tåglägen i anspråk, vilket innebär ett ineffektivt användande av Ostkustbanan.
Med en annan trafikstruktur är det enligt Trafikverket möjligt att både utöka antalet avgångar och köra
längre tåg. Om exempelvis alla regionaltåg Stockholm-Uppsala skulle ledas via Arlandabanan och
pendeltågen via Märsta vore det möjligt att utöka tågtrafiken.
En annan viktig fråga är enligt Trafikverket fordonens utformning. Arlanda Express har fordon av typ
X3 med endast 228 sittplatser. Redan i dagsläget är vissa avgångar fullsatta, vilket tyder på ett behov
av tätare trafik eller fler sittplatser i tågen.
En annan begränsning är plattformarna på Arlanda södra och norra. Dessa är anpassade till Arlanda
Express fordon, vilka är 93 meter långa och har högre instegshöjd än övriga fordon i landet. Som
jämförelse nämner Trafikverket att SLLs pendeltåg typ X60 är 214 meter långa och regionaltåg typ
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X40 vanligtvis 162 meter långa. Båda dessa fordon har en lägre instegshöjd. Att trafikera Arlanda
södra och norra med andra fordon kan således kräva ombyggnader av stationerna.
Tågtrafik fram emot 2040

Enligt Swedavias prognos 2040 är behovet cirka 48 000 tågresor per dygn mellan Stockholm och
Arlanda. Det är mer än dubbelt så många som idag. Det kräver enligt Trafikverket ett fördubblat
platsutbud för att klara dagens marknadsandel på cirka 26-28 procent. Men dagens marknadsandel
behöver enligt verket öka om tillgängligheten till Arlanda ska klara Swedavias prognos. Verket har
därför också studerat effekterna av en marknadsandel på 40 procent. I så fall handlar det om ett behov
av cirka 66 000 tågresor per dygn. Det innebär att platsutbudet skulle behöva tredubblas jämfört med
dagens som uppgår till cirka 4 400 per timme.
För att anlysera denna fråga har Trafikverket använt sig av sex olika trafikeringsscenarios för
tågtrafiken i relationen Stockholm-Arlanda (-Uppsala) enligt fyrstegsprincipen. Syftet är identifiera
vilka åtgärder i trafikering och/eller infrastruktur, som är nödvändiga för att möta behovet av
persontransporter till Arlanda flygplats år 2040. Inga kostnadsberäkningar har gjorts av de olika
scenarierna. Scenario 6 bedöms dock medföra den högsta kostnaden.
Scenario 1-2 bygger på steg 2 i fyrstegsprincipen och förutsätter att det endast görs utbyggnader enligt
plan 2014-2025. För trafiken till och från Arlanda innebär det i princip befintlig infrastruktur. Scenario
3 bygger på steg 3 i fyrstegsprincipen och förutsätter ombyggnad av plattformar på Arlanda södra och
norra genom att plattformarna anpassas för pendeltåg med tåglängd (214 m) och får lägre instegshöjd.
Även om det är att betrakta som en begränsad ombyggnad, riskerar investeringskostnaden att bli
relativt hög på grund av en förlängning av nuvarande tunnel. För scenario 1-3 har en bedömning gjorts
avseende kapacitetspåverkan i järnvägssystemet enligt plan 2014-2025. Scenarierna bygger på
förändringar av trafikutbud och fordon. I scenario 2 och 3 antas även att statens avtal med A-Train
(Arlanda Express) har upphört.
Därutöver har ett scenario 4 utarbetats som innebär en större infrastrukturutbyggnad med två nya spår
på sträckan Skavstaby-Arlanda. Denna utbyggnad är för närvarande föremål för en utredning inom
Trafikverket och har därför detaljstuderats genom en fördjupad tidtabellsanalys och en mer noggrann
bedömning av kapacitetssituationen längs hela stråket Stockholm-Arlanda-Gävle.
Scenario 5 omfattar den så kallade Norra böjen, där 5a utgör en mindre utbyggnad med triangelspår
vid Myrbacken och vändspår vid Arlanda C. Däremot omfattar scenario 5b en större utbyggnad med
två nya spår mellan Märsta och Arlanda. Scenario 6 omfattar också en större utbyggnad med två nya
spår mellan Märsta och Arlanda, den så kallade Södra böjen. I likhet med scenario 1-3 har en
bedömning gjorts om hur dessa tre alternativ påverkar kapaciteten i det befintliga järnvägssystemet.
Scenario 4-6 innebär olika nyinvesteringar för att öka tågkapaciteten till Arlanda och därmed bättre
klara platsbehovet 2040. En annan målsättning är också att klara arbetspendlingen mellan Stockholm
och Uppsala med korta restider och tätare trafik. I samtliga scenarier bedömer Trafikverket att den
norrgående trafiken under tidsperioden kl. 14-18 är dimensionerande för trafikutbudet.
Resultatet av Trafikverkets analyser av dessa scenarier framgår av tabellen nedan. Den visar
trafikutbud per timme via Arlanda och Märsta i de olika scenarierna. Platsutbudet blir högst i scenario
5b, som är det enda scenariot som kan klara en marknadsandel på cirka 40 procent för tåget.
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Figur 74. Resultat av Trafikverkets scenarioanalyser
Källa: Trafikverket

Höghastighetståg och storregionala tåg till Arlanda

En särskild fråga som jag bett Trafikverket att analysera är frågan om tågtrafik från den planerade
höghastighetsjärnvägen kan angöra Arlanda.
De planerade höghastighetsbanorna har enligt Trafikverket mycket höga krav på punktlighet. Banorna
förutsätts därför enbart trafikeras av höghastighetståg i 320 km/h och storregionala tåg i 250 km/h.
Tågtrafiken Stockholm - Göteborg/Malmö har under de senast åtta åren haft en punktlighet som är
betydligt sämre än för höghastighetståg runt om i världen. Det beror bl.a. på att banorna är hårt
belastade och har en blandad trafik med snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg och godståg. De nya
höghastighetsbanorna är tänkta att utgöra en mer separerad infrastruktur på större delen av sträckorna
Stockholm – Göteborg respektive Stockholm - Malmö. Om banorna kan bli lika separerade som det är
tänkt, visar simuleringar på en punktlighet på cirka 95 procent, vilket är en mycket kraftig förbättring.
För att ha en hög punktlighet i systemet är det viktigt att blanda in så få andra trafiksystem som
möjligt. Det ska helst bara vara sådan trafik som ger stora tillkommande nyttoeffekter.
Ostkustbanan och Arlandabanan trafikeras av interregionaltåg som kommer från enkelspårssträckor i
Dalarna och övre Norrland, regionaltåg samt pendel- och godståg. Om alltför mycket av denna trafik
integreras med höghastighetstågen, är risken mycket stor att de uppsatta punktlighetsmålen inte kan
nås. Dessutom skulle trafikering med höghastighetståg i stråket Stockholm-Arlanda ge en mycket
ansträngd kapacitetssituation, även om två nya spår anläggs mellan Skavstaby och Arlanda.
Ostkustbanan och Arlandabanan är endast byggda för en maximal hastighet på 200 km/h. Därmed kan
inte heller någon restidsvinst med höghastighetståg uppnås jämfört med Arlanda Express och övriga
snabba tåg.
Det finns däremot enligt Trafikverket ett stort intresse från de regionala trafikhuvudmännen att möjliggöra direkta tågresor mellan Östergötland/Nyköping och Arlanda. Det anses viktigt att denna trafik når
Arlanda. Av den anledningen förutsätts de storregionala tågen söderifrån fortsätta till Arlanda och
Uppsala. Det riskerar visserligen att medföra ett något mindre robust system än om tågen hade haft
Stockholm som slutstation, men värdet av att kunna fortsätta med dessa tåg antas vara stort. Denna
linje antas dessutom bara gå med ett tåg i timmen och förutsätts då rymmas på befintlig infrastruktur.
För höghastighetstrafiken från Göteborg och Malmö är det dock svårare att se något större värde att
denna trafik kan nå Arlanda utan tågbyte. Om höghastighetstågen skulle trafikera Arlanda bedöms
turtätheten bli 1-2 tåg/timme. Trafikverket bedömer att biljettpriserna skulle bli betydligt högre än för
övriga tåg i relationen Stockholm-Arlanda. Det är inte heller tänkt att höghastighetstågen (till skillnad
mot de storregionala tågen) ska göra uppehåll i södra Stockholm. Därmed blir lokalt resande därifrån
med höghastighetståg inte möjligt.
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2. Samordningsmannens analys

2.1.

Nuläge

Inledning
Sverige är ett glest befolkat land med stora avstånd. Stockholm är en snabbt växande huvudstad som
är det naturliga navet i landet. I Stockholm finns inte bara ett politiskt och administrativt centrum utan
också en hemvist för många för landet viktiga företag. Stockholm är också i många avseenden
inkörsporten för internationell turism och som marknad för utländska företag. För att Stockholm och
Sverige ska växa, krävs därför effektiva kommunikationsmöjligheter mellan orter runt om i landet och
Stockholm. Dessutom måste Stockholm klara av att vara ett effektivt nav för resor ut i Europa och till
resten av världen.
För alla utländska destinationer är flyget nödvändigt om man snabbt och effektivt ska kunna resa till
och från Stockholm. Även många förbindelser i Sverige förutsätter flyg. Effektivare tågförbindelser
har sedan snabbtågstrafiken introducerades på 1990-talet blivit ett alternativ för vissa destinationer.
Ännu snabbare tågförbindelser kommer säkert i framtiden att ge nya möjligheter. Men flyget kommer
även fortsatt att spela en avgörande roll för många destinationer på längre avstånd.
Mot den här bakgrunden ställs stora krav på Stockholmsregionens förmåga att leva upp till dessa krav.
Det handlar om att för framtiden säkra utbud av kapacitet i olika former för att kunna möta behovet av
effektiva flygresor till och från huvudstaden och ut i världen.
Norr om Stockholm bor bara en liten andel av Sveriges befolkning. Men där finns tillgångar, företag
och verksamheter som i mycket stor utsträckning bidrar till Sveriges tillväxt. Därför är förbindelserna
norrut så viktiga. De som verkar och bor där måste ha goda möjligheter att resa internationellt.
Stockholms förbindelser blir då avgörande. I Skåne och delar av södra Sverige är man också beroende
av goda förbindelser till Stockholm, men fokus för internationella resor är oftast Kastrup. Motsvarande
gäller för Göteborgsregionen som förutom internationella resemöjligheter från Landvetter i betydande
utsträckning vänder blicken mot Kastrup i stället för mot Arlanda. För de allra flesta resenärerna är
det dock avgörande hur förbindelserna ser ut till och från Stockholm.
Min utgångspunkt är således mycket tydlig. Stockholm måste svara upp mot behovet av mycket
effektiva flygresor både nationellt och internationellt. Gör man inte det kommer Sverige och
Stockholmsregionen att drabbas mycket negativt.
Ytterst är det staten som har ett ansvar för luftfartens infrastruktur i Stockholm. Men ett stort ansvar
faller också på de lokala och regionala politiker som är verksamma där.
Hittills har parterna enligt min uppfattning inte långsiktigt löst denna viktiga fråga. Strategiskt
långsiktiga beslut saknas. Det uppdrag jag nu fullföljer tyder dock på att den nuvarande regeringen är
beredd att ta sitt ansvar för att sådana beslut kommer till stånd. Förhoppningsvis kommer också andra
berörda aktörer att vilja göra detsamma.
Ett annat stort problem i Stockholmsregionen är bostadsbristen, som försvårar regionens utveckling.
Fler bostäder har därför länge varit en prioriterad fråga i regionen.
Två flygplatser i Stockholm
Det finns i Europa knappt någon stad av Stockholms storlek som har två flygplatser för inrikestrafiken.
Eftersom endast ett flygbolag använder sig av Bromma och andra av Arlanda, blir det inte bara
konkurrens mellan flygbolagen, utan Bromma som flygplats blir också en konkurrensfaktor. Samtidigt
är det en flygplatsinnehavare, Swedavia, som driver dessa konkurrerande flygplatser. Staten har inte i
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tillräcklig utsträckning utrett och analyserat konsekvenserna av att ha två flygplatser och hur
kapacitetsfrågorna ska lösas på sikt. Man har hittills litat på möjligheten att förlänga arrendeavtalet för
Bromma, trots de mycket negativa effekter som skulle ha uppstått om detta hade inte hade lyckats.
Lokalt har politikerna i Stockholms stad varit oense om Bromma som flygplats under lång tid. Trots
att det inte fanns någon linjetrafik på Bromma under åren 1983 – 1991 kunde man inte enas om att
göra en långsiktig analys av Brommas framtid. När inrikesflyget avreglerades 1992, uppstod det
linjetrafik igen på Bromma. Internationell trafik inom EU gick det då inte heller att stoppa, vilket
innebar att även den uppstod helt oplanerat. Och det är just detta som är ett grundproblem med
Bromma. Det finns inget strategiskt beslut från politiskt håll om flygplatsens användning på lång sikt.
Sedan 1990-talet har Bromma blivit ett politiskt projekt som också förts vidare in i Riksdagen. Frågan
om Brommas vara eller inte vara har väckt starka känslor och debatt. Vilka skälen är för det ena eller
det andra har aldrig analyserats, knappast ens diskuterats.
Min utgångspunkt är att nu göra eller i vart fall påbörja den analysen och föra den vidare till en
offentlig diskussion. En förhoppning är att den diskussionen kan ske utan att man genast börjar klamra
sig fast vid gamla politiska käpphästar.
Det finns problem med två flygplatser
London har åtminstone fem flygplatser. Då kan det väl inte vara något problem om Stockholm har två
flygplatser för inrikesflyget? Särskilt som en är citynära, precis som i London? Den typen av
frågeställningar har jag mött vid flera tillfällen. I samma riktning går påståendet att det är bra att ha två
flygplatser om det händer något med den ena. Det kan ju vara dåligt väder som gör att en inte kan
användas.
Den avgörande frågan att besvara i sammanhanget är dock hur trafikunderlaget ser ut för två
flygplatser, var flygplatserna är belägna, hur trafiken på dem ser ut, hur de kan användas sammantaget,
hur kommunikationerna runt dem ser ut, vilka negativa miljöeffekter de förorsakar, ekonomiska
förutsättningar och liknande frågor.
Trafikunderlaget för flygplatser i London, Paris eller i New York kan inte över huvud taget jämföras
med underlaget i Stockholm. Städer av Stockholms storlek har nästan aldrig två flygplatser för
inrikestrafik, sällan också för utrikestrafik. Anledningen till detta är inte bara att trafikunderlaget är för
litet. Två flygplatser försvårar dessutom transfers för resenärerna både mellan olika inrikesflyg och
mellan inrikesflyg och internationellt flyg. Detta leder oundvikligen till någon form av konkurrens
mellan flygplatserna. Detta kan i sin tur leda till sämre förutsättningar för ett effektivt resande. Den
flygplats som har ambitionen att bli ett nationellt och internationellt nav får sämre förutsättningar.
Detta är troligen bidragande faktorer till att nästan alla normalstora städer i Europa som bygger en ny
flygplats en bit utanför centrum också lägger ner den citynära. Så har skett i München, Oslo och så
kommer att ske i Berlin. Ett undantag är Milano, som dock är en betydligt folkrikare region än
Stockholm och dessutom har en omfattande internationell trafik.
Arlanda är en reservflygplats för Bromma, men Bromma kan inte vara det för Arlanda. Det beror på
villkoren för trafikeringen på Bromma och på låg kapacitet. De flesta flygplan som trafikerar Arlanda
får över huvud taget inte ens landa på Bromma.
Ett annat tydligt skäl för att inte ha två flygplatser är naturligtvis av ekonomisk art. Normalt är det inte
ekonomiskt lönsamt att driva två flygplatser om det bara behövs en.
I och med avregleringen av flygmarknaden är det i princip flygbolagen som avgör vilken trafik som
det blir på en flygplats. Det i sin tur beror på vilken marknad man ser framför sig, hur de ekonomiska
villkoren ser ut, hur konkurrensen är från andra flygbolag, flygplatsens ekonomiska erbjudanden och
service mm.
Det är inte heller riskfritt att driva två flygplatser i samma stad, om man ser till beroendet av
flygbolagens verksamheter. Konkurrensen mellan flygbolagen är hård, marginalerna ofta små och
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olika aktörer kommer och går på marknaden eller flyttar sin verksamhet. Detta har inte minst Skavsta
fått känna på under senare år när Ryanair dragit ner kraftigt på sin verksamhet där.
Arlanda trafikeras idag av många flygbolag, där SAS och Norwegian får ses som stora aktörer. Men
merparten av trafiken sker med andra flygbolag. Om SAS eller Norwegian av något skäl skulle lämna
marknaden, kommer detta att leda till ett stort avbräck i trafikeringen och troligen en stor påfrestning
för Swedavia. Detta gäller framför allt på kort och kanske medellång sikt. Braathens är ensam om att
trafikera Bromma på inrikeslinjerna. Braathens har uppenbarligen funnit en marknadsnisch, samtidigt
som konkurrensförhållanden och ekonomiska villkor är acceptabla. Om Braathens ändå av något skäl
skulle lämna marknaden, kommer detta att leda till mycket stora svårigheter för Bromma flygplats och
Swedavia.
Marknadsmekanismer är nästan alltid positiva när utvecklingen går framåt, men kan snabbt leda till
negativa konsekvenser när det vänder nedåt eller när problem uppstår.
Min syn på verksamheten vid Bromma
De mest positiva uppfattningarna om Bromma är att det är en enkel flygplats där man snabbt kan ta sig
mellan terminalen och flygplanet samt att flygplatsen ligger citynära. Flygplanen har kort taxisträcka
och kan ha korta omloppstider. Därutöver framhålls att den är bra för konkurrensen på
inrikesmarknaden.
Jag delar uppfattningen att det går snabbt att ta sig igenom terminalen och ut till flygplanen eller in
från dem. Taxitiden för planen är dessutom kort. Trots detta klassade resenärerna enligt Swedavias
års- och hållbarhetsredovisning för 2014 flygplatsen som den sämsta av bolagets tio flygplatser. Det
kan tyckas underligt men beror naturligtvis på andra omständigheter, som resenärerna uppfattar som
negativa. Dessa kan vara att terminalen känns sliten, att det är trångt med få sittplatser och att man på
väg till eller ifrån flygplanen utsätts för väder och vind.
Däremot har jag svårt att förstå att det s.k. citynära läget är så positivt som hävdas i debatten. Det är
inte avståndet i kilometer som är det intressanta utan vilka kommunikationsmedel som står till buds
och tiden det tar att ta sig till och från flygplatsen.
För dem som bor i närheten av flygplatsen eller arbetar på företag i området så ligger flygplatsen nära.
Det har omvittnats särskilt från personer som verkar på Gotland. Hit hör förvisso en viss andel av
resenärerna men knappast någon större del. Men många ska in till centrum eller ska till södra, norra
eller östra delarna av Stockholmsområdet och då blir bilden en annan. Det enda
kommunikationsmedlet är flygbuss, om man inte vill ta taxi eller egen bil. Vid rusningstrafik som det
numera är en stor del av dagen, är tidsåtgången för resan både lång och svårbedömd. Det går oftast
snabbare att åka tåget in från Arlanda till Stockholms central och eventuellt vidare med tunnelbanan.
De restriktioner som gäller för Bromma gör att flygplatsen bara kan angöras med flygplan av en viss
typ och under vissa tider. Detta påverkar kostnaderna för flygbolagen i negativ riktning. Däremot har
uppgivits att flygbolagens samlade avgifter är lägre på Bromma än på Arlanda. Detta har inte kunnat
verifieras.
När det gäller konkurrensfrågorna återkommer jag till dem i ett senare avsnitt. Redan nu vill jag dock
framhålla att Bromma är en viktig konkurrensfaktor för Braathens som driver inrikestrafiken på
Bromma. Det är samtidigt mycket svårt för andra flygbolag att få slots på Bromma i högtrafik.
En viktig fråga för framtiden är möjligheten för flygplatsen att svara upp mot de miljövillkor som
gäller. Redan idag ifrågasätts i ett ärende vid Stockholms stads miljöförvaltning om flygbolag i vissa
fall bryter mot bullervillkor. Ärendet är ännu inte avgjort.
Det finns enligt min mening två grundläggande problem med Bromma. Det ena är att flygplatsen
ligger så citynära med allt vad det innebär och att läget blir än mer centralt i takt med att Stockholm
växer. Det betyder att många människor och verksamheter påverkas av flygtrafiken vid flygplatsen.
Det andra problemet är den politiska oenighet som funnits rörande Bromma som flygplats. Det
[118]

Anders Sundström – Mer flyg och bostäder

problemet förstärks av det faktum att Swedavia inte äger marken som flygplatsen finns på utan
arrenderar den av Stockholms stad. Dessa frågor kommer jag att behandla mer ingående senare.
En fråga som bör nämnas redan nu är dock svårigheten för Swedavia att ha en långsiktig plan för
flygplatsen och dess utveckling. Det leder bl.a. till att investeringsplanerna är osäkra och kortsiktiga.
Swedavia hoppas få arrendera Bromma också efter 2038 men kan inte veta om detta är möjligt eller
vilka eventuella villkor som skulle gälla för ett arrende.
Jag vill slutligen i detta sammanhang understryka att det inte är möjligt att på kort sikt flytta all trafik
från Bromma till Arlanda. Senare redovisas att det måste finnas en fjärde bana på Arlanda och
kapaciteten i övrigt måste utvecklas innan detta är möjligt.
Min syn på verksamheten vid Arlanda
Den stora fördelen med Arlanda som flygplats är att den ligger en bra bit bort från tätare bebyggelse,
men har samtidigt utmärkta förbindelser både med väg och med järnväg. Många tågförbindelser finns
med Stockholm söderut samt norrut mot Uppsala. Den snabbaste tågresan till Stockholms central tar
cirka 20 minuter och har en hög grad av punktlighet. Det finns många andra tågförbindelser också.
Flygbussen till Stockholm tar cirka 40 minuter. Andelen kollektivt resande är cirka 50 procent. Det är
idag möjligt att ta tåget från Stockholms central en timme före avgång med inrikesflyg och utan
problem hinna med sitt flyg. Omvänt kan man vara på Stockholms central cirka 35 minuter efter det
att man som ankommande passagerare gått in igenom gaten.
Trots sitt läge har Arlanda hotats med restriktioner som allvarligt skulle ha sänkt kapaciteten vid
flygplatsen. Vid prövningen av det nuvarande miljötillståndet fanns risk för att regler om koldioxidtak
och förbud mot vissa inflygningar kraftigt skulle minska flygplatsens kapacitet. Detta skulle ha varit
mycket negativt för flygplatsens utveckling. Först efter överklagande blev det klart att dessa
restriktioner togs bort. Med nuvarande miljötillstånd påverkas kapaciteten inte negativt i någon större
omfattning.
Dessa hot mot Arlanda uppmärksammades mycket litet i den politiska debatten. Brommas vara eller
icke vara kan förorsaka häftiga och känslomässiga debatter. När Arlanda kan tappa en betydande del
av sin kapacitet, blir det knappast någon debatt alls. Jag upplever att det är ett stort problem att det inte
finns något större politiskt engagemang för Arlanda.
En stor brist med Arlanda är att flygplatsen vuxit successivt under många år. Det är svårt att vid
successiva utbyggnader alltid ha en tillräckligt bra strategisk syn på behov av utbyggnader som ligger
långt fram i tiden. Det har lett till att flygplatsen vuxit avsevärt i omfattning, att många ingångar finns,
att utrikestrafik finns på vitt skilda håll och att det saknas en gemensam terminal för all inrikestrafik.
Gångavstånden är betydande och inga effektiva transferförbindelser finns mellan de olika
terminalerna. Det är 1,8 kilometer mellan den sydligaste och nordostligaste gaten.
Det är tydligt att bagagehanteringen vid terminal 4 inte är bra och att inträde till terminalen sker
genom att man som passagerare går uppför en trappa, där säkerhetskontroller leder till köbildning. Det
är svårt att förstå att inte detta byggts om när nu 15 år har gått sedan säkerhetskontrollerna infördes.
Andra flygplatser möjliggör transfer utan passage av säkerhetskontroll och personkontroll mellan
Schengen trafik och inrikestrafik, men inte Arlanda.
Arlanda är Nordens tredje största flygplats. Störst är Kastrup och sen kommer Gardermoen. Sett enbart
till antalet resenärer så skiljer det inte så mycket. Räknar man in Brommas resenärer blir Stockholm
större än Gardermoen och ligger inte så långt efter Kastrup. Men om man bara mäter internationella
resenärer blir bilden en annan. Kastrup har då ett stort försprång, medan Arlanda kommer in som
nummer två. Och mäter man enbart interkontinentala avgångar per vecka kommer Arlanda långt efter
Kastrup och Helsingfors som ligger nära varandra i toppen. Även om Arlanda växte mest av
flygplatserna under 2013 och 2014 är det ingen tvekan om att flygplatsen har svårt att klara
konkurrensen med de övriga.
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Swedavia har en investeringsplan för Arlanda som omfattar 13 miljarder kr fram till 2043. Motsvarande belopp verkar investeras i närtid på övriga nordiska huvudstadsflygplatser. Investeringarna
där sker under ungefär en tio årsperiod och dessa är till stor del genomförda. Samtidigt ska Swedavia
tillsammans med andra aktörer satsa stora belopp i utvecklingen av projektet Arlanda stad. Det
innebär att Swedavia bara i Stockholm har två flygplatser och ett stadsprojekt att fokusera på.
Jag noterar också att bygget av Arlanda stad kan påverka flygplatsens utveckling på flera olika sätt.
Investeringsmedel behövs dit. Men olika byggprojekt kan också på lång sikt komma i konflikt med
flygplatsens utvecklingsbehov. Det finns en risk för att sådana byggnader på sikt begränsar
flygplatsens utvecklingsalternativ.
Det kan vidare bli ett stort antal anställda i Arlanda stad som tillsammans med besökare dit kommer
att använda kollektivtrafik och vägsystem i högtrafik. Totalt sett bedömer Swedavia att det kommer att
finnas cirka 50 000 anställda i området 2040. Det är nästan tre gånger fler än 2014.
Det mest oroande med Swedavias verksamhet på Arlanda är dock att man ännu inte börjat planeringen
för en fjärde bana eller reserverat medel i investeringsbudgeten för detta ändamål. I dagsläget har man
nämligen ingen aning om Bromma är ett alternativ efter 2038. Frågan är hur man hanterar detta.

2.2.

Sveriges och Stockholmsregionens behov av flygkapacitet
och tillgänglighet

Bakgrund
Jag vill än en gång bara understryka hur viktigt det är för ett land som Sverige att ha en god
tillgänglighet inom landet och internationellt. Därför är också god tillgänglighet ett viktigt mål för
transportpolitiken. Samtidigt kan det vara lätt att tro att de effektiveringar som kontinuerligt sker inom
transportområdet näst intill automatiskt leder till bättre tillgänglighet. Men verkligheten talar ett annat
språk.
Tillgängligheten har t o m försämrats under de senaste åren för en rad orter inom landet och det har
blivit svårare att ta sig från Europa till Sverige och tillbaka. För ett antal orter i skogslänen är de
upphandlade flygrutterna helt avgörande för en rimlig tillgänglighet. Det finns risk för att en eventuell
flygskatt ytterligare skulle försämra tillgängligheten för inrikes destinationer på långt avstånd från
Stockholm.
Eftersom Stockholm är navet i Sverige och den viktigaste noden för det internationella resandet,
kommer därmed Stockholms flygplatskapacitet i fokus. Det är den som i mångt och mycket
bestämmer utvecklingen av flygmöjligheterna för såväl svenska resenärer som utländska besökare. Ju
fler destinationer det finns att ta sig till eller från runt om i världen, desto viktigare blir Stockholm som
nod.
När jag säger Stockholm, menar jag i själva verket Arlanda, inte Bromma. Det är på Arlanda som 90
procent av Stockholms resenärer finns och det är där som det finns överlägset flest möjligheter att resa
till olika orter i Sverige och utomlands. Eller för att citera en ansvarig för turistbranschen i Jämtland:
”Bromma har ingen betydelse för oss, alla våra turister kommer via Arlanda”.
Frågan är då hur behovet av flygplatskapacitet ser ut i framtiden och vilken kapacitet som finns att
tillgå. Jag har valt att ha 2040 som fokus för mitt arbete.
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Flygets utveckling bestämmer behovet av kapacitet
I enlighet med mitt uppdrag har jag bett olika aktörer att bedöma den fortsatta utvecklingen av flyget
och då med fokus på Arlanda och Bromma. De har i sin tur redovisat några internationella
bedömningar.
Internationellt resande

På global nivå tror IATA att det totala antalet flygresenärer kommer att öka från 3,3 miljarder
resenärer 2014 till 7,3 miljarder resenärer 2030, en ökning med mer än fyra procent per år. Andra
bedömare tror att utvecklingen kommer att ligga mellan tre och fyra procent. Stigande välstånd och ett
kraftigt ökande flygresande i befolkningstäta områden i Asien ligger bland annat bakom dessa
bedömningar.
Sverige är en mer mogen marknad vilket enligt bedömarna ger en lägre ökningstakt, också jämfört
med Europa i övrigt.
Transportstyrelsen gör bara en mer kortsiktig prognos. Enligt denna ska utrikestrafiken i Sverige öka
från 12,8 miljoner resenärer 2014 till 18,4 miljoner resenärer 2021, en genomsnittlig ökningstakt med
över fem procent per år.
Enligt Swedavias huvudalternativ ska den internationella trafiken på Arlanda öka till 37,8 miljoner
resenärer 2045 eller med i genomsnitt 2,5 procent per år. Trafikverket ställer sig i stort bakom denna
bedömning.
Trafikanalys för ett nyanserat resonemang om Swedavias analys och menar att den bygger på rimliga
bedömningar av historiska samband med BNPs utveckling och flygresandets utveckling. Likaså har
man inga invändningar mot Swedavias BNP-prognos. Jämfört med andra internationella prognoser har
Swedavia presenterat relativt modesta utvecklingskurvor.
Trafikanalys viktiga slutsats är att Swedavias prognos är relevant för mitt uppdrag som handlar om att
säkra behovet av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.
Däremot menar Trafikanalys att Swedavias prognos inte är tillfredsställande som en egentlig luftfartsprognos. Det främsta skälet till detta är enligt Trafikanalys att man bedömer att ekonomiska styrmedel
kommer att införas för att begränsa luftfartens negativa miljöpåverkan. Detta kommer i sin tur att
dämpa flygtrafikens utveckling.
Det pågår också ett internationellt arbete i syfte att införa globala ekonomiska styrmedel för att
begränsa flygets negativa effekter för klimat och miljö. Det är viktigt och bra. Men samtidigt utreds i
Sverige förutsättningarna för att införa en svensk flygskatt. Enligt min uppfattning är det risk för att
den internationella tillgängligheten minskar, om Sverige ensidigt inför skatter på internationella resor.
Dessutom kan Arlandas konkurrenskraft som nav komma att försvagas.
Inrikes resande

När det gäller utvecklingen av inrikestrafiken, är den allmänna bedömningen att den kommer att bli
mycket svagare än utvecklingen av den internationella trafiken. Inrikestrafiken nådde sin hittills
högsta nivå 1990. Därefter stagnerade trafiken under många år för att sedan svagt vända upp igen.
Konkurrensen från andra transportslag är mycket stark, inte minst från biltrafiken. Inrikesflyget
bedöms vara en relativt mogen marknad, vilket leder till en svag ökning av antalet resenärer.
Swedavia bedömer i sitt huvudscenario att antalet avresande resenärer på Arlanda och Bromma
kommer att öka med i genomsnitt 0,7 procent per år fram till 2045. Bolaget har då antagit att flyget
kommer att få konkurrens från höghastighetståg.
Trafikverket bedömer att inrikestrafiken totat sett kommer att ligga på en nivå som motsvarar
Swedavias tillväxtsiffror. Trafikverket har dock då inte beaktat utbyggnaden av en höghastighetsjärnväg, eftersom denna inte är beslutad. Trafikverket noterar att inrikesflyget totalt sett 2040 ännu
inte bedöms ha nått upp till den passagerarmängd som fanns 1990.
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Trafikanalys slutsats är densamma som redovisats beträffande det internationella resandet, nämligen
att Swedavias prognos kan ligga till grund för mina bedömningar.
Arlanda och Bromma

De redovisade prognoserna innebär att det år 2040 kan komma att finnas cirka 41 miljoner passagerare
på Arlanda. Motsvarande siffra för Bromma är cirka 3 miljoner passagerare. Sammantaget blir detta
44 miljoner passagerare, vilket i sin tur motsvarar nästan två tredjedelar av alla passagerare på svenska
flygplatser med linjetrafik.
Det kan inte nog understrykas att detta bara är prognoser, självfallet gjorda utifrån en hög kunskap om
förutsättningarna för prognosarbete. Det känns samtidigt för mig som varit med länge i samhällsarbetet som synnerligen svåra tider för att göra prognosbedömningar. Det händer mycket som kan
påverka utvecklingen åt olika håll. Några faktorer att nämna kan vara välståndsökningar i många
länder, klimatfrågorna, flyktingströmmar och en hög mobilitet, terrorism och konflikter, pressade
flygpriser, möjliga ekonomiska styrmedel, världsturism och upplevelser samt ökningen av de globala
marknaderna för varor och tjänster. Det känns som om det är många faktorer som kan få en betydande
påverkan på flygets utveckling beroende på hur de utvecklas.
Min utgångspunkt blir ändå att Stockholmsregionen kommer att ha minst 44 miljoner resenärer 2040.
Frågan är då hur flygplatskapaciteten ska kunna garanteras för dessa resenärer. I detta ligger att
kapaciteten måste finnas där när den behövs.

2.3.

Kritiska tidpunkter för att säkra kommande kapacitetsbehov

Säkra nödvändig kapacitet
När jag nu bedömt vilken resenärsutveckling som beräknas ske fram till 2040, ska jag enligt mitt
uppdrag komma med förslag som säkrar behovet av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen. Den
förändring som skedde av uppdraget i december 2015 har jag uppfattat på det viset att jag ska utgå
från att nuvarande arrendeavtal rörande Bromma inte ska avslutas i förtid. Det löper som nämnts ut
2038. Kravet att jag ska säkra kapacitet innebär då att jag inte kan räkna med Bromma efter 2038.
Något avtal för tiden därefter finns inte. Stockholms stad vill i stället bygga bostäder på marken.
Bromma har enligt min bedömning inte heller någon framtid som flygplats efter 2038, vilket jag
utvecklar i ett senare avsnitt.
Vad är då nödvändig kapacitet? Det handlar lite förenklat om att det måste finnas kapacitet för
passagerarna, gods och flygplanen. Men samtidigt hänger naturligtvis detta ihop. Ryms inte flygplanen
kommer färre passagerare att använda flygplatsen.
Passagerarna
Stockholmsregionen kommer näst intill att fördubbla antalet passagerare fram till 2040. Det betyder
naturligtvis att nuvarande terminaler och servicefunktioner av olika slag inte kommer att räcka till,
utan kapacitet i olika funktioner måste utvecklas. Markanslutningarna till och från flygplatsen måste
förstärkas. Det kommer att krävas stora investeringar för att klara dessa passagerarvolymer. Jag
återkommer till den frågan i nästa avsnitt.
Gods
Flygfrakt blir allt viktigare i ett internationellt perspektiv, samtidigt som godstransporter (s.k.
”bellyfrakt”) även kan ha stor betydelse för flygbolag som bedriver passagerartrafik. Detta är givetvis
viktigt att beakta. Samtidigt gör jag bedömningen att detta inte påverkar kapaciteten i peak tid. Jag
bedömer att det i huvudsak går att hantera dessa behov inom ramen för nuvarande tilldelning av slots
samt på övriga lediga tider.
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Flygplanen
Flygplan behöver kapacitet i luftrum, på rullbanorna, uppställningsplatser mm. Jag koncentrerar mig
här på rullbanornas kapacitet, dvs. hur många rörelser man klarar som mest i timmen. Många
passagerare betyder inte med nödvändighet att det blir kapacitetsbrist på rullbanorna. London
Heathrow har runt 75 miljoner resenärer, men liksom Arlanda har man två parallella rullbanor. Det är i
stället antal flygrörelser som påverkar kapacitetsutnyttjandet i luftvägarna och på rullbanorna. Stora
och välfyllda plan i London genererar fler passagerare per plan och rörelse.
Arlanda klarar idag högst 84 rörelser i timmen, vilket räcker till idag. Swedavia har tidigare bedömt att
man efter olika regeländringar skulle kunna nå 100 rörelser i timmen. Det står dock nu klart att
Arlandas maximum går vid 88 rörelser i timmen. För att nå dit krävs tillstånd av Transportstyrelsen.
Det är viktigt att förstå att det är kapaciteten i högtrafik som bestämmer när en flygplats når sitt
kapacitetstak. Det är då flygbolagen efterfrågar mest kapacitet, eftersom merparten av resenärerna vill
flyga vid denna tid. Nattetid är efterfrågan på kapacitet låg och resursutnyttjandet lågt. Man skulle
kunna tänka sig att med ekonomiska styrmedel, exempelvis dyrare slots under högtrafik, försöka
fördela kapacitetsutnyttjandet mer jämnt under dygnet. För detta skulle krävas regelförändringar inom
EU och detta är såvitt jag vet inte i sikte. De flygbolag som har slots vid en viss flygplats, t.ex.
Arlanda, och uppfyller de villkor som gäller har enligt nuvarande regelverk rätt till denna kapacitet
även i framtiden. Det innebär att flygbolag som vill flytta flygtrafik till en annan flygplats riskerar att
få svårigheter i förhållande till de befintliga flygbolagen då de attraktiva slotsen redan sannolikt är
upptagna. Dessutom vill som sagt knappast resenärerna flyga på udda tider, om det inte är fråga om
rena semesterresor och resor av lågpriskaraktär.
Arlandas kapacitetstak nås
Frågan är när Arlanda når kapacitetstaket på högst 88 rörelser i timmen. För mig är den frågan enkel
att svara på, nämligen 2038. Då går arrendeavtalet ut på Bromma och staten kan inte säkert räkna med
att det förlängs på acceptabla villkor. Den enda säkra lösningen är att det totala kapacitetsbehovet som
då finns i Stockholmsregionen kan tillgodoses på Arlanda. Därför måste verksamheten vid Bromma
senast 2038 flytta över till Arlanda. För att klara detta måste då en fjärde bana var utbyggd som går
parallellt med banorna 1 och 3, för att åstadkomma mest kapacitet. Vid den tidpunkten måste då också
uppställningsplatser mm finnas för den ökade trafiken.
För Swedavia är frågan mycket svårare att besvara. Bolaget hoppas ju av ekonomiska skäl få träffa ett
nytt arrendeavtal för tiden efter 2038. Men förr eller senare kräver trafikökningen på Arlanda ändå att
en fjärde bana finns på plats. Frågan är när. Och då måste Swedavia kunna lita på sina prognoser och
ha tillräcklig framförhållning så att man inte står där med en halvfärdig bana när kapacitetstaket är
nått.
Bolagets huvudprognos för trafikökningen på Arlanda är att den fjärde banan behövs mellan 2045 och
2050. Samtidigt har man två andra scenarior som skjuter tiden längre bort eller närmare. Om trafiken
utvecklas enligt det bästa scenariot, vilket inte är särskilt troligt men inte heller helt osannolikt, så
behövs den fjärde banan redan efter 2035. Detta är då redan vid en tidpunkt innan arrendeavtalet med
Bromma går ut. Utifrån de förutsättningarna är det inte så enkelt att fatta beslut. Det blir inte lättare
när man vet att ledtiden för att planera och bygga den fjärde banan är lång, cirka 20 år.
Det säger sig självt att när trafiken ökar så ökar också behoven av uppställningsplatser för flygplan,
terminalutrymme för passagerarna, servicefunktioner för säkerhetskontroller, bagagehantering mm.
Det får förutsättas att den typen av kapacitet hinner byggas ut i samma takt som rullbanesystemet. För
ytterst är det rullbanornas kapacitet som avgör hur många flygrörelser en flygplats klarar av under en
timme.
Även vägarna och järnvägarna till och från Arlanda belastas hårdast vid peaktid på flygplatsen. Här
krävs successiva kapacitetsförstärkningar för att klara den ökade trafikmängden, särskilt vad avser
tågtrafiken. Innan Trafikverket startar sitt planeringsarbete måste man dessutom veta hur flygplatsen
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och terminalfunktionerna är tänkta att utvecklas, eftersom det påverkar hur väg- och järnvägsinfrastrukturen ansluter till flygplatsen.
Samlad målbild
En fjärde bana på Arlanda måste stå färdig senast 2038 när arrendeavtalet för Bromma löper ut. Men
den måste också vara färdig vid denna tidpunkt om Arlanda får en tillväxt i linje med Swedavias
högscenario.
Med hänsyn till dessa förutsättningar är min samlade målbild att Arlanda i sin helhet ska vara utbyggd
och klar för nästa utvecklingssteg 2035. Det måste finnas tid att planera en övergång av verksamheten
från Bromma till Arlanda och det finns även behov av reservtid för att ge tillräckliga tidsmarginaler
och trygghet i planeringen.
Planeringen måste starta 2016
En utbyggd kapacitet handlar ytterst om att bygga en fjärde bana på Arlanda. Hur lång tid kan detta ta?
Det krävs för det första att beslut fattas av Swedavia att starta planeringen. I takt med att planeringen
går framåt krävs successiva beslut om flygplatsens utbyggnad. Dessa handlar inte bara om den fjärde
banan utan också om terminalfunktioner mm, som successivt måste byggas ut. Det kan också bli fråga
om utbyggnad av väg eller järnväg, vilket också inkluderar Trafikverket i beslutsfattandet och framtida
planering. Trafikverkets lösningar är i sin tur beroende av hur terminaler och andra funktioner planeras
och lokaliseras. Kapacitetsökningar av tågtrafiken måste bli möjliga att göra successivt beroende på
den stora resenärsökningen. Ytterst kommer det att krävas beslut av regeringen.
Tillstånd kommer att krävas av mark- och miljödomstolen för den totala flygplatsverksamheten.
Regeringen bör inbegripas genom att den fattar ett tillåtlighetsbeslut. Nya luftvägar ska konstrueras
och godkännas av Transportstyrelsen. Projektering, framtagande av bygghandlingar samt upphandling
av entreprenadarbetena ska därefter ske. Vattendom måste sökas för byggnationerna. Efter byggnation
och installation av nödvändiga system ska anläggningarna testas och godkännas av Transportstyrelsen.
Därefter kan driftsättning ske.
Swedavia bedömer att den totala tiden för att bygga en fjärde bana kan uppgå till cirka 20 år. Om detta
är korrekt kan anläggningarna inte vara färdiga till 2035, vilket är min målbild.
Av detta kan man då dra slutsatsen att den kritiska tidpunkten redan är passerad.
Därför bör Swedavia genast ta beslut att starta planeringen av den fjärde banan. Dessutom bör en
tidplanering starta för att i möjligaste mån korta ned den sammanlagda tiden för projektets
genomförande. Även för Trafikverket är det viktigt att starta planerings- och utredningsarbetet
avseende väg- och järnvägsinfrastrukturen i området.
Historien förskräcker
Min bedömning är alltså att ett mycket långsiktigt planeringsarbete nu bör starta för att trygga
Stockholmsregionens behov av flygplatskapacitet. Jag hoppas så blir fallet. Tittar man tillbaka
historiskt saknas dock detta långsiktiga ansvarstagande.
I dagsläget tillgodoses den flygkapacitet som behövs i Stockholmsregionen av två flygplatser, Arlanda
och Bromma. All trafik ryms i dagsläget inte på Arlanda. Därför behövs Bromma.
I stort sett var situationen densamma när frågan om Brommas framtid senast diskuterades inom ramen
för Stockholmsberedningens arbete 2003. Det är dock möjligt att all trafik från Bromma då hade
kunnat flyttas över till Arlanda, där ju en tredje bana togs i drift det året. Men i så fall hade Arlanda
genom sin tillväxt ändå snabbt nått sitt kapacitetstak.
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Det fanns därför i praktiken ingen annan möjlighet för parterna än att förlänga det arrendeavtal för
Bromma som skulle löpa ut 2011. Så skedde också 2007 och parterna tecknade ett avtal som sträcker
sig fram till 2038.
Staten som ytterst ansvarig för flygplatserna hade då med råge passerat den kritiska tidpunkten för att
själv kunna trygga kommande behov av flygplatskapacitet. Man var helt beroende av att Stockholms
stadsfullmäktige skulle acceptera en förlängning av arrendeavtalet. Enligt min mening kan inte staten
vara så passiv i framtiden med tanke på de oerhört negativa effekter detta skulle kunna medföra. I
stället måste staten ta ett aktivt ansvar för att kapacitetsbehoven kan tillgodoses i takt med växande
trafik.
Till detta kan läggas att staten nu också kan bedöma att tillväxten av resenärer på Arlanda i sig kräver
att planeringen måste starta för att bygga en fjärde bana.

2.4.

En fjärde bana på Arlanda och andra investeringar är
nödvändiga

Dagens situation och förväntad utveckling
Arlanda har idag tre rullbanor varav två parallella (nord-syd) och en som går i en annan riktning (ostväst). I högtrafik är det bara de två parallella banorna som kan användas och de kan nu som mest klara
84 rörelser per timme. En tredje parallell rullbana måste på sikt byggas för att klara av den
trafikutveckling som prognostiseras för Arlanda. Därutöver krävs stora investeringar i terminaler,
servicefunktioner, uppställningsplatser mm. När dessa investeringar är genomförda, klarar Arlanda en
kapacitet på fler än 120 rörelser per timme. Då ryms även Brommas flygtrafik där. Det är inte möjligt
att stänga Bromma innan ny kapacitet finns på Arlanda. Min bedömning är därför att en fjärde rullbana
måste byggas på Arlanda. Denna klarar då av att ta hand om förväntad tillväxt på Arlanda och hela
Brommas flygtrafik.
Luftrum
LFV gör bedömningen att en fjärde rullbana på Arlanda kan ta hand om den trafik som följer av
Swedavias prognoser och den trafikbild 2040 som analyserats. Det krävs dock betydande insatser för
att få detta att fungera. Även om luftrummet blir mindre komplicerat med bara en flygplats i
Stockholmsområdet, så finns det utmaningar som måste hanteras. Luftrum och flygprocedurer behöver
anpassas och det kan enligt LFV ta cirka 6 – 8 år inklusive tid för ett godkännande av Transportstyrelsen. Ett förändrat luftrum behöver enligt LFV inte påverka Försvarsmaktens behov eller
omkringliggande flygplatsers verksamhet. Men det är viktigt med ett nära samarbete mellan t.ex. LFV
och Försvarsmakten vid fortsatt utveckling av luftrummet. LFV bedömer att kostnaden för en
anpassning av luftrum och flygtrafiktjänstens system vid byggande av en fjärde rullbana på Arlanda
inryms i intervallet 80 till 300 miljoner kronor.
Det pågår en diskussion mellan berörda aktörer om vem som ansvarar för utveckling av framtida
luftrum och hur det ska gå till. Kompetensen för att utveckla ett nytt luftrum finns till stor del hos
LFV. Jag konstaterar dock att det finns behov av att regeringen tydliggör vem som är planeringsansvarig för detta och hur utvecklingsinsatser ska finansieras. Enligt min mening bör Trafikverket ha
detta ansvar.
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Rullbanor, uppställningsplatser och terminaler
Dagens rullbanor har i princip inga kapacitetsproblem sett över en peaktimme. Däremot bedömer
Swedavia att det finns kapacitets- och effektivitetsproblem i terminalerna. Det har resulterat i att
Swedavias masterplan för utveckling av flygplatsen fram till 2043 innehåller investeringsmedel om 13
miljarder som till stor del ska satsas på utveckling i terminalerna. Med hänsyn till prognostiserad
resenärsutveckling ställs krav på ytterligare åtgärder för att öka kapaciteten. Den viktigaste blir att
bygga en fjärde rullbana.
Swedavia visar i sina analyser att det är fullt möjligt att utveckla flygplatsen vad gäller kapacitet i
rullbanor, uppställningsplatser och terminalfunktioner. Bolaget har analyserat konsekvenser och
effekter av en ytterligare rullbana, terminalalternativ för inrikesflyg respektive utrikesflyg samt
förutsättningarna för affärsflyg mm. Swedavias analyser visar att en omstrukturering av Arlanda och
byggande av ny rullbana och terminalfunktioner mm kommer att kosta betydande belopp. De
beräkningar som Swedavia gjort pekar mot ett investeringsbehov motsvarande cirka 30 miljarder
kronor.
Swedavia har på kort tid analyserat olika utbyggnadsalternativ. Jag är inte säker på att Swedavia ännu
funnit det alternativ som ger de bästa förutsättningarna för Arlandas utveckling som flygplats för
framtiden. Däremot visar Swedavias analyser att det är möjligt att utveckla flygplatsens kapacitet för
att Arlanda ska kunna ta emot sin egen prognostiserade tillväxt och en överflyttning av flygtrafiken
från Bromma. Därmed möjliggörs en överflyttning av flygtrafiken från Bromma senast 2038.
Markanslutningar
Trafikverket har analyserat kapacitetssituationen i väg- och järnvägsnätet. Verket konstaterar att med
prognostiserad utveckling av flygtrafiken och med en betydande ökning av antalet anställda vid
flygplatsen och i Arlanda stad, så kommer väg- och järnvägsinfrastrukturen att successivt sättas under
ökad press. Trafikverket bedömer att det kommer att bli trängsel i vägsystemet med ökade restider
som följd, om inte åtgärder vidtas.
När det gäller järnvägssystemet bedömer Trafikverket att kapaciteten behöver utökas på flera sätt. Det
handlar om såväl fler tåg, andra trafikala lösningar, t.ex. tåg som medger ett ökat platsutbud, och om
kapacitetsåtgärder i infrastrukturen. Tågets marknadsandel bör öka till 40 procent för att minska
belastningen i vägsystemet. Kostnaderna är beroende av vilka lösningar som beslutas, men det kan
komma att handla om betydande investeringsbelopp. Det krävs även här framförhållning för att
utveckla markanslutningar, infrastruktur och trafikeringskoncept. För att kunna starta planeringen
måste Trafikverket också veta på vilket sätt Arlanda ska byggas ut, eftersom olika utbyggnadsalternativ vid flygplatsen påverkar förutsättningarna för järnvägens och vägens utbyggnad.
Sigtuna kommun har till mig anmält att kommunen på olika sätt kommer att få stora belastningar i det
vägnät som ligger inom kommunen som en följd av utvecklingen på och runt Arlanda. Även detta är
en fråga som måste behandlas inom ramen för fortsatt utredningsarbete.
När det gäller tågtrafiken bedömer jag att det finns behov av att säkerställa liknande lösningar i
framtiden som dagens Arlanda Express, när koncessionstiden löper ut 2040. Men platsutbudet på
tågen behöver utökas och biljettpriserna sänkas. Regeringen har ansvaret för att detta sker. Det kan
betyda förändringar i järnvägens regelverk.
En annan viktig fråga är var trafiken från den kommande höghastighetsjärnvägen ska börja och sluta.
Det är viktigt att Arlandas konkurrenssituation inte försämras i förhållande till Kastrup. Effekterna av
höghastighetsjärnvägen borde bli att fler resenärer har möjlighet att effektivt resa till Arlanda för att ta
sig vidare via sina flygresor mot destinationer i Sverige och utomlands. Det är inte möjligt att nu
bestämma vilka tåg som ska angöra Arlanda, men det är viktigt att säkerställa att tågtrafik som
kommer från höghastighetsbanan har möjlighet att ansluta till Arlanda.
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Flygplatsen och Arlanda stad
Swedavia bedriver ett samarbete med andra aktörer om utvecklingen av Arlanda stad. Swedavia
bedömer att det runt 2040 kan handla om cirka 50 000 anställda vid flygplatsen och Arlanda stad.
Dessa har i huvudsak behov av tillgänglighet till området under rusningstid och de förväntas i
betydande utsträckning åka bil. Jag bedömer att berörda aktörer hittills inte tagit höjd för de
konsekvenser för transportsystemet som dessa planer innebär.
Arlanda flygplats behöver nu byggas om kraftfullt. Swedavia har utvecklat området genom
exempelvis hotellbyggnationer. Samtidigt finns nu långtgående planer på att utveckla området
ytterligare genom kommersiell stadsutveckling. Frågan jag ställer mig är om och hur denna alternativa
användning av flygplatsens mark eller mark som ansluter till flygplatsen på sikt kan bli ett hinder för
flygplatsens utveckling. Det är ändå flygplatsen som är kärnverksamheten i området och vars
utveckling inte får försvåras. De investeringar som behövs för stadsutveckling kan också påverka
Swedavias möjligheter att investera i flygplatsens verksamhet.
Mot denna bakgrund finns det enligt min mening en risk för att utvecklingen av Arlanda stad och
andra liknande satsningar på sikt kan komma i konflikt med flygplatsens behov, försvåra en effektiv
kollektivtrafik till och från flygplatsen samt leda till ökad trängsel på vägarna.
Strategisk översyn krävs
Sammantaget konstaterar jag att det är långa ledtider för att skapa ny kapacitet i luftrum, rullbanor,
terminaler och markanslutningar. Flera myndigheter och organisationer är berörda. Utbyggnaderna
kommer också att kräva betydande investeringsmedel. Detta förutsätter enligt min mening en god
framförhållning för att ge utrymme för medvetna beslut och ställningstaganden.
Jag bedömer också att det finns mycket goda skäl att pröva Arlandas funktioner som flygplats i
grunden. Flygplatsen har byggts ut successivt när behov och pengar funnits. Men man kan se på de
brister som finns på flygplatsen idag att en långsiktig strategisk helhetssyn inte funnits i tillräcklig
utsträckning genom åren.
Det betyder att flygplatsen inte är tillräckligt effektiv för vare sig resenärer eller flygbolag. De
strategier som finns idag på flygplatser runt om i världen är helt annorlunda än de som gällt tidigare.
Det kan man enkelt se när man studerar utvecklingen av andra huvudstadsflygplatser i Norden. Jag
menar därför att det krävs en förutsättningslös analys över hur Arlanda borde se ut för att möta
framtida behov. Här bör man ta hjälp av erfarenheter från andra flygplatser runt om i världen och
internationellt erkända flygplatsarkitekter och konsultbolag. Det krävs med andra ord en kraftsamling
för att analysera hur flygplatsen ska byggas ut för att klara de förutsättningar som föreligger om 30 –
40 år framåt i tiden. Det kanske ändå blir så att åtgärder likt de som Swedavia analyserat blir resultatet.
Men då har man ändå på bästa möjliga sätt säkerställt detta.
Helhetssyn
Dessa analyser visar att omfattande åtgärder krävs, att de berör flera aktörer och omfattar stora
investeringsbehov. Det finns också ett starkt samband mellan utveckling av luftrum, utveckling av
rullbanor och terminaler och utveckling av infrastruktur för marktransporter till och från flygplatsen.
Jag anser att samarbetet mellan de berörda parterna är gott, men att samarbetet och planeringsarbetet
behöver utvecklas betydligt. Det är nödvändigt för att det ska bli en samlad och effektiv totallösning.
Jag bedömer att det krävs ett tydligt samlat grepp om Arlanda som nod och de funktioner som krävs
för detta. Här har regeringen i högsta grad ett ansvar.
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2.5.

Brommas framtid

Två grundläggande problem
Som jag redovisat tidigare finns det två grundläggande problem med Bromma. Det ena problemet är
att flygplatsen i takt med Stockholms utveckling hamnar mer och mer i centrum av staden. Det andra
är att det under lång tid rått politisk oenighet om flygplatsens fortsatta existens. Problemet blir inte
mindre av att Swedavia endast arrenderar marken.
Flygplats i centrum
Bra eller dåligt?

I debatten om flygplatsens vara eller icke vara anges ofta att det är en fördel att ha en flygplats så nära
centrum. Jag utgår då från att man menar att det går snabbt för främst affärsresenärer att ta sig in till
viktiga möten i centrala Stockholm. Som jag redovisat tidigare är dock detta knappast ett hållbart
argument. Trafiksituationen är mycket besvärlig på grund av dåliga allmänna kommunikationer och
trängsel i trafiken. Det är i själva verket oftast svårt att veta hur lång tid resan kommer att ta. I
högtrafik är också längre restider vanliga. Men det är också då som resandet är som störst.
Självklart finns det en grupp människor som bor i närheten av flygplatsen, har sina arbetsplatser i
närheten eller besöker företag eller andra verksamheter där. De har det bekvämt och kan göra många
flygresor effektivt. Men så är det runt alla flygplatser. Det är inte den förhållandevis lilla gruppen som
avgör en flygplats framtida förutsättningar.
Rösterna från dem som tycker tvärtom, nämligen att det är negativt att ha en flygplats så nära
stadskärnan, hörs inte alltid lika ofta. De menar dock att det är oacceptabelt att ha omfattande utsläpp
och en hög nivå på buller från flygplan över så många bostäder, daghem, skolor och arbetsplatser.
Framtida utveckling

Stockholm växer mycket snabbt. Mycket stora investeringar görs i ny och utvecklad infrastruktur för
att klara regionens behov av samhällsservice, bostäder, arbetsplatser, utbildning samt effektiva och
hållbara transporter. Enligt dagens prognoser kommer befolkningen i Stockholms län att öka med fler
än 400 000 personer fram till 2030, från 2,2 miljoner till mer än 2,6 miljoner invånare. Stockholms
centrum breder ut sig och andra stadskärnor blir allt viktigare och större. Samtidigt lär kraven på gröna
miljöer, bättre luft och tystare trafik inte bli mindre.
Mot den bakgrunden måste frågan ställas om det är rimligt, trovärdigt och förenligt med utvecklingen
av värderingarna i samhället att tro, att det om 20 - 30 år kommer att vara acceptabelt att ha en
flygplats nästan mitt inne bland stadskärnorna. Låt mig direkt säga att jag inte tror det. Särskilt inte
med tanke på att Bromma då egentligen inte behövs, eftersom all trafik ryms på Arlanda.
Bromma har idag ett antal restriktioner. Flygplanen får inte bullra för mycket. Därför tillåts egentligen
enbart mindre plan, drivna med propeller. Ett antal rörelser tillåts med lite större plan som är jetdrivna,
men de får inte bullra över en viss gräns och ska ta ett visst antal passagerare. Flygbolagen säger sig
klara dessa krav idag, men detta ifrågasätts. Kan dessa krav komma att skärpas i framtiden och klarar
framtidens flygplan att möta dessa ökade krav? Flygplatsen är idag stängd nattetid och under något
längre tider på lördagar och söndagar. Kan dessa krav förändras och hur påverkar det i så fall
flygbolagens ekonomi? Det finns med andra ord en hel del frågor att fundera på inför framtiden.
Det är få som i dagsläget ifrågasätter säkerheten vid flygplatsen. Jag gör det inte utan litar på
Swedavias arbete och Transportstyrelsens tillsyn. Men hur kan säkerhetskraven se ut om 20 - 30 år?
Är det rimligt att tro att kraven kan skärpas när allt fler människor, byggnader, trafikleder och mycket
annat finns under start- och landningsrutterna. Eller kan säkerheten skärpas via de internationella
regler som gäller, när något inträffar på annan plats i världen? Är det säkert att de små säkerhetszonerna runt flygplatsens rullbanor kommer att accepteras och anses vara tillräckliga i framtiden? För
egen del känns det som om det finns risker för flygplatsens framtid inbyggda i dessa frågeställningar.
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Till detta ska också läggas kommande ekonomiska villkor för flygplatsen. Idag speglar arrendet
knappast värdet på den mark som Swedavia arrenderar. Stockholms stad ser idag att marken kan
användas till stadsutveckling och bostadsbyggande, vilket medför att markvärdena för en sådan
användning är mycket höga. En högst berättigad fråga är då om staden även i framtiden är beredd att
fortsätta upplåta marken till flygplats med ett lågt arrende eller om man vill tillgodogöra sig de mycket
stora positiva effekter som uppstår vid en markexploatering. Även om arrendet skulle förlängas, är det
uppenbart för mig att arrendesumman kommer att höjas. Och hur mycket kan arrendet i praktiken
höjas, innan Swedavia inte längre kan ta ut kostnaderna av flygbolagen? Flygbolagen har redan idag
små marginaler. Samtidigt finns andra flygplatser att använda.
Bostadsbristen

Den snabba befolkningsökningen i regionen leder till att bostadsbristen ökar. Enligt Stockholms
handelskammare är bostadsbristen det enskilt största hotet mot regionens tillväxt. I en nyligen
publicerad rapport redovisar handelskammaren resultaten från en enkät man gjort bland regionens
företag. Enligt denna har mer än hälften av företagen i Stockholms län problem med att rekrytera
personal på grund av bostadsbristen. Var femte företag har enligt enkäten helt misslyckats med att
rekrytera på grund av bristen på bostäder. Enligt handelskammaren slår detta mot ”jobb och tillväxt”.
Stora insatser görs samtidigt för att öka bostadsbyggandet. Inom ramen för den s.k. Stockholmsförhandlingen träffades överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting och vissa
kommuner om ett omfattande investeringsprogram för att bygga ut ett antal tunnelbanelinjer i
Stockholm. Kommunerna tog samtidigt på sig ansvaret för att ett antal tiotusen bostäder ska byggas i
takt med att tunnelbanorna byggs ut. Även den pågående Sverigeförhandlingen omfattar förhandlingar
om investeringar i infrastruktur i Stockholmsregionen för att uppnå ett ökat bostadsbyggande där.
Mot den här bakgrunden är naturligtvis Stockholms stads planer för Brommaområdena mycket viktiga
och intressanta. I det material som staden lämnat in till mig räknar staden med mycket stora
investeringar när man kan förfoga över flygplatsens områden. I stället för att ha en flygplats nästan
mitt i centrum vill alltså staden satsa på bostadsbyggande, utbyggd kollektivtrafik och stora
investeringar i vägnätet.
Totalt bedömer staden att man kan bygga ca 30 000 bostäder om flygplatsen försvinner. Dessutom vill
man bygga en ny tunnelbanelinje från Alvik via Bromma till Hässelby. Därtill kommer investeringar i
vägnätet.
Jag bedömer att detta sammantaget är mycket viktiga investeringar för att på sikt minska
bostadsbristen och förbättra kollektivtrafiken i västerort.
Ett strategiskt beslut krävs om Bromma
Tidsperspektivet är viktigt

Det förra arrendeavtalet om Bromma löpte ut 2011. Det förlängdes år 2007 fram till 2038. I praktiken
fanns det då inte något annat alternativ vare sig för staten eller för Stockholms stad än att förlänga
avtalet. I annat fall skulle resenärerna ha drabbats av stora problem och berörda företag kunde ha
drabbats av skada. Det är inte möjligt att på kort sikt flytta flygtrafiken från Bromma till Arlanda.
Det var naturligtvis helt fel att hamna i en sådan situation. Men det blev följden av att man inte
lyckades lösa frågan på politisk nivå inom ramen för Stockholmsberedningens arbete.
Nu är situationen glädjande nog helt annorlunda. Nu finns det tid, inte så mycket men förhoppningsvis
tillräckligt, för ett långsiktigt ställningstagande och ansvarstagande. Nu är det möjligt att analysera hur
stort behovet är av flygplatskapacitet om drygt 20 år och ta ställning till var den kapaciteten ska finnas.
För kapaciteten måste finnas på plats när den behövs. Allt annat är ett misslyckande som Sverige och
Stockholmsregionen inte har råd med.
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Viktiga förutsättningar

När man ska fatta långsiktigt strategiska beslut ligger det i sakens natur att alla fakta inte är kända.
Därför måste man utgå från de förutsättningar som är kända, analysera hur dessa kan påverkas och
förändras, göra prognoser, försöka sätta in sig i omvärldsförändringar, bedöma sannolikheten för att
olika saker kan inträffa och mycket annat. Det strategiska beslutet innebär alltid ett visst mått av
risktagande, olika stort och i olika form beroende på vad det handlar om.
I detta fall kan förutsättningarna för ett strategiskt beslut summeras på följande sätt.
Swedavia arrenderar Brommas mark av Stockholms stad. Det är i högsta grad oklart om det i framtiden finns en politisk majoritet i staden som vill teckna ett nytt arrendeavtal. Det beror naturligtvis på
att flygplatsen mer och mer hamnar i ett centrumnära läge. Det är enligt min mening också tveksamt
om den allmänna opinionen i regionen på sikt kommer att acceptera en flygplats i detta centrala läge.
Detta gäller i än högre utsträckning när man får klart för sig att allt flyg på Bromma kan inrymmas på
Arlanda.
Arlanda måste under alla omständigheter byggas ut med en fjärde bana för att flygplatsen ska klara sin
egen förväntade passagerartillväxt. När det är gjort ryms också all trafik på Bromma där. Är det då
rimligt att ha två flygplatser?
Villkoren för ett eventuellt framtida arrendeavtal är okända. Arrendesumman kan komma att höjas
kraftigt med tanke på markens allt högre värde. Miljövillkor och andra villkor som öppettider mm kan
ändras. En ny prövning av miljötillståndet vid domstol kommer med all sannolikhet att bli aktuell och
då är det inte osannolikt att miljövillkoren skärps ytterligare.
Till denna osäkra och oklara beslutssituation måste också läggas stadens vilja att använda marken till
bostadsbyggande.
Staden vill använda Brommas mark till bostadsbyggande

Stockholms stad har redovisat att man vill använda marken till annat än att ha en flygplats där. I stället
vill staden bygga cirka 30 000 bostäder. Det är en väsentlig och viktig alternativ användning av
markområdena. Det motsvarar nästan lika många bostäder som Järfälla, Nacka och Solna i
Stockholmsförhandlingen gemensamt åtog sig att bygga när ett antal tunnelbanelinjer ska byggas ut.
Dessa tre kommuners totala åtagande var då 32 000 bostäder.
Det är enligt min mening uppenbart att staden har mycket goda argument för sina planer och denna
mängd bostäder kan på ett påtagligt sätt bidra till att bostadsbristen minskar.
Beslutsansvar

Det förra arrendekontraktet för Bromma förlängdes 2007 till 2038 på för staten förmånliga villkor.
Swedavia försökte före valet 2014 förlänga arrendeavtalet från 2038 till 2063. Detta berodde i första
hand på att Swedavia planerade för ut- och ombyggnader av Bromma för att öka kapaciteten på
flygplatsen. För att kunna finansiera de investeringar detta skulle kräva, behövde man kunna använda
anläggningarna och skriva av dem under fler år än bara fram till 2038. Men staden gick inte med på
denna förlängning.
Denna situation visar i själva verket att det inte är möjligt att bygga en långsiktig utveckling av en
flygplats på ett arrendeavtal, där dessutom båda parter ytterst styrs av politiska majoriteter. Ett sådant
förhållande kan inte långsiktigt trygga Stockholmsregionens behov av flygplatskapacitet.
Detta understryks av det faktum att man inte i förväg säkert kan bedöma hur arrendevillkoren kan
komma att se ut, om nu arrendeavtalet skulle kunna förlängas.
En viktig fråga att besvara är också vem som bör ta ansvar för att det fattas ett långsiktigt strategiskt
beslut i flygplatsfrågorna i Stockholmsområdet. Swedavia förvaltar statens flygplatser, men det är
regeringen som styr bolaget. Regeringen pekar dessutom ut vilka flygplatser som ska finnas med i
Swedavias basutbud av flygplatser, där Bromma för närvarande ingår.
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Mot den bakgrunden är det enligt min mening regeringen som måste ta ansvar för detta strategiska
beslut. Hittills har man lagt ett för stort ansvar i denna fråga på Swedavia. Det är regeringen som har
ansvar för att flygets kapacitetsbehov långsiktigt kan garanteras. Samtidigt ska regeringen också ta
hänsyn till Stockholms stads berättigade planer på att bygga tiotusentals bostäder. Det är inget som
Swedavia kan ta hänsyn till.
Det är bara regeringen som normalt kan göra de avvägningar som behövs mellan flygets behov av
kapacitet och medborgarnas behov av bostäder. Men i detta fall kan regeringen uppfylla båda dessa
behov. Bromma kan läggas ned och marken disponeras för bostäder, när flygkapaciteten tryggats
genom en utbyggnad av Arlanda.

2.6.

Tillgänglighet och konkurrens

Tidsperspektivet är viktigt
I detta avsnitt ska jag bedöma tillgänglighets- och konkurrensfrågorna inom inrikesflyget på mycket
lång sikt, nämligen fram mot 2038. Det säger sig själv att detta är näst intill en omöjlig uppgift. Det
går inte att veta hur förutsättningarna ser ut då. Har vi då höghastighetsbanor i Sverige och mellan
vilka orter? Hur har trafikunderlaget på vissa orter utvecklats? Vilka aktörer finns på marknaden för
inrikesflyg och hur vill man flyga? Är inrikesflyget fossilfritt? Hur ser konkurrensfaktorerna ut mellan
flygbolagen?
Mot den här bakgrunden ser jag det som min uppgift att ändå försöka analysera frågan utifrån de
förutsättningar som är kända idag. Vad blir då min bästa möjliga bedömning? Det är också viktigt att
göra analysen utifrån mer allmänna förutsättningar och inte efter förutsättningarna för dagens
verksamma flygbolag.
Tidsperspektivet 2038 hänger naturligtvis samman med att då upphör nuvarande arrendeavtal på
Bromma. Det går inte att förutsätta att flygplatsen finns kvar efter detta datum.
Min syn på tillgänglighet
I ett tidigare avsnitt om tillgänglighet och konkurrens har jag beskrivit hur viktigt det är för Sverige
och Stockholmsregionen att ha en god tillgänglighet mellan Stockholm och övriga landet samt mellan
Stockholm och internationella destinationer. Det är en självklar utgångspunkt för min bedömning.
I det följande utgår jag från att Bromma inte finns kvar som flygplats efter 2038. Frågan är då hur
detta kan antas påverka tillgänglighet och konkurrens. En utgångspunkt för denna bedömning är
också att Arlandas kapacitet då är utbyggd. Flygplatsen kan med utökad kapacitet svälja både sin egen
tillväxt och den verksamhet som finns på Bromma.
Analysen sker utifrån förutsättningen att det handlar om en långsiktigt, planerad och strukturerad
nedläggning av en flygplats, samtidigt som man erbjuder en överföring av flygtrafiken till en annan
flygplats. Jag vill på nytt understryka att bedömningarna sker utifrån allmänna förutsättningar, inte
efter vilka flygbolag som finns idag och hur de trafikerar marknaden. Det beror på att flygbolagen idag
upplever en tuff konkurrenssituation och marknaderna kräver flexibilitet och nya erbjudanden till
resenärerna. Det går därför inte att med tillräcklig grad av säkerhet bedöma hur flygbolagens situation
ser ut långt in i framtiden och vilka bolag som då kommer att finnas på den svenska marknaden.
När det gäller tillgängligheten finns det ingen anledning att anta att den ska minska när all inrikestrafik
finns samlad på Arlanda. En sådan överflyttning har skett en gång tidigare, nämligen när SAS och
Linjeflyg flyttade samman på Arlanda 1982. Under resten av 1980-talet utvecklades inrikesflyget
snabbare än någonsin. Till den starka utvecklingen bidrog också en stark tillväxt och nya former av
prissättning.
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Alla inrikes destinationer från Bromma utom två (i februari 2016) har även trafikering från Arlanda.
Från Arlanda finns flyg till ett antal destinationer, även mindre, som inte trafikeras från Bromma. Det
finns därför skäl att anta att alla dessa destinationer också kommer att ha inrikesflyg i fortsättningen,
om inte konkurrensen från andra trafikslag blir för hård. En höghastighetsbana som exempelvis
passerar Jönköping lär få påverkan på inrikesflyget på den orten. Men det är ju onekligen också tanken
med att utveckla järnvägen och tåget som transportmedel.
Min syn på konkurrens
I det tidigare avsnittet om konkurrens gjordes en genomgång av de faktorer som kan påverka
konkurrensen. Dessa delades upp i två grupper, nämligen mer allmänna spelregler och mer direkta
konkurrensfaktorer.
När det först gäller spelreglerna, så ska lagstiftningen garantera att likabehandling av operatörer sker
från myndigheters och flygplatsägarens sida. Transportstyrelsen fullgör också vissa tillsynsuppgifter i
dessa frågor. Det finns ingen anledning att anta att inte regelverket följs. Små aktörer kan dock ha
svårare att leva upp till vissa krav än stora aktörer. Sedan är det naturligtvis så att operatörerna i viss
utsträckning behandlas olika inom tillåtna ramar beroende på vilken kundrelation man har. Det ligger i
viss mån i sakens natur. Alla flygplatser vill ge en extra bra service till sina bästa kunder eller öka
användningen av flygplatsen genom att få in nya kunder eller nya flyglinjer och destinationer. Detta är
acceptabelt så länge man agerar inom det tillåtna ramverket.
Kapacitetsfrågorna i vid mening har stor betydelse för konkurrensförutsättningarna. Brist på
tillgängliga tider för start och landning leder till begränsningar av konkurrensmöjligheterna. En
tillämpning av gällande slots-regler gynnar befintliga operatörer som redan har tider. En nedläggning
av Bromma med en överflyttning av trafiken till Arlanda förutsätter därför att inga kapacitetsbegränsningar finns på Arlanda under peak tid. I annat fall skulle regelverket behöva tolkas till förmån
för de flygbolag som flyttar över från Bromma. Något sådant stöd i regelverket finns idag inte.
När det gäller etableringströsklar är dessa naturligtvis höga för nya företag som vill gå in i flygbranschen. Däremot kan de ligga på en rimlig nivå för befintliga flygbolag som vill etablera sig på
Arlanda eller starta upp ny verksamhet där. Möjligheten att hyra eller leasa flygplan har exempelvis
förbättrats. Det är viktigt att Swedavia och olika tillsynsmyndigheter har en hög servicegrad för att
behandla flygbolags ansökningar och önskemål på ett effektivt sätt. Med större utbud av flygplan på
andrahandsmarknaden, tillgång till besättningar och modern IT-teknik har marknadsinträdet
underlättats för nya bolag.
Det kan som ett exempel noteras att flygbolaget Norwegian på förhållandevis kort tid etablerat sig på
Arlanda inom både inrikes- och utrikesflyget.
Verksamhet vid andra flygplatser i närheten kan också påverka förutsättningarna för flygbolag att
etablera sig på exempelvis Arlanda. Låga avgifter och ledig kapacitet tillsammans med förbättrade
kommunikationsmöjligheter kan på sikt leda till nya verksamheter på Skavsta eller i Västerås och
Eskilstuna. Å andra sidan kan detta samtidigt leda till att den samlade konkurrensen ökar till gagn för
resenärer och transportköpare. I nuläget har flygbolagen olika typer av konkurrensfördelar utifrån sina
verksamheter vid Arlanda respektive Bromma.
När det sedan gäller de direkta konkurrens- och produktionsfaktorerna är det naturligtvis inte lätt för
ett nytillträdande bolag att konkurrera med de flygbolag som redan är etablerade på Arlanda.
En viktig konkurrensfaktor är bolagens lojalitetsprogram, som blir mer attraktiva ju större bolaget
eller alliansen är. SAS program är omfattande, attraktivt samt knutet till gruppen Star Alliance.
Marknadsdomstolen bestämde på begäran av Konkurrensverket i en dom 2001 att SAS inte fick
erbjuda resenärer i inrikestrafik, mellan orter där konkurrens finns, att tjäna in bonuspoäng eller ta ut
bonusresor. I ett beslut från 2009 konstaterar dock Konkurrensverket att detta beslut inte längre gäller.
Det är också en stor konkurrensfördel om man vid Arlanda kan erbjuda transfer till många inrikes- och
utrikesdestinationer. En samordnad/anpassad tidtabell bidrar till att fler destinationer är tillgängliga för
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resenären. Samtidigt har detta ett pris i form av högre kostnader och därmed troligen dyrare
flygbiljetter. Det är bl.a. en förklaring till lågprisbolagens positiva utveckling inom point-to-point
flyget, där det är lättare för bolagen att introducera nya linjer och avveckla gamla.
Faktorer som pris, service och kvalitet samt tidtabell och stolsutbud (volym och frekvens) hänger
intimt ihop. Det är helt klart att konkurrens leder till både lägre priser för resenärerna och ett större
stolsutbud, dvs. fler möjligheter att flyga från en ort till en annan. Det faktiska antalet möjliga
frekvenser minskas dock i praktiken för resenärerna genom att flygbolagens avgångar och ankomster
ofta ligger nära varandra i tid. Tidtabellernas innehåll och utseende beror i sin tur på resenärernas
efterfrågan.
Bolagens flygplansflotta har självklart stor betydelse för konkurrensen. Har man nya eller gamla
flygplan, hur många säten erbjuder man, vilka egenskaper har planen etc. Detta kan påverka
resenärernas syn på bolaget och dess erbjudanden mm, men också flygbolagets kostnader per säte. För
att klara konkurrensen är det viktigt att planen kan användas i så stor utsträckning som möjligt.
Ett syfte med lojalitetsprogram är också att uppnå effektiva försäljningskanaler till kunderna.
Etablerade kundrelationer underlättar detta. IT-utvecklingen har också på ett påtagligt sätt förändrat
förutsättningarna inom detta område och möjliggör exempelvis försäljning på nya marknader utan en
lokal marknadsorganisation.
Mot denna bakgrund kan några bedömningar göras vad gäller kommande konkurrenssituation efter en
flytt av flygtrafiken till Arlanda.
Tio orter saknade i oktober 2015 konkurrens på sina linjer. För dem kan det inte uppstå någon
försämring. Den trafikering som idag sker från Bromma får i framtiden förutsättas ske från Arlanda
vid en nedläggning av Bromma. Om Arvidsjaur, Karlstad och Örnsköldsvik kan trafikeras från
Arlanda måste också så kunna ske med linjer till Trollhättan eller Halmstad.
Fem orter har idag konkurrens på sina linjer från Arlanda. Tre av dessa har även konkurrens från
Bromma. Dessa tre orter har högt antal resenärer. Det finns inte skäl att tro att konkurrensen kommer
att försämras.
Sex orter har i dagsläget konkurrens mellan ett flygbolag på Bromma och ett på Arlanda. Om
Bromma läggs ned, finns en viss risk att konkurrensen på dessa linjer försämras. Frågan är hur stor
den risken är och vad som kan göras för att minska riskerna. Flera av orterna har ett sådant betydande
resandeunderlag att förutsättningarna för att få konkurrens får bedömas som rimligt goda. Det bör
också framhållas att det totala antalet resenärer 2014 mellan Bromma och dessa orter var knappt
700 000 resenärer, dvs. en tredjedel av Brommas resenärer. Det bör också tilläggas att ingen vet hur
trafikeringen mellan Bromma och dessa orter ser ut om drygt 20 år.
Som nämnts är en risk med dålig konkurrens att priserna på flygresor ökar. Den risken blir dock
mindre i en situation när konkurrens finns på de flesta linjer. Höga priser på några linjer utan
konkurrens skulle bli svåra att förklara för flygbolagen.
Sammantaget bedömer jag att en marginell påverkan kan uppstå i konkurrensen inom inrikesflyget.

2.7.

Miljöfrågor

Inledning
I ett tidigare avsnitt har en relativt utförlig redovisning skett av regelverket rörande tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken. Av denna framgår att det krävs tillstånd enligt reglerna i miljöbalken
för att få driva flygplatsverksamhet. Detsamma gäller om verksamheten vid en flygplats i vissa fall ska
utvidgas, exempelvis genom byggande av en ny rullbana. En fjärde bana på Arlanda förutsätter således
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att tillstånd ges till denna verksamhet. I själva verket förutsätter en sådan utbyggnad att Swedavia
ansöker om ett helt nytt tillstånd för hela den kommande totala flygplatsverksamheten. Ett sådant
tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen.
Regeringen bör förbehålla sig rätten till tillåtlighetsprövning
Av den tidigare redovisningen framgår också att regeringen enligt miljöbalkens regler kan göra en
tillåtlighetsprövning av en miljöfarlig verksamhet. Det är inte obligatoriskt för regeringen att pröva
tillåtligheten av flygplatser. Regeringen kan dock förbehålla sig rätten att pröva tillåtligheten av en
sådan verksamhet. Det förutsätter att verksamheten ur miljösynpunkt kan antas få betydande
omfattning eller bli av ingripande slag. Att bygga en fjärde bana på Arlanda är en förändring av
verksamheten av en sådan karaktär att denna regel kan tillämpas. Regeringen förbehöll sig för övrigt
prövningen av utbyggnaden av Arlandas tredje bana utifrån en liknande reglering som den nu
gällande.
Det finns mycket som talar för att regeringen bör förbehålla sig rätten till en sådan prövning i samband
med att en fjärde bana ska byggas. Det ger regeringen en vid befogenhet att föra avgörandet av ett
ärende som kan vara kontroversiellt från en rättslig till en politisk instans.
Syftet med regeringens tillåtlighetsprövning är att utöva politisk styrning inom ramen för gällande
rättsregler och att ta ett politiskt ansvar för viktiga verksamheter som har betydelse för samhällsutvecklingen i stort. Prövningen av vilken påverkan på omgivningen som kan tolereras i dessa fall rör
ofta samhällsfrågor som bör lösas utifrån ett nationellt och brett perspektiv. De bedömningar som ska
göras omfattar ytterst politiska ställningstaganden. Det finns också ett visst utrymme för regeringen att
i sin bedömning väga in att en flygplats, Bromma, kan läggas ner om en annan, Arlanda, byggs ut.
Miljöbalkens regler gäller på samma sätt vid regeringens tillåtlighetsprövning som när mark- och
miljödomstolen prövar en tillståndsansökan. Om regeringen anser att verksamheten ska tillåtas, får
regeringen besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen. Regeringen kan också
bestämma ett ”tak” eller ”golv” för de villkor som senare ska meddelas i tillståndet av andra
prövningsmyndigheter. Regeringens beslut att tillåta en verksamhet är bindande vid den efterföljande
tillståndsprövningen i domstol. Domstolens uppgift är därför begränsad till att meddela nödvändiga
tillstånd och att pröva de frågor som inte omfattas av regeringens beslut. I den mån regeringen inte
beslutat om villkor ska domstolen göra det.
Tillståndsprövningen
Även om regeringen ska tillåtlighetspröva utbyggnaden av Arlanda, ska Swedavia ansöka om tillstånd
för verksamheten hos mark- och miljödomstolen. Dessförinnan måste samråd ha skett och en
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Den i sin tur förutsätter att kommande luftvägar och deras
påverkan i tillräckligt hög grad kan belysas.
Det är sedan domstolen som ansvarar för målet och handlägger det på vanligt vis t.o.m. huvudförhandling. I stället för att meddela dom ska domstolen avge ett särskilt yttrande och lämna över
frågan till regeringens prövning. Yttrandet ska avse samtliga omständigheter som har betydelse för
tillåtlighetsfrågan. Efter regeringens prövning ska domstolen pröva de frågor som återstår, bl.a. vilka
ytterligare villkor som ska gälla för verksamheten.
Tidsperspektiv
Arbetet med Swedavias nuvarande tillstånd för Arlanda tog i princip sju år. Av den tiden tog
förberedelsearbetet tre år och domstolsprövningen fyra år. En ny prövning kan bedömas ta ungefär
motsvarande tid. Den tid regeringens tillåtlighetsprövning av Arlandas verksamhet tar med anledning
av planeringen av en fjärde bana kan dock få läggas till. Denna prövning kan ta 1-2 år. Men
regeringens prövning kan också medverka till att den totala tiden för målets prövning i domstol kan
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begränsas. Regeringens beslut bör också underlätta möjligheten att få ett s.k. verkställighetsförordnande, dvs. en möjlighet att kunna starta projektet innan domen vunnit laga kraft.
Totalt får man dock enligt min uppfattning räkna med 7-8 år för hela tillståndsprocessen.
Det bör noteras att i förberedelsearbetet ingår att konstruktionen av luftvägar måste vara tillräckligt
långt gångna för att kunna ligga till grund för bedömningen av bullerkurvornas utbredning.

2.8.

Finansiering av en utbyggnad av Arlanda

Stora behov
Arlanda står inför betydande investeringar för att klara framtida kapacitetsbehov. Det handlar inte bara
om en fjärde bana utan också om stora investeringar i uppställningsplatser, terminaler, servicefunktioner mm. Swedavia har uppskattat att det totalt kan röra sig om investeringar runt 30 miljarder
kr. Dessa investeringar är helt nödvändiga för att trygga Stockholmsregionens och Sveriges behov av
tillgänglighet. Det kan också krävas investeringar i flygplatsens markanslutningar för att ge en god
tillgänglighet till och från flygplatsen för både resande och godstransporter.
Swedavias investeringsplaner
Swedavia har en investeringsplan för Arlanda som omfattar 13 miljarder kronor fram till år 2043. Det
handlar om investeringar främst i olika terminalfunktioner mm. Jag kan samtidigt konstatera att de
andra konkurrerande nordiska huvudstadsflygplatserna har avsevärt mer ambitiösa investeringsprogram för att stärka konkurrenskraften. I detta perspektiv kan därför investeringarna vid Arlanda ses
som blygsamma. De räcker uppenbarligen inte heller till för att säkra den utbyggnad och utveckling
som flygplatsen har behov av.
Swedavias finansieringsmöjligheter
Swedavia har i dagsläget en god ekonomisk situation. Resultatet för år 2015 uppgick till 1,4 miljarder
kronor, med 1,7 miljarder kronor i rörelseresultatet. Avkastningen på operativt kapital var 14,5
procent, vilket överstiger ägarens krav. Swedavias soliditet är god och uppgår till nästan 52 procent
samtidigt som skuldsättningsgraden är 0,7. Swedavia har i dagsläget en stark ekonomisk ställning och
bolagets styrelse har föreslagit en utdelning motsvarande 232 miljoner kronor till ägaren.
Samtidigt kan jag dock konstatera att det är sidoverksamheten som ger störst bidrag till
rörelseresultatet för 2014-15.
Swedavia står inför betydande utmaningar vad gäller investeringsbehov och kapital för att kunna
genomföra de nödvändiga investeringar som ligger i den framtida utvecklingen. De senaste två åren
har Swedavias totala investeringsvolym legat på 0,9 respektive 1,1 miljarder kronor. Betydligt högre
investeringsnivåer kommer att behövas i framtiden.
I regeringens styrning av Swedavia ingår såväl ekonomiska mål som strategiska hållbarhetsmål. De
ekonomiska målen sätts av ägaren vid bolagsstämman och är mycket tydliga. De strategiska
hållbarhetsmålen är mer allmänna och målsätts av styrelsen. Av naturliga skäl innebär detta att de
ekonomiska målen har ett större fokus i bolagets verksamhet. Verksamheten syftar till att leverera ett
ekonomiskt överskott till ägaren staten. Det är bra om man också når sina hållbarhetsmål, men
ekonomin är det viktigaste. Jag tycker mig också kunna se effekter av detta i verksamheten på
Arlanda. Ett exempel kan vara trappan upp till terminal 4. Vi är många som stått där i 15 år nu, vilket
knappast kan vara i överensstämmelse med tillgänglighetsmålet.
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Sammantaget bedömer jag mot den här bakgrunden att Swedavia kan få svårt att rent ekonomiskt klara
av de nödvändiga framtida investeringsvolymerna på Arlanda. Den uppfattningen delas av Swedavia.
Kapitalförstärkning
Flygplatser ses utifrån EUs regelverk som ekonomiska verksamheter och omfattas därmed av EU:s
regler om statligt stöd. Grundprincipen är att verksamheten vid flygplatser ska bära sig själv och
bedrivas på sunda ekonomiska villkor. Det betyder att den ekonomiska styrningen av Swedavia måste
vara i överensstämmelse med statsstödsreglerna. Enklast kan det uttryckas så att staten inte kan göra
något med verksamheten som inte en privat ägare också skulle ha gjort. Det sker med andra ord en
marknadsekonomisk bedömning.
I grunden bygger EU:s regelverk och riktlinjer på att flygplatser med mer än fem miljoner passagerare
per år bör klara av att bedriva sin verksamhet med lönsamhet. Det blir därför viktigt att analysera om
det är möjligt att finansiera kommande investeringar på Arlanda med hänsyn till de villkor som finns i
statsstödsreglerna. Denna analys kan i betydande omfattning påverkas av hur regeringen och Swedavia
tillsammans med Stockholm stad ser på Brommas framtid. En nedläggning av Bromma flygplats och
flyttning av flygtrafiken till Arlanda kan vara en sådan särskild omständighet som kan medge ett
särskilt statligt stöd. Detta förutsätter dock i så fall ett godkännande av Kommissionen.
Om bana fyra blir färdig före 2038, är det möjligt att Stockholms stad skulle vara intresserad av att
komma ur arrendeavtalet om Bromma tidigare och ha en viss betalningsvilja för detta.
Ändrad ekonomisk styrning
Enligt min bedömning bör regeringen se över sin styrning av Swedavia för att underlätta bolagets
möjligheter att ekonomiskt bära kommande investeringsbehov på Arlanda. Det handlar om exempelvis
om avkastnings- och utdelningskrav samt lånebegränsningar. Men det kan också handla om behovet
av kapitaltillskott, möjliga samarbetspartners eller alternativa finansieringsmöjligheter. Bolagets
organisation kan också behöva ses över. Kastrup drivs som ett exempel av ett bolag som enbart driver
den flygplatsen.
Det finns mot denna bakgrund tydliga behov av att göra en analys av möjligheterna för Swedavia att
finansiera en omfattande utbyggnad av kapaciteten vid Arlanda flygplats och kartlägga vilka
intressenter som skulle kunna vara intresserade av att medverka till dessa investeringar.
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3. Samordningsmannens slutsatser och
förslag

3.1.

Mina viktigaste slutsatser och förslag

Mina viktigaste slutsatser och förslag är att






Arlandas kapacitet måste öka
Bromma har ingen framtid efter 2038
30 000 bostäder på och runt Bromma är mycket viktiga för Stockholms tillväxt
Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs
Regeringen måste ta ett helhetsansvar

I det följande ska jag sammanfatta mina skäl för dessa ställningstaganden.

3.2.

Arlandas kapacitet måste öka

Antalet resenärer kommer att fördubblas
De flesta bedömare är överens om att det globala flygresandet kommer att fortsätta öka kraftigt. Det
beror inte minst på att ett högre välstånd leder till ökat resande i stora delar av Asien, men andra
orsaker är drivkrafter som global handel, turism i allmänhet och fler besök hos familj och vänner i
olika delar av världen.
Därför är också de aktörer som gör prognoser i Sverige eniga om att antalet internationella resenärer
kommer att öka även i vårt land. Det man diskuterar är egentligen bara hur stor ökningen kommer att
bli och hur snabbt det kommer att gå. Man är också överens om att det är ekonomiska styrmedel för att
ur miljö- och klimatsynpunkt begränsa flygets utveckling som ytterst kan påverka ökningstakten.
Samtidigt är det osäkert om och i så fall hur och i vilken omfattning som sådana styrmedel kommer att
införas, liksom vilka effekter de kan ha på utvecklingen. Det förutsätts också att flygbranschen
kommer att vidta olika åtgärder för att begränsa sin påverkan på miljön, förbereda sig på att
internalisera styrande avgifter och andra liknande beslut samt effektivisera sina verksamheter.
Min uppgift är inte att ha någon uppfattning om hur mycket det globala resandet kommer att öka. Jag
ska enbart bedöma hur utvecklingen kan bli i Stockholmsregionen, hur denna utveckling förhåller sig
till den flygplatskapacitet som finns där samt hur kapacitetsbehovet på sikt ska kunna säkras. Som jag
ser det måste jag vid denna bedömning också säkra att det finns betydande tidsmarginaler. Det beror
på att ökad flygplatskapacitet tar lång tid att få fram.
När det gäller utvecklingen av inrikestrafiken är alla bedömare eniga om att den kommer att ha en
fortsatt svag ökningstakt.
Sammanfattningsvis konstaterar jag att inrikesflyget kommer att ha en svag ökningstakt, medan
utrikesflyget kommer att öka kraftigt fram emot år 2040. Sammantaget innebär detta uppemot en
fördubbling av resandet jämfört med idag i Stockholmsområdet eller cirka 44 miljoner resenärer.
Frågan är då hur flygplatskapaciteten ska kunna garanteras för dessa resenärer. I detta ligger också att
kapaciteten måste finnas på plats när den behövs.
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Det råder en stor osäkerhet om en höghastighetsjärnväg kommer att införas i Sverige och vilken
inverkan sådana förbindelser kan få för flygtrafiken. Sådan tågtrafik kan påverka inrikestrafiken
genom att i viss utsträckning ta resenärer därifrån. Men en höghastighetsjärnväg kan också leda till att
Arlandas möjligheter att dra till sig mer internationellt resande ökar.
Kapaciteten på Arlanda måste klara resenärsökningen
Sverige är ett stort land i ett perifert läge, glest befolkat och med en liten befolkning. Sverige är i hög
utsträckning beroende av sin stora andel export och import av varor och tjänster. Näringslivets behov
av effektiva resor och transporter är mycket stort. I en allt mer internationaliserad värld är
konkurrensen hård om varor, tjänster, investeringar, företagsetableringar, turism och mycket annat.
Samtidigt reser medborgarna internationellt i en allt större utsträckning.
Stockholm är ett snabbt växande nav i landet som samtidigt konkurrerar med andra städer i Europa om
att vara en attraktiv stad för näringsliv och handel.
Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i landet är flyget ofta det
enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet. För nästan alla internationella resor är flyget
det enda valet för en effektiv resa och god tillgänglighet. Det är därför en självklarhet att Stockholm
måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och världen i övrigt. Jag vill tydligöra att när jag
säger resten av landet menar jag de orter som ligger på ett sådant avstånd att andra transportmedel inte
är realistiska alternativ.
Arlanda kommer dock inte på sikt att ha kapacitet till den ökning som prognosticeras ske av resandet
vid flygplatsen. En kapacitetsbrist på Arlanda skulle vara mycket negativt för Sveriges och
Stockholms tillväxt. Därför måste kapaciteten öka på rullbanor, i terminaler och markanslutningar.
Arrendeavtalet med Bromma löper ut 2038
Swedavia arrenderar Bromma av Stockholms stad. Arrendeavtalet löper ut 2038. Staden vill nu
använda flygplatsområdet till bostadsbebyggelse. Det betyder att Swedavia inte kan räkna med att
arrendeavtalet förlängs. Swedavia måste därför utgå från att den flygtrafik som finns på Bromma
måste flytta till Arlanda senast 2038. För att säkerställa att nödvändig flygplatskapacitet då finns för
att svara upp mot behoven i Stockholmsregionen, måste det finnas en fjärde bana på plats på Arlanda.
Dessutom krävs andra stora investeringar på Arlanda samt i väg- och spårinfrastrukturen som ansluter
flygplatsen.
Kapacitet måste finnas när den behövs
Flygtrafiken till och från Stockholm ökar kontinuerligt. Fler och fler passagerare passerar Arlanda och
Bromma och antalet flygrörelser ökar. Vägar och järnvägar till Arlanda blir allt mer ansträngda. Till
Bromma är bilköerna ofta långa. Jag bedömer som nämnts att utvecklingen kommer att fortsätta i den
riktningen.
Trafikökningarna skapar problem främst i peaktid. Det är också då resandet är som störst och det är då
som infrastruktur, anläggningar och servicefunktioner måste klara anstormningen. Successiva
utbyggnader av terminalfunktioner och förbättringar av servicefunktioner kan ske. Men en dag når
man tidpunkten då större investeringar måste vara genomförda för att klara kapacitetsbehoven. Då
måste investeringarna redan vara på plats, annars får man kapacitetsbrist och stora trängselproblem.
Därför krävs framförhållning i planeringen.
Tydligast blir detta när det gäller rullbanornas kapacitet. Arlanda klarar i dagsläget högst 84 rörelser i
timmen. Det kan vara möjligt att öka kapaciteten till 88 rörelser i timmen. Därefter kan en kapacitetsökning endast ske genom att en ny rullbana tas i drift. Swedavia har ett huvudscenario för när
tillväxten på Arlanda kräver en fjärde rullbana, nämligen mellan 2045 – 2050. Om trafiken utvecklas
enligt det bästa scenariot, vilket inte är helt osannolikt, så behövs den fjärde banan redan efter 2035.
För att trafiken på Bromma ska kunna flytta över till Arlanda senast 2038, måste en fjärde bana finnas
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på plats. Denna byggs parallellt med två tidigare banor. Med tre parallella banor ökar kapaciteten på
Arlanda till över 120 rörelser i timmen. Dessutom krävs utbyggnader av uppställningsplatser,
terminaler, servicefunktioner mm. Därtill kommer det att behövas investeringar i markanslutningar för
resor till och från flygplatsen.
Min enkla slutsats är att när Arlanda behöver denna rullbana så måste den finnas på plats. I annat fall
tvingas man säga nej till flygbolag som vill starta eller landa med sina plan. Det skulle innebära en
hämsko för Stockholms och Sveriges utveckling samt ett hot mot tillgänglighet och tillväxt.
Ledtiden för att bygga ut Arlanda är 20 år
Många av de investeringar som behöver göras när en flygplats växer är omfattande och tar lång tid att
genomföra. Ny- och ombyggnad av terminaler samt utveckling av säkerhets- eller servicefunktioner
tar ett antal år i anspråk. Blir det nödvändigt att bygga ut väg- eller spårkapacitet till Arlanda, så
kommer även det att ta mycket lång tid. Men det är troligen så att den mest kritiska investeringen ändå
är den som tar längst tid i anspråk, nämligen byggandet av ytterligare en rullbana.
Det beror på att det är ett komplext projekt som berör många aktörer och kan förorsaka effekter av
olika slag. Miljötillstånd krävs vilket förutsätter ett omfattande utredningsarbete. Nya luftvägar ska
konstrueras och godkännas. Rullbanan med alla säkerhetssystem ska byggas, testas och godkännas.
Swedavias samlade bedömning är att det kan ta cirka 20 år från det att planeringsarbetet startar till
dess att banan är driftsatt. Även om detta kan synas vara en väl tilltagen tid måste man utgå från att
bedömningen är riktig. Därför måste regeringen och andra aktörer utgå från en ledtid av 20 år när man
ska fatta sina strategiska beslut.
Med tanke på att arrendeavtalet rörande Bromma löper ut 2038 är det hög tid att starta planeringsarbetet. Enligt min mening måste därför planeringen av att bygga denna fjärde bana påbörjas snarast
möjligt och därför startas upp redan under 2016. Som jag nämnt är det sammantaget ett mycket
komplicerat investeringsprojekt som ska planeras. Det är också viktigt att fundera över när olika delar
av projektet måste vara genomfört.
En fjärde bana på Arlanda måste vara driftsatt 2035
Brommas arrendekontrakt löper ut 2038. Senast vid den tidpunkten måste en fjärde bana vara driftsatt
på Arlanda för att klara all kapacitet inklusive trafiken från Bromma. Då behövs inte Bromma längre
ur kapacitetssynpunkt. Som nämnts kan då Arlandas egen tillväxt närma sig sitt kapacitetstak. Det
måste finnas ett tidsfönster med marginal som säkerställer att flygtrafiken från Bromma kan flytta över
till Arlanda och som ger berörda flygbolag både flexibilitet och trygghet. Likaså är det nödvändigt att
känna trygghet i att kapacitet finns på plats när tillväxten i verksamheten så kräver. Därför bör
målbilden vara att den nya banan är klar 2035 för att skapa tillräcklig tidsmarginal och trygghet.

3.3.

Bromma har ingen framtid efter 2038

Flygplats i centralt läge kommer inte att accepteras
Med den kraftiga utveckling som sker i Stockholmsområdet hamnar Bromma mer och mer i centrum
av Stockholm och olika stadskärnor. Det kommer på lång sikt att vara omöjligt att motivera att en
flygplats ska finnas så centralt och det kommer inte heller att accepteras av den allmänna opinionen.
Flygplatsens lokalisering kommer i framtiden dessutom att bli mindre och mindre lämplig ur miljöoch trafiksäkerhetssynpunkt.
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Det har rått politiska konflikter rörande Bromma under lång tid. I och med att Bromma ligger så
centralt ökar intresset för att använda marken till annat än flygverksamhet. Stockholms stad, som
faktiskt äger marken, vill på sikt använda den till stadsutveckling och bostadsbyggande. Det är lätt att
förstå denna inställning med tanke på den skriande bostadsbrist som föreligger i Stockholmsregionen.
Jag menar att det är en självklarhet att visa respekt för Stockholms stads planer för markområdena.
Arrendeavtal ger ingen långsiktighet
Det är inte långsiktigt hållbart för staten att inte äga marken där Bromma flygplats ligger. Staten och
Swedavia är beroende av ägarens beslut om eventuellt fortsatt arrende på de villkor som ägaren
bestämmer. Förändrade ekonomiska villkor eller miljövillkor kan göra att det inte längre finns
förutsättningar att driva flygplatsen vidare. Hanteringen av tidigare förlängda arrendeavtal visar att det
är svårt att ha nödvändig framförhållning. Den situation som tidigare uppstått är att ingen av parterna i
avtalsförhållandet har något egentligt handlingsutrymme. Det är inte en acceptabel situation för någon
part och allra minst för staten.
Alternativ markanvändning är möjlig
Arlanda kan byggas ut så att allt flyg som nu finns på Bromma kan inrymmas på Arlanda. Det betyder
att regionens behov av flygplatskapacitet kan garanteras vid Arlanda, samtidigt som Bromma kan
bebyggas med tusentals bostäder som minskar bostadsbristen. Jag kan inte förstå varför denna
situation som bidrar till lösningen av två stora problem inte skulle kunna bli verklighet.
Bromma försvagar Arlandas navfunktion
Nästan allt inrikesflyg är relaterat till linjer som går till eller från Stockholm. Det råder ingen tvekan
om att Stockholm är navet för inrikes trafiken. Olika former av internationell trafik finns från många
flygplatser, men i begränsad volym. Arlanda är utan jämförelse störst i utrikestrafiken och därefter
kommer Landvetter och Skavsta. I Stockholm har Bromma ca 30 procent av inrikes resenärerna,
Arlanda ca 70 procent. Brommas internationella trafik är bara cirka 10 procent av hela verksamheten
vid flygplatsen och motsvarar endast en bråkdel jämfört med Arlandas internationella trafik. Men
planer finns att öka den internationella direkttrafiken från Bromma till olika utländska nav. Det är
direkt negativt för Arlandas möjligheter att stärka sin navfunktion. Det är i Europa mycket ovanligt att
en stad av Stockholms storlek har två flygplatser för inrikestrafik.
Arlanda är och måste fortsatt vara ett nav för den internationella trafiken. Ur nationell synvinkel är det
bara Arlanda som kan konkurrera med flygplatser i andra länder om att få attraktiva förbindelser till
olika destinationer runt om i världen. Det är av största vikt för Sveriges utveckling. Samtidigt kommer
förhoppningsvis olika former av internationell trafik att växa också från andra orter i Sverige.
Även för inrikestrafiken är Arlanda navet, men Bromma gör också anspråk på att vara ett nav genom
att man har en betydande andel av trafiken. Även här är min uppfattning klar. Stockholm kan inte ha
två nav för inrikestrafiken, utan man behöver kraftsamla runt Arlanda. Det stärker tillgängligheten och
ökar även förutsättningarna för att Arlanda ska växa som internationellt nav genom att
resandeunderlaget växer.
Marginell påverkan på konkurrensen inom inrikesflyget
Bromma flygplats används idag för inrikesflyg enbart av Braathen. Det är idag omöjligt att veta vilken
eller vilka aktörer som kan finnas på Bromma 2038. Kanske finns det ingen alls?
En viktig fråga för många resenärer är dock vilken påverkan som en nedläggning av Bromma 2038
kan få för resenärerna. Kan konkurrensen komma att påverkas med negativa effekter för biljettpriser
och antal avgångar som följd?
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Min bedömning är att konkurrensen kommer att påverkas marginellt. Det är samma bedömning som
konsultföretaget Copenhagen Economics redovisar i ett uppdrag som man genomfört åt Trafikanalys.
Tillgängligheten kommer inte att påverkas negativt. Det förutsätter dock att nedläggningen aviseras
långt i förväg och att nödvändig kapacitet kommer att finns på Arlanda vid högtrafik när själva
överflyttningen av trafiken sker. Enligt min mening kan det vara viktigt att löpande följa upp hur
priser, avgifter och konkurrensförhållanden utvecklas, om en sådan flyttning av trafiken sker. Det kan
eventuellt finnas behov av att ge kompletterande uppdrag till tillsyns- och marknadsövervakande
myndigheter för att säkerställa detta.

3.4.

30 000 bostäder är viktiga för Stockholms tillväxt

Bostadsbristen är största hindret mot Stockholms tillväxt
Det finns nog ingen som inte tycker att bostadsbristen är ett mycket allvarligt problem i denna region.
Den politiska diskussionen rör i stor utsträckning denna fråga. De bostadslösa blir allt fler och frågan
blir allt hetare politiskt. Enligt Stockholms handelskammare är bostadsbristen det största hotet mot
Stockholms tillväxt. Enligt en rapport i februari 2016 säger sig mer än hälften av företagen ha
rekryteringsproblem på grund av bostadsbristen. Så kan det naturligtvis inte fortsätta.
Det finns ingen tydlig bild över hur bostadsbristen ska lösas. Men alla verkar dock vara ense om att
det behövs fler bostäder. Bostadsbyggandet måste därför öka. Det var ett viktigt syfte med
Stockholmsförhandlingen. Det är också en viktig fråga för Sverigeförhandlingen.
Grundläggande för att kunna bygga fler bostäder är att det finns mark att bebygga och transportinfrastruktur att använda för dem som ska bo i de nya bostadsområdena. Mark som kan bebyggas är en
bristvara i Stockholms stad och trafiksituationen är besvärlig. Det gäller att över tid ha realistiska
planer för stadsutveckling, hur många bostäder man kan bygga och när man kan bygga dessa. Dagens
planering skapar bostäder först på lång sikt. Tillgänglig mark måste därför planeras för bebyggelse.
60 000 personer kan få bostad
Stockholms stad har redovisat till mig att staden har för avsikt att bygga cirka 30 000 bostäder på den
mark som blir byggbar om Bromma flygplats på sikt läggs ner. Det är nästan lika många bostäder som
Järfälla, Nacka och Solna tillsammans åtog sig att bygga inom ramen för Stockholmsförhandlingen.
Det är bostäder för runt 60 000 personer. Det är fler människor än som bor på hela Gotland, i
Östersund eller i Karlskrona. Det är alltså fråga om en mycket stor satsning på att bygga bostäder som
kommer att ta ett flertal år att genomföra. Satsningen kommer att få stor betydelse för att långsiktigt
minska bostadsbristen i Stockholm.
Det kanske i slutändan visar sig att staden varit för optimistisk. Det kanske bara blir 20 000 eller
25 000 bostäder. Det skulle ändå handla om så många bostäder att de på ett betydande sätt bidrar till
att minska bostadsbristen i Stockholm. Det innebär enligt min uppfattning att regeringen måste ta
stadens önskemål på fullaste allvar och objektivt pröva hur förutsättningarna ser ut för att stadens
planer ska kunna genomföras.
Min förhoppning är dessutom att stadens planer beaktas i den kommande offentliga debatten. Det
borde vara en självklarhet i en region där bostadsbristen är ett av de verkligt svåra problemen att lösa.
Ny tunnelbanelinje och vägar för förbättrad kollektivtrafik
Stockholms stad har inom ramen för Sverigeförhandlingen redovisat att staden får underlag för att
bygga en ny tunnelbanelinje om Bromma kan bebyggas. Den linjen ska då bli en ”snabblinje” mellan
Alvik och Hässelby via Bromma. Det skulle i sin tur förbättra kommunikationerna till västerort i
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betydande utsträckning. Denna del av Stockholm skulle komma närmare centrum och därmed öka i
attraktivitet.
Staden ser också behov av att i betydande utsträckning förbättra vägsystemets förutsättningar för
allmänna kommunikationer samt för mer cykel- och gångtrafik. Det kan förutsätta betydande
investeringar genom att vägar förläggs i tunnel. Detta är stora projekt som också berör angränsande
kommuner. Samtidigt är det projekt som kan förbättra den redan besvärliga trafiksituationen i
området. Ökad bostadbebyggelse i området kan vara den utlösande faktorn för att åstadkomma denna
utveckling.
Tar tid att planera och bygga
Det tar självklart lång tid för Stockholms stad att planera och genomföra en så omfattande
stadsutveckling som det här är fråga om. Staden bedömer att planeringstiden är cirka 10 år för den
största delen av bostäderna. Det handlar också om att planera för utbyggnad av trafikinfrastruktur.
Därefter blir det fråga om en successiv utbyggnad av bostäder och byggande av infrastruktur.
Men innan staden kan starta denna planeringsprocess måste staden få besked av regeringen om hur
man ser på flygplatsen efter 2038. Parterna måste med andra ord gemensamt diskutera hur staden ska
få sina bostadsplaner realiserade och hur staten ska säkra kommande flygplatskapacitet genom att öka
kapaciteten på Arlanda.

3.5.

Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs

Arlanda måste bli en effektivare flygplats
Jag har tidigare konstaterat att Arlanda som flygplats har betydande brister. Det beror troligen på att
flygplatsen har byggts ut successivt under lång tid och med bristande strategisk framförhållning.
Resultatet är en flygplats med fyra olika terminaler utan direktförbindelse dem emellan, långa avstånd,
två utrikesterminaler långt ifrån varandra, undermålig entré till den största inrikesterminalen, dåliga
transferförbindelser mm. Övriga nordiska huvudstadsflygplatser satsar nu stora investeringsmedel på
att effektivisera sina flygplatser på olika sätt. Det man har gemensamt är att man skapar en ingång till
flygplatsens alla terminaler.
De kommande utbyggnaderna av Arlanda måste ses mot den här bakgrunden. För att Arlanda ska
stärka sin konkurrenskraft, måste flygplatsen bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer,
flygbolag och andra aktörer som finns på flygplatsen. Det blir en svår uppgift.
Svårt strategiskt investeringssteg
Den idéstudie som jag låtit genomföra visar med all önskvärd tydlighet att Swedavia står inför ett
mycket svårt investeringssteg. Förutom att bygga en ny rullbana handlar det om omfattande ny- och
ombyggnader av terminaler, fler uppställningsplatser, olika gränssnitt till anslutande vägar och
järnvägar till flygplatsen och mycket annat. De alternativ som Swedavia har tagit fram visar att
utbyggnaderna är möjliga. Däremot är jag tveksam till om utbyggnadsalternativen är tillräckligt bra för
att Arlanda ska få en god internationell konkurrensförmåga.
Jag är med andra ord inte övertygad om att något av Swedavias alternativ är den optimala lösningen.
När man ser hur övriga nordiska huvudstadflygplatser och många andra flygplatser i Europa utvecklas,
måste man ifrågasätta om inte en mer förutsättningslös och fördjupad översyn av Arlanda borde göras.
Swedavia har dessutom inte haft tillräcklig mycket tid till förfogande för att hinna göra en djup- och
heltäckande analys.
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För det krävs ett omfattande utredningsarbete, där erfarenheter av andra flygplatser inhämtas i
samverkan med erfarna internationella flygplatsarkitekter och konsultbolag. Långtgående samråd
måste också ske med flygbolag, markservicebolag och andra aktörer som finns på flygplatsen. Inte
minst bör ett resenärsperspektiv på ombyggnaderna och framtida funktionalitet inhämtas.
Målsättningen måste enligt min mening vara att försöka samla alla resenärer runt en ingång, ha all
inrikestrafik samlad med korta avstånd för resenärerna särskilt till de mindre flygplanen, förbättra
transporterna och förflyttningarna mellan terminalerna och skapa möjlighet till transfer direkt till gate
mellan Schengen-trafik och inrikestrafik. Det kan i slutänden visa sig att en sådan målsättning är för
ambitiös, men den måste prövas.
En viktig och svår fråga blir hur Swedavia ska kunna finansiera detta stora investeringsprojekt.
Nya luftvägar, ökad tåg- och vägtrafik
Det finns behov av att ändra luftrummet och utveckla markanslutningar till flygplatsen. Den idéstudie
som genomförts har analyserat behoven av effektiv infrastruktur till flygplatsen. Studien visar att LFV
inte ser några hinder mot att konstruera nya luftrum när en fjärde bana byggs ut. Trafikverket bedömer
att den stora ökning av resenärer som kommer att ske tillsammans med ett stort antal nya anställda i
området kommer att sätta stor press på befintlig infrastruktur. Tågtrafiken måste kraftigt öka sin
marknadsandel till 40 procent för att begränsa trängseln på vägarna. Därför måste den effektiviseras
och investeringar i ökad kapacitet i infrastrukturen kommer att bli aktuella. Kapaciteten i vägsystemet
måste också öka. Det bör särskilt observeras att Trafikverket måste vidta åtgärder långt före 2038,
eftersom tågtrafiken redan närmar sig sitt kapacitetstak. Innan Trafikverket startar sitt planeringsarbete
måste man dessutom veta hur terminalfunktionerna är tänkta att byggas ut, eftersom det kan påverka
markanslutningarna.
Fler tåg måste trafikera flygplatsen på ett effektivare sätt och med fler passagerare i tågen. Det kan
ändå behövas särskilda investeringar i järnvägsnätet. På vägarna kommer trängseln i rusningstid att
öka och behov av olika åtgärder kommer att finnas. Även Sigtuna kommuns situation måste
uppmärksammas.
Nytt miljötillstånd krävs för Arlanda
Swedavia har tillstånd för att bedriva flygplatsverksamhet inom vissa givna ramar. Teoretiskt kan
bolaget vid en utbyggnad bara söka tillstånd för den utökning som man tänker göra i sin verksamhet.
Enligt min uppfattning är dock detta inte rimligt att göra i detta fall. Hela verksamheten bör bli
föremål för en ny tillståndsansökan. Skälet för detta är att förutsättningarna för verksamheten vid
flygplatsen kommer att förändras i betydande omfattning vad gäller exempelvis förändringar i luftrum,
ny rullbana och användning av rullbanor, ändrade terminalfunktioner mm. Denna nya
tillståndsansökan kommer då att inkluderar hela den verksamhet som blir följden av att kapaciteten
byggs ut med en fjärde bana. Ett led i tillståndsprövningen blir enligt mina förslag att regeringen
tillåtlighetsprövar hela den utbyggda verksamheten.
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3.6.

Regeringen måste ta ett helhetsansvar

Beslut som garanterar Stockholmsregionens långsiktiga behov av
flygplatskapacitet
I debatten om Stockholmsregionens behov av flygplatskapacitet är bristen på långsiktigt tänkande
särskilt tydlig. Det är mycket allvarligt eftersom ledtiderna för att öka kapaciteten är så långa.
Bristande framförhållning kommer därför ofrånkomligt att leda till att kapacitetsbrist kommer att
uppstå i framtiden.
Stockholmsberedningen var det senaste politiska initiativ som togs i denna fråga. Beredningen lade
2003 fram ett antal förslag för att hantera frågan på lång sikt, bl.a. frågan om byggande av en fjärde
bana på Arlanda. De efterföljande regeringarna vidtog inga åtgärder med anledning av dessa förslag. I
stället blev resultatet att majoriteten i Stockholms stadsfullmäktige efter valet 2006 beslutade
acceptera en förlängning av arrendeavtalet för Bromma fram till 2038. Den samlade oppositionen
reserverade sig mot detta beslut.
Genom mitt uppdrag har regeringen visat att man nu är beredd att ta frågan om att garantera det
långsiktiga kapacitetsbehovet på allvar.
Det är nämligen enligt min uppfattning regeringen som ska fatta detta långsiktiga, strategiska beslut
om flygplatskapaciteten. Det är ytterst regeringen som har ansvaret för frågan. Detta tydliggörs genom
att regeringen bestämmer det nationella basutbudet av flygplatser. Detta är bestämmande för Swedavia
och ger tydliga ramar för vilka flygplatser som Swedavia har att driva och förvalta. Det är endast
regeringen som kan pröva behovet av flygplatskapacitet i samband med ett ställningstagande till det
nationella basutbudet och ställa detta i relation till andra viktiga samhällsbehov som exempelvis behov
av bostäder. Staten måste samtidigt ta ansvar för att säkerställa ett tillgängligt transportsystem och
därmed den flygplatskapacitet som behövs i Sveriges viktigaste region, som också utgör ett viktigt nav
för andra delar av landet.
Regeringen har också skyldighet att ta stadens bostadsplaner på allvar och ge staden bra
planeringsförutsättningar för att stadsutveckla områden som Bromma flygplats påverkar. Det är
självklart enligt min mening att regeringen måste föra en konstruktiv dialog så snart som möjligt med
Stockholms stad med anledning av stadens planer på att bygga bostäder på Bromma.
Min förhoppning är att regeringen efter att ha lett de offentliga samtal man har ambitionen att
genomföra är beredd att fatta nödvändiga beslut med god framförhållning.
Ta ansvar för Arlandas totala utbyggnad
Den kommande utbyggnaden av Arlanda är omfattande och komplicerad. Den berör stora delar av
flygplatsens verksamhet och luftrum, men också behovet av kapacitetsökningar i både väg- och
järnvägssystemet. Det betyder att Trafikverkets investeringsverksamhet också berörs. Det kommer att
bli viktigt att behandla olika gränssnittsfrågor mellan Swedavia och Trafikverket och samordna deras
planerings- och investeringsprocesser. Men det räcker inte med detta. Även den tågtrafik som körs på
koncession av Arlanda Express fram till 2040 berörs. Dessutom har Sigtuna kommun berättigade
anspråk på att få stöd med att lösa de kapacitetsproblem och de trafikeringsbehov som finns i
flygplatsens närhet. Inte minst kommer många fler anställda vid flygplatsen att ställa kommunen på
svåra prov.
Det föreligger ett stort behov av en strategisk översyn av Arlandas kommande utbyggnad för att
säkerställa att den görs på ett sätt som stärker Arlandas konkurrenskraft och navfunktion. Mot den här
bakgrunden är det enligt min mening uppenbart att regeringen måste ta ett helhetsansvar för detta
omfattande investeringsprojekt. Det är självfallet upp till regeringen att bestämma hur ett sådant
ansvar i sådant fall ska hanteras.
Jag vill i detta sammanhang understryka att redan själva flygplatsens ombyggnad är en så viktig fråga
att regeringen bör ta ställning till hur den ska hanteras. Hela frågan om flygplatsens kommande
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utformning är strategiskt avgörande för Arlandas möjligheter att förstärka sin konkurrensförmåga i
norra Europa. Det krävs en kraftsamling för att analysera hur flygplatsen ska byggas ut för att klara de
förutsättningar som föreligger om 30 – 40 år. Därför är det också en fråga för regeringen.
En del i detta är också att säkerställa att olika hinder inte uppstår för flygplatsens kommande
utveckling. Swedavia har tillsammans med andra aktörer engagerat sig i ett projekt som handlar om
kommersiell stadsutveckling nära flygplatsen, byggandet av Arlanda Stad. För Swedavias del innebär
detta olika byggnationer i egna dotterbolag inom Swedavia Real Estate. Jag har fått uppfattningen att
Swedavia engagerat sig i detta bland annat för att klara sina avkastningskrav. Ett resultat av detta är
byggandet och försäljningen av ett hotell i anslutning till Sky City. Mycket mer är på gång.
Men Swedavias kärnverksamhet är att driva och utveckla Arlanda flygplats. Det finns en risk att
flygplatsverksamheten kan bli lidande av att fokus splittras. Arlanda Stad kräver ett stort utrymme,
betydande investeringsmedel i Swedavias dotterbolag och många nya anställda genererar i rusningstid
en betydande trafik till och från flygplatsen.
Min uppfattning är att flygplatsen går före Arlanda Stad. Det måste säkerställas att utvecklingen av
Arlanda Stad inte på något sätt hindrar flygplatsens fortsatta utveckling.
Stärka Arlanda som nationellt transportnod
Arlanda möter en hård konkurrens från övriga huvudstadsflygplatser i Norden. Dessa arbetar med
delvis olika strategier, vilket ökar pressen på Arlanda. Ur Stockholms och Sveriges perspektiv är det
av yttersta vikt att Arlanda kan förstärka sin navfunktion. Fler direkta linjer ut i Europa och världen
med god frekvens är ett måste för att stödja näringslivets behov, ge bättre förutsättningar för
internationell turism och allmänt öka Stockholm och landets attraktionskraft. En förutsättning är att
fler svenska resenärer vill välja Arlanda för resor till slutdestination i stället för att ta ”matarflyg” till
andra flygplatser i norra Europa. I förlängningen måste tanken vara att få fler internationella resenärer
att välja att flyga till Arlanda för vidarebefordran ut i världen. Avgörande blir här hur flygbolagen ser
på Arlandas förutsättningar.
Engagemanget för Arlanda har tidigare varit svagt. Stödet för Bromma som flygplats har däremot varit
stort. Knappt några röster hördes så sent som för ett år sedan när Arlandas kapacitet hotades. Detta är
än svårare att förstå när man betänker att det är Arlandas utveckling som är avgörande för Stockholms
framtidsutsikter, inte Brommas.
Mot den här bakgrunden välkomnar jag introduktionen av Connect Sweden och andra initiativ som
lyfter fram behovet av att stödja Arlandas fortsatta utveckling. Ett annat gott exempel är det arbete
som skett mellan Swedavia, regeringen och andra aktörer för att få fram ett avtal med USA om s.k.
preclearance.
Det behövs åtgärder och engagemang inom en rad olika områden för att kunna stärka Arlanda som
nationell transportnod och dess navfunktion. Inte minst flygbolagen är här naturligtvis mycket viktiga
aktörer, men även näringsliv, myndigheter och politiker. Förhoppningsvis ska det också vara möjligt
att skapa ett engagemang utifrån ett medborgarperspektiv.
Jag bedömer att det är viktigt att ta fram en samlad strategi för att stärka Arlandas navfunktion och
konkurrenskraft. Det handlar om att analysera flygplatsens starka och svaga sidor samt vilka faktorer
som kan påverka dessa. En strategi måste också sedan innehålla de åtgärder som olika aktörer
förutsätts vidta. En grund för detta bör enligt min uppfattning vara att flygplatsinfrastrukturen och då
särskilt Arlanda flygplats ges en rimlig tyngd i regeringens arbete med flygstrategi. Min bedömning är
att det därutöver behövs ett särskilt strategiarbete kring utveckling av Arlanda som nod i transport- och
luftfartssystemet.
Enligt min uppfattning bör Swedavia och Trafikverket få i uppdrag att ta fram en sådan strategi i
samråd med berörda aktörer.
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Säkerställa utbyggnaden av Arlanda i nationell plan
Utbyggnaden av Arlanda är ett stort och komplext projekt som kommer att beröra Swedavia,
Trafikverket, LFV och flera andra aktörer. Staten har det övergripande ansvaret för projektet. Det är
därför viktigt att projektet i aktuella delar kommer med i kommande nationella infrastrukturplan och i
den regionala utvecklingsplaneringen. Endast på så vis kan projektet tydliggöras i kommande
planeringsarbete och tilldelas erforderliga medel. Samtidigt kan det också finnas behov av att
tydliggöra olika gränssnitt mellan olika ansvariga aktörer.
Se till att utbyggnaden av Arlanda kan finansieras
Swedavia är ett helägt statligt bolag. Förutom Arlanda och Bromma driver bolaget åtta flygplatser runt
om i landet. Staten har i sin styrning av bolaget formulerat olika mål. Flera mål är av ekonomisk
karaktär. Ett handlar om att bolaget ska uppnå en viss avkastning på sitt operativa kapital. Ett annat
begränsar bolagets möjligheter att skuldsätta sig.
Bolagets flygplatser har av naturliga skäl olika grader av lönsamhet. I Swedavias årsredovisning
redovisas dock endast en helhetsbild för Swedavia. En tanke med Swedavias organisation är att
bolagets mer lönsamma flygplatser ska balansera eventuella underskott vid de mindre lönsamma
flygplatserna.
Bolagets planerade investeringar vid Arlanda ligger på en avsevärt lägre nivå än vid andra
huvudstadsflygplatser i Norden. Behoven av utveckling och investeringar på Arlanda borde dock inte
vara mindre. Det tyder på att bolagets möjligheter att investera på Arlanda är begränsade. I samma
riktning talar det faktum att det finns betydande brister i flygplatsens anläggningar som ändå inte
åtgärdats.
En utbyggnad av en fjärde bana med alla nödvändiga följdinvesteringar kommer att uppgå till
betydande belopp. Regeringen måste se till att bolaget har möjligheter att genomföra dessa
investeringar. Min bedömning är då att styrningen av Swedavia eller förutsättningarna i övrigt måste
ändras. Det kan handla om den direkta finansiella styrningen i form av avkastnings- och
utdelningskrav samt lånebegränsningar. Det kan också handla om behovet av kapitaltillskott, möjliga
samarbetspartners eller alternativa finansieringsmöjligheter. En möjlighet kan också vara att se över
bolagets organisation och verksamhet. Arlanda kanske ska finnas inom ramen för ett eget bolag med
de möjligheter detta ger. Det är nödvändigt att göra en analys av Swedavias möjligheter att finansiera
en omfattande utbyggnad av kapaciteten vid Arlanda och undersöka vilka intressenter som skulle
kunna vara intresserade av att medverka till dessa investeringar.
I detta sammanhang är det viktigt att beakta regelverket för statsstöd. I kommissionens riktlinjer för
statligt stöd till flygplatser och flygbolag lyfter man bland annat fram möjligheter att beakta särskilda
omständigheter vid flyttning av en befintlig flygplats och upphörande av flygplatsverksamhet på
befintlig plats.
Arrendeavtalet med Stockholm stad löper ut 2038. Staden har ingen möjlighet att ensidigt frånträda
avtalet i förtid. Men staden vill bygga många bostäder på berörda områden. Så snart som den fjärde
banan är klar, förhoppningsvis senast 2035, har dock Swedavia ingen anledning att motsätta sig att
trafiken flyttas över till Arlanda. Stockholms stad måste rimligen ha en viss betalningsvilja för att
kunna komma i åtnjutande av Brommas mark före 2038. Denna vilja bör undersökas och kan
underlätta finansieringen av Arlandas utbyggnad.
Förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva Arlandas utbyggnad
Arlandas utbyggnad med en fjärde bana och de ytterligare investeringar som detta för med sig är ett
för staten och Stockholmsregionen mycket viktigt projekt. Samtidigt som utbyggnaden kommer att
trygga framtida kapacitetsbehov medför den dock också olika former av negativa konsekvenser för
miljön och för dem som bor i närheten. Vid en kommande nedläggning av Bromma finns dock
betydande negativa miljöeffekter som upphör.
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Enligt min uppfattning är detta ett projekt som regeringen typiskt sett bör ta ansvar för. Därför bör
regeringen förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva Arlandas utbyggnad. Syftet med en sådan
prövning är att utöva politisk styrning inom ramen för gällande rättsregler och att ta ett politiskt ansvar
för en viktig verksamhet som har betydelse för samhällsutvecklingen i stort. Regeringen kan då också
bestämma ett ”tak” eller ”golv” för de villkor som senare ska meddelas i tillståndet av andra
myndigheter. Om regeringen beslutar att tillåta verksamheten är detta bindande vid den efterföljande
tillståndsprövningen i domstol.
Ge Trafikverket i uppdrag att ansvara för planering av luftrum och att
nya luftvägar konstrueras
Ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter inom luftfartsområdet kan tyckas vara tydlig enligt de
beslut som föreligger. Men så är uppenbart inte fallet när det gäller planering av luftrummet och
konstruktion av luftvägar. Under en lång tid har pågått en diskussion om att konstruera nya flygvägar i
Stockholmsområdet mellan Swedavia, Trafikverket, LFV och flera andra aktörer. Ännu har man inte
lyckats komma överens om vem som har det yttersta ansvaret för detta arbete. Trafikverket har idag ett
övergripande ansvar inom transportområdet. Det är enligt min uppfattning rimligt att Trafikverket
också bör ta planeringsansvar för detta, även om kompetensen i hög utsträckning i dagsläget finns hos
LFV och andra aktörer.
Säkerställa att Arlanda Express ersätts med effektivare tågtrafik med
lägre biljettpriser efter 2040
Arlanda Express driver på koncession tågtrafiken mellan Stockholms central och Arlanda fram till
2040. Bolaget förfogar över anläggningarna vid Arlanda och får därmed också viss ersättning av andra
tågoperatörer för varje resenär som stiger av eller på vid Arlanda C.
Arlanda Express trafik bedrivs med hög kvalitet och tar resenärerna snabbt mellan flygplatsen och
Stockholms centrum. Många tycker dock att biljettpriserna är höga. Trafiken har vissa
kapacitetsbegränsningar beroende på tågens utformning.
När koncessionen upphör 2040 är det viktigt att staten ser till att trafik av likartat slag kan fortsätta på
banan. Trafiken kan effektiviseras ytterligare med bättre anpassade tågsätt. Biljettpriserna bör rimligen
kunna sänkas när koncessionen upphör. Trafiken bör vara snabb, punktlig, komfortabel, prisvärd och
ha en hög turtäthet.
Det är tveksamt om nuvarande regelverk för trafikering på statens järnvägsnät ger staten möjlighet att
styra trafiken på detta sätt. Det är därför viktigt att pröva om reglerna kan tillämpas så att
målsättningen med en sådan trafik kan uppnås. Därefter måste troligen någon form av upphandling
ske.
Tågtrafik från kommande höghastighetsbanor måste kunna ansluta till
Arlanda
Planerna på att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö
är fortfarande oklara. De höga kostnaderna gör att projektet ifrågasätts. Uppfattningarna är också
delade vad gäller ändpunkterna för bygget av den nya infrastrukturen.
Oavsett var den fysiska infrastrukturen börjar och slutar pågår också en diskussion om var tågtrafiken
från höghastighetsjärnvägen ska ha sina ändstationer. På Kastrup planeras redan för en station för
höghastighetståg för att kunna ta emot sådana tåg från Tyskland och Sverige. I så fall stärks Kastrups
konkurrenskraft i södra Sverige.
För mig står det klart att den aktuella tågtrafiken måste kunna angöra Arlanda i norr. Det möjliggör för
många att snabbt ta sig till Arlanda för sina flygresor. Det stärker Arlandas konkurrenskraft som
Sveriges nav i flygtrafiken.
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4. Effekter och konsekvenser

Övergripande effektbedömning
Det är inte så enkelt att bedöma effekterna av de bedömningar jag gör och de förslag som lämnas. Det
beror på dels att mitt uppdrag förutsätter att jag ska pröva och analysera frågeställningarna på en mer
övergripande nivå, dels att det inte funnits tillräckligt med tid för att göra effektbedömningar på ett
mer fördjupat sätt. För flera av mina förslag innebär nästa steg mer ingående analyser och utredningar.
Det kommer då att vara möjligt att precisera dessa effektbedömningar ytterligare. I det följande
redovisas de effekter och konsekvenser som jag bedömer kan uppstå inom ett antal områden som
utpekats i uppdraget utifrån mina bedömningar och förslag.
Dessa områden är.








Tillgänglighet
Bostadsbyggande
Stockholm som näringslivs- och turiststad
Arlandas konkurrenskraft
Effekter för orter ute i landet
Miljöpåverkan
Kostnadseffektivitet

Effekt på tillgängligheten i hela landet och internationellt
Jag bedömer att mina förslag har positiva effekter för tillgängligheten till och från Stockholmsområdet
och bidrar till en förbättrad nationell och internationell tillgänglighet. Detta beror på att flygtrafiken
koncentreras till en flygplats, som byggs ut och blir mer konkurrenskraftig. En investering i en fjärde
rullbana ökar kapaciteten vid Arlanda från dagens maximalt 88 flygrörelser i timmen till över 120
flygrörelser per timme. Arlanda klarar då efterfrågan på kapacitet i peaktid för en lång tid framöver.
Det innebär att Arlanda har en tillräcklig kapacitet för att möta den efterfrågan som indikeras för
Stockholm utifrån gjorda prognoser.
När kapaciteten vid Arlanda väl har byggts ut kan all flygtrafik i Stockholm samlas där. Det innebär
att Arlanda stärks genom att kapaciteten utökas och att navfunktionen för inrikesflyget koncentreras
till en flygplats. Med tryggad kapacitet så kan Stockholm även i framtiden ha fortsatt goda
flygförbindelser med resten av landet och även utveckla förbindelserna till nya internationella
destinationer. Vidare bidrar en koncentration av flygtrafiken till Arlanda att transfermöjligheterna
underlättas för de resenärer som har behov av att byta flygplan för att nå sitt resmål. Samtidigt skapas
ett större resandeunderlag. Det lägger enligt min mening en bra grund för att skapa fler nya
förbindelser och direktlinjer från Arlanda. Detta i sin tur bidrar till ökad tillgänglighet för Stockholm
och landet i övrigt.
Med ett mer fokuserat strategiarbete kring Arlandas navfunktion kommer ytterligare åtgärder att
genomföras på sikt som bidrar till en förbättrad tillgänglighet, där Arlandas funktion som viktig nod i
transportsystemet lyfts fram. Genom att Arlandas brister samtidigt ses över och i möjligaste mån
åtgärdas med olika förbättringsåtgärder bedömer jag att flygplatsen blir smidigare och effektivare för
såväl resenärer, marktjänstbolag och flygbolag.
Jag bedömer att mina förslag av åtgärder i väg- och spårsystemen samt i tågtrafikeringen kommer att
möta prognostiserad resandeutveckling och fler anställda vid Arlanda. Detta kommer att bidra till en
bättre tillgänglighet till Arlanda för medborgare och näringsliv.
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Effekt av ökat bostadsbyggande på tillväxt och
näringslivsutveckling
I och med att Brommas flygplatskapacitet på sikt inte längre behövs kan flygplatsens mark och
angränsande områden användas till annat. Stockholm stad vill istället för flygplatsverksamhet använda
områdena till stadsutveckling. Enligt staden ser man möjlighet att bygga ca 30 000 bostäder, vilket kan
ge bostäder till ca 60 000 människor. Flera aktörer, däribland Stockholms handelskammare, lyfter
fram nuvarande bostadsbrist som det största hotet mot Stockholms tillväxt.
Genom mina förslag skapas möjligheter att kraftigt bekämpa bostadsbristen genom byggande av
30 000 bostäder i centrala och attraktiva lägen. Vidare kommer en sådan stadsutveckling med fler
boende ytterligare att driva på utvecklingen av förbättrad infrastruktur och kommunikationer till
västerort, inklusive en ny tunnelbanelinje. Det ger en bättre vardag för många människor som behöver
få ihop sitt levnadspussel med att ta sig mellan bostad, arbetsplats och olika service- och
samhällsfunktioner. Detta kommer sammantaget att ge förbättrade förutsättningar för medborgare och
näringsliv. Det kommer att skapa nya möjligheter för såväl boende och näringsliv i
Stockholmsområdet och underlätta tillgängligheten för många människor. Det bidrar till en utvecklad
arbetsmarknad till gagn för Stockholms tillväxt.
Jag vill också understryka att mitt förslag om att regeringen bör ta ett samlat strategiskt grepp i dessa
frågor bidrar till en lösning på två allvarliga problem. Med ett mer övergripande synsätt och ett större
ansvarstagande från regeringens sida så kommer en bättre avvägning att kunna göras för de olika
samhällsbehoven flygkapacitet och bostäder. Swedavia har idag inte möjlighet att ta hänsyn till behov
av bostadsbyggande, det har däremot regeringen. Genom att flytta upp ställningstagandet i denna fråga
till den politiska nivån så kan även behovet av nya bostäder ges rätt tyngd i förhållande till behov av
flygkapacitet och ställningstagande kring basutbud av flygplatser. Jag bedömer att detta kommer att
gagna frågan om ökat bostadsbyggande i och med att dessa samhällsnyttor diskuteras och analyseras
samtidigt.

Effekter på Stockholm som näringslivs- och turiststad
Med mina förslag kan flygkapacitet säkras för framtiden samtidigt som markområden frigörs för
stadsutveckling och bostäder. Med säkerställande av flygplatskapacitet och koncentration av
flygtrafiken till Arlanda skapas ett starkare nav för flygtrafiken genom bättre resandeunderlag, vilket
tillsammans bidrar till en bättre tillgänglighet. Det leder till ökade möjligheter för turism och smidiga
resemöjligheter till och från flygplatsen.
Med förbättrad tillgänglighet ges även näringslivet bättre möjligheter att verka. Näringslivet får
tillgång till en stabil nod med många flyglinjer och har därmed bra möjligheter till affärsresor och
andra resor. Samtidigt bidrar fler bostäder till att underlätta för människor att bo mer centralt och
närmare arbetsmarknaden i de centrala områdena av Stockholm. Det bidrar till att ge positiva effekter
för Stockholm som näringslivs- och turiststad, stödjer utvecklad handel och internationella kontakter.

Arlandas konkurrenskraft som internationell storflygplats
Med mina förslag kommer Arlandas konkurrenskraft som internationell storflygplats att stärkas. Det
krävs en samling kring Arlanda som nod i transportsystemet. Med en fokusering av utvecklingskrafterna till en flygplats kommer ökade resurser att kunna användas för utveckling av flygplatsen.
Arlanda blir en effektivare flygplats med fler resenärer, vilket förstärker underlaget för linjer till nya
destinationer.
En utvecklad strategi för att stärka flygplatsens navfunktion kommer att bidra till att få fram och
genomföra olika förbättringsåtgärder. Det leder till ökad effektivitet och smidigare lösningar till gagn
för flygbolag och resenärer. Genom att regeringen tar ett helhetsansvar för Arlandas utbyggnad och
framtida funktion som transportnod, inklusive alla åtgärder som krävs i väg- och spårinfrastrukturen,
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minskar risken för suboptimeringar eller att nya flaskhalsar skapas. Därigenom ges medborgare och
näringsliv bättre förutsättningar för smidiga och effektiva transporter till och från Arlanda.

Konsekvenser för de orter som idag är beroende av Bromma
Jag har tidigare bedömt att tillgängligheten till och från Stockholm kommer att öka när all flygtrafik
koncentreras till Arlanda. Frågan är vilka effekter som kan uppstå för konkurrensen inom
inrikesflyget. Detta är naturligtvis svårbedömt eftersom situationen ligger 20 år fram i tiden och det
går inte ens att veta vilka aktörer som då är verksamma på marknaden.
En försämrad konkurrens kan riskera att utbudet minskar både räknat som antal passagerarstolar och i
antal avgångar/ankomster. I värsta fall kan också bristande konkurrens leda till högre priser för
resenärerna. I stort bedömer jag liksom Copenhagen Economics att konkurrensen endast kommer att
påverkas marginellt. Genom beslut med god framförhållning ges flygbolagen och marknadsaktörerna
möjlighet att förbereda sig och vidta åtgärder för att möta en ny situation. Därigenom kan risker för
försämrad konkurrens begränsas och endast en marginell påverkan av konkurrensen bedöms komma
att ske.
I de fall där idag endast ett flygbolag trafikerar en ort, kommer det inte att ske någon försämring. Den
trafikering som sker idag från Bromma bedömer jag kommer att kunna genomföras från Arlanda. Fem
orter har konkurrens idag på sina linjer från Arlanda, för tre av dessa finns även konkurrens från
flygbolag som trafikerar Bromma. Dessa linjer har ett betydande resandeunderlag och det finns inget
skäl att tro att konkurrensen kommer att försämras på dessa linjer.
Det finns ett antal orter som idag har konkurrens mellan ett flygbolag som trafikerar Bromma och ett
flygbolag som trafikerar Arlanda. Om Bromma läggs ned finns en viss risk för att konkurrensen på
dessa linjer kan försämras. För flera av linjerna finns ett betydande reseunderlag, varför jag gör
bedömningen att förutsättningarna för konkurrens ändå är tämligen goda. Genom god framförhållning
i ställningstaganden och överflyttning av trafik från Bromma till Arlanda ökar möjligheterna för
aktörerna att förbereda sig på bästa sätt. Därigenom kan också ges bästa möjliga förutsättningar för att
hantera konkurrensfrågorna på ett effektivt sätt.
Enligt min mening är det inte heller så att bristande konkurrens ofelbart leder till högre priser och färre
frekvenser. Dagens situation för inrikesflyget visar att en sådan effekt inte behöver uppstå.

Miljöpåverkan från den samlade flygtrafiken
Flygtrafiken förväntas öka. Det kommer att leda till ökade utsläpp av olika slag. Samtidigt förväntas
en utveckling av flygplan och bränslen att ske. Ökad bränsleeffektivitet, fossilfritt bränsle och större
flygplan som kan transportera fler resenärer och gods fungerar som motkraft till ökade utsläpp.
Med en flytt av flygtrafiken till Arlanda kommer antalet människor som störs av flygbuller att minska,
eftersom ett stort antal bostäder runt Bromma inte längre blir bullerstörda av flyget. En utbyggnad av
Arlanda behöver inte leda till att många fler bostäder än idag blir bullerstörda. Sammantaget blir färre
bullerstörda.
När det gäller utsläpp är det en för komplicerad fråga för att kunna ha någon uppfattning om i nuläget.
Denna fråga bör utredas vidare. Det handlar om att bedöma kommande flygvägars konsekvenser,
trafiken till och från flygplatserna mm.

Kostnadseffektivitet
Jag har förutsatt att nuvarande avtal mellan Swedavia och Stockholms stad gäller fram till 2038.
Det innebär att under tiden fram till avtalstidens slut kommer Swedavia att driva två flygplatser i
Stockholm samtidigt som det kan finnas behov av att vidta åtgärder för att förbättra och effektivisera
Bromma. Utvecklingsmöjligheterna begränsas dock av avtalstiden. Det kan ses som negativt och
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minska möjligheten till att förbättra situationen för resenärerna och flygbolagen vid Bromma. Men
samtidigt är den långsiktiga lösningen att bara ha en flygplats vid Arlanda. Det handlar då om att göra
investeringar på rätt sätt och på rätt ställe, vilket ger bäst effekt på lång sikt. Jag bedömer generellt att
bästa användningen av Swedavias resurser är att genomföra investeringar på Arlanda framför
investeringar på Bromma.
Investeringarna på Arlanda i ny rullbana, utvecklat luftrum, terminalfunktioner, uppställningsplatser
och anslutande väg- och spårinfrastruktur kommer att kräva betydande ekonomiska resurser. Detta är
något som behöver prövas mer ingående och också hur investeringarna ska finansieras. Genom mina
analyser har jag visat att det är möjligt att utveckla Arlanda för att garantera flygplatskapacitet för
framtiden.
Jag anser att det sammantaget är mer kostnadseffektivt att ha en flygplats än två. Genom att fokusera
på en flygplats kan samtliga funktioner samlas på ett ställe och resurser användas mer effektivt.
Genom att bygga ut kapaciteten vid Arlanda kan trafiken flyttas över från Bromma och den flygplatsen
läggas ned. Det möjliggör enligt min uppfattning en mer samhällsekonomiskt effektiv användning av
den mark som finns i Bromma. Flygplatsfunktionen kan säkerställas på Arlanda för Stockholms
behov, samtidigt som marken kan användas för stadsutveckling och bostadsbebyggelse. Det leder
enligt min uppfattning till ett effektivt utnyttjande av mark i Stockholmsområdet.
Arlanda är inte en fullt ut en effektiv och smidig flygplats idag. Därför föreslår jag att man
förutsättningslöst prövar möjligheten till omstrukturering av flygplatsens funktioner för att få till stånd
smidiga och effektiva lösningar avseende terminalfunktioner mm. På så vis kan flygplatsen på sikt bli
mer kostnadseffektiv och ge smidiga lösningar för resenärer, flygbolag och marktjänstbolag.
Investeringarna vid Arlanda kommer dock att bli betydande och omfattande. Det ställer krav på
fördjupade analyser för att säkerställa en effektiv användning av de resurser som satsas och hur
projektet ska genomföras.
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Bilaga 3 Referensförteckning
I referensförteckningen nedan redovisas de viktigaste underlagen för den analys och utredning som
genomförts. Utöver detta har även andra underlag studerats, t.ex. författningar på EU- och nationell
nivå, olika utredningar, rapporter och underlag som varit tillgängliga via web-sidor (internet), diverse
dokument och handlingar som förmedlats till Anders Sundström, presentationer vid konferensen The
Future of Air Transport i London i december 2015 samt seminarier kring Näringsdepartementets
arbete med flygstrategi mm.
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Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jonas Sverkén
450044

2016-06-02

KS 2016/0295

Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Remiss; Olika vägar till föräldrarskap SOU
2016:11
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på ovanstående remiss.

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jonas Sverkén
50044

2016-06-16

KS 2016/0299

Kulturdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU
2016:5)
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över betänkandet Låt fler
forma framtiden! (SOU 2016:5).

Kalmar den 20 juni 2016

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Jonas Sverkén
0480-450044

Datum

2016-08-03

Finansdepartementet

Beslut om att avstå från att yttra sig över
Skatteverkets promemoria
Samordningsnummer till asylsökande
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande i rubricerat ärende.
Kalmar den

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Ärendebeteckning

KS 2016/0518

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Jonas Sverkén
50044

Datum

2016-06-29

Ärendebeteckning

KS 2016/0692

Ordförandebeslut

Tilldelningsbeslut: Utförandeentreprenad gångoch cykelväg, Esplanaden
Förslag till beslut
Rolf Johanssons Schakt & Transport AB (org 556349-8780) tilldelas entreprenad för ombyggnad av gång- och cykelväg Esplanaden.
Tilldelningsbeslut är inte en accept och bindande avtal kommer till stånd först
när skriftligt upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna.
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har föreslagit att Rolf Johansson Schakt & Transport AB tilldelas entreprenaden för gång- och cykelväg på Esplanaden. Anbudssumman är 4 534 849 kronor exklusive lagstadgad mervärdesskatt.
Fyra anbud har inkommit och den föreslagna leverantöreren har bedömts som
ekonomiskt mest fördelaktiga.
Beslutet är fattat enligt punkt 2.1 i delegationsordningen för kommunstyrelsen
(ordförandebeslut i brådskande fall).

Kalmar den
Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
Bilagor
Skrivelse från samhällsbyggnadskontoret

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Datum

2016-08-11

Ärendebeteckning

KS 2016/0765

Ordförandebeslut om gatunamn efter levande
personer
2007 tog Kalmar kommun beslut om att börja uppkalla gator efter levande
personer. Detta som ett sätt att visa uppskattning för personer som gjort
insatser för att främja Kalmar. Sedan dess har 16 personer fått gator uppkallade
efter sig. Den senaste personen som fick en gata uppkallad efter sig var förre
ordföranden i Kalmar FF, Ronny Nilsson.
De nya gatunamnen presenteras i samband med Stadsfesten.
Under 2016 får följande personer en gata uppkallad efter sig:
Per Jarlbo kom till Kalmar som stadsingenjör 1964 och var stadsbyggnadschef
när han gick i pension 1991. Per Jarlbo bidrog starkt till att Kvarnholmen 1978
blev klassat som riksintresse. Han agerade också för att Lantmäteriet skulle
vara kvar i kommunal regi, vilket är unikt i landet. Hans intresse för Kalmar
och för kulturen i vår kommun är allomvittnad. Under 24 år var han
ordförande i stiftelsen Krusenstiernska gården. Under nio år var han
ordförande i Kalmar stads hembygdsförening. Den senaste insatsen för Kalmar
är boken om Kalmars alla gatunamn.
Vicky von der Lancken rankas som en av Skandinaviens största teater- och
musikalproducenter. Hon har blivit utsedd till Årets Affärskvinna och hon har
fått medalj av kungen för sina insatser. 2011 fick hon ”Smilibandpriset” för att
ha gjort Sverige lite gladare. Till oss, här i Kalmar kom hon som en virvelvind
för snart tio år sedan. Krusenstiernska teatern slog upp sina portar och har
sedan dess bidragit till att på allvar etablera Kalmar som sommarstad. Under
2016 engagerade hon sig också i Kalmars restaurangliv.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande namn:
Per Jarlbos gata
Vicky von der Lanckens gata

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

KS 2016/0765
Stadsingenjören får i uppdrag att återkomma med förslag på lokalisering av
gatorna.
Beslutet är fattat i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt
2:1, ordförandebeslut i brådskande fall.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

2 (2)

Tillsyn 2016 1/6 till och med 30/6
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd
2016-06-01 Förskola Smedby Smedängen
2016-06-02 Plusgymnasiet
2016-06-03 Källaren Kronan
2016-06-03 Ernesto
2016-06-03 Restaurang O´Learys
2016-06-03 Lilla Puben
2016-06-03 Restaurang Tullhuset
2016-06-03 Restaurang Ming Palace
2016-06-03 Restaurang Stekhuset
2016-06-03 Restaurang Brygghuset
2016-06-03 Restaurang Gröna Stugan
2016-06-03 Restaurang Bistro Hof
2016-06-03 Mr & Mrs Hansson
2016-06-03 Satang i gatan
2016-06-03 Restaurang Zorbas
2016-06-03 Rosenlundska källaren
2016-06-03 Storgatan Mat & Bar
2016-06-03 Restaurang Thai Silk
2016-06-03 Restaurang Skafferiet
2016-06-03 Restaurang Athena
2016-06-03 Restaurang EAT
2016-06-03 Oreillys Pub
2016-06-03 Larmgatan 10
2016-06-03 Restaurang Kött & Bar
2016-06-03 Harrys Bar & Kök
2016-06-03 Manana Manana
2016-06-07 Ströget Shoppingcenter
2016-06-08 Prestando AB
2016-06-09 Aquarellen
2016-06-10 Teatern
2016-06-13 Gruppbostad Knösebacken
2016-06-14 Gruppbostad Vesta
2016-06-15 Gruppbostad Skogsdal
2016-06-20 Gruppbostad Birgittagården
2016-06-21 Kalmarsalen

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-06-02 Mitt i Mellan Bistro & Café

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva v
2016-06-20 Kalmar Sportcenter

mot olyckor
Smedbacken 1
Mästaren 30
Landshövdingen 17
Köpmannen 1
Köpmannen 1
Guldsmeden 13
Tullhuset 1
Tenngjutaren 14
Skeppsbron 1
Kvarnholmen 2:1
Drottningen 1
Fältskären 6
Väktaren 2
Väktaren 2
Tenngjutaren 14
Borgmästaren 4
Hattmakaren 3
Kopparslagaren 24
Kopparslagaren 12
Guldsmeden 17
Åldermannen 9
Gästgivaren 10
Gästgivaren 1
Frimuraren 1
Kopparslagaren 12
Köpmannen 1
Apotekaren 5
Babianen 12
Konvaljen 1
Teatern 3
Melby 1:2
Vesta 7
Råby 3:19
Valhall 23
Kvarnen 12

d mot olyckor,
Guldsmeden 17

Tillsyn 2016 1/7 till och med 31/7
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mo

2016-07-22 Restaurang Kolgrillen

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skyd
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2016-07-05 Gasolkungen AB

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva
2016-07-05 Villa Famiglia HB
2016-07-06 Tools Sverige AB
2016-07-13 Baltic Skeppsfournering AB
2016-07-22 Rollmek AB

t olyckor

Motorn 10

dd mot olyckor,
Svaneberg 2:9

a varor
Bottorp 2:30
Timotejen 3
Kvanrholmen 2:11
Plåten 5

Tillsyn 2016 1/8 till och med 31/8
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd
2016-08-24 Gruppbostad Vetebyn
2016-08-30 Gruppbostad Ljusstaden
2016-08-30 Gruppbostad Lillgången
2016-08-30 Adventkyrkan
2016-08-30 Kalmar Superbowl
2016-08-31 Idrottens Hus

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skyd
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva
2016-08-16 Mañana Mañana Tapas & Grill
2016-08-16 Atlas Copco
2016-08-23 Jula Postorder AB

d mot olyckor
Vetet 4
Helgen 1
Majsmjölet 1
Braxen 14
Giraffen 26
Storken 3

dd mot olyckor,

a varor
Köpmannen 1
Städet 3
Giraffen 26

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jonas Sverkén
450044

2016-06-29

KS 2016/0084

Kommunstyrelsen

Anställningar kommunledningskontoret på delegation februari 2016 – juni 2016
Anställningsbeslut tills vidare anställning
Anna Åman, handledare, Invandrarservice
Karin Insulander, vård- och omsorgslärare, Kunskapsnavet
Sara Gripstrand, ekologisk strateg, Kansli- och omvärldsenheten
Gunnar Jonsson, sjuksköterska, Kommunhälsan
Magnus Z Karlsson, webbredaktör, Kommunikationsenheten
Caroline Ödell, Karin Holmåker, kommunikatör, Kommunikationsenheten
Henrik Theander, Juha Vierola, styrkeledare, Brandkåren
Thomas Larsson, bitr styrkeledare, Brandkåren
Andreas Mård, Karl-Johan Hagman, Martin Johansson, brandman i kombinationstjänst, Brandkåren
Nina Andersson, handläggare, Överförmyndarnämnden
Sara Lindqvist, Peter Carlsson, Martin Holmdahl, HR-specialister, Personalenheten
Helen Thörnvall, exploateringsingenjör, Projekt och exploateringsenheten
Monica Gullberg Wiklund, arbetsmiljöingenjör, Kommunhälsan
Jonas Sverkén
Kanslichef

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatran 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

Handläggare

Anette Mellström
0480-450029

Datum

2016-06-15

Ärendebeteckning

KS 2016/0495

Gästfrihet vid Renässans- och medeltidsdagar
på Kalmar slott
Den 23-24 juli 2016 arrangerar Kalmar Renässansgille Renässans- och
medeltidsdagarna på Kalmar Slott. Marknadens inriktning är historia och
barnaktivititerer. Omkring 70 deltagare har anmält sig.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag för att kunna bjuda deltagarna på
ett gemensamt gästabud i samband med Renässans- och medeltidsdagarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 7 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med Renässans- och medeltidsdagarna på Kalmar Slott
den 23-24 juli 2016. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens
gästfrihetsregler följs.
Anslaget ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Anette Mellström
0480-450029

2016-07-19

KS 2016/0662

Gästfrihet vid Österrikisk körkonsert
Den 27 augusti 2016 kommer Månkören i Kalmar att hålla en konsert på
Kalmar Slott tillsammans med den inbjudna kören Stimmsalz från Österrike.
Månkören i Kalmar som arrangerar konserten ansöker om ett bidrag till den
gemensamma måltiden för ca 80 personer.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 8 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med körbesök från Österrike den 27 augusti 2016.
Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Gert Friberg
57521

Datum

2016-06-03

Ärendebeteckning

KS 2016/0590

Kommunstyrelsen

Uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll
Kalmar kommun har tidigare beslutat att sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll varje år skall förändras med det index som Sveriges kommuner
och landsting (SKL) årligen tar fram.
För tiden 2016-06-01-2017-05-31 skall taxorna uppräknas med 2.04%.
Förvaltningschefen för Kommunledningskontoret har fått delegation att besluta om den årliga uppräkningen..
Sotningstaxan och taxan för brandskyddskontroll uppräknas sålunda med
2.04% nämnda tid.
Annette Andersson
Förvaltningschef
Bilaga: SKL:s cirkulär 16:29
Delges: Kalmar Sotning och Ventilation.

Annette Andersson
Förvaltningschef
Bilagor
Sotningsindex 2016

Kommunledningskontoret Brandkåren
Adress Box 150, 391 21 Kalmar │ Besök Kaggensgatan 39
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 75 00│Gert.Friberg@kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Mjölner 5 - SBN 2016-2264 resp. KS 2016/0459
den 2 maj 2016 07:18:00

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:3 har
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt plank på
fastigheten Mjölner 5.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson

Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Samrådsyttrande, Detaljplan för Fågelsudd 1:123 mfl - SBN 2014-3960 respt. KS 2016/0478
den 3 juni 2016 10:29:10

Projekt- och exploateringsenheten har tagit del av samrådshandlingen gällande ”Detaljplan för
Fågelsudd 1:123 m.fl.”. Enheten har inga synpunkter på förslaget.
Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Spjutkastaren 7 - SBN 2016-2405 resp. KS 2016/0548
den 3 juni 2016 10:52:20

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Spjutkastaren 7.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Kläckeberga 10:7 - SBN 2013-2341 resp. KS 2016/0586
den 3 juni 2016 11:14:25

Projekt- och exploateringsenheten har som granne beretts tillfälle att lämna ett yttrande
angående Kalmar Golfklubbs ansökan om bygglov för nybyggnad av aktivitetshus på Kläckeberga
10:7. Fastigheten är upplåten med tomträtt med följande lydelse i punkten 5:
”Ritningar med tillhörande beskrivningar till varje nybyggnad eller annan byggnadsåtgärd, för
vars utförande bygglov erfordras, ska underställas fastighetsägaren för godkännande innan
bygglov söks. Uppförd eller renoverad byggnad får inte utan fastighetsägarens medgivande
rivas.”
Bygglovet med dess handlingar godkännes.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Backhopparen 4 - SBN 2016-2069 resp. KS 2016/0620
den 14 juni 2016 10:39:01

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Berga 10:19 inga
synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Backhopparen 4.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Patrik Ihrman
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
yttrande bygglov, Rabatten 5 - SBN2016/2536 och KS 2016/0722
den 11 juli 2016 13:45:35

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet för nybyggnad av
plank på fastigheten Rabatten 5.
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. Patrik.ihrman@kalmar.se
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Patrik Ihrman
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan enskilt avlppp Toragärde 1:7- SBN2016-3645 resp KS2016/0733
den 13 juli 2016 10:41:26

Projekt- och exploateringsenheten har ingen erinran mot ansökan om enskilt avlopp på
fastigheten Toragärde 1:7.
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. Patrik.ihrman@kalmar.se
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Patrik Ihrman
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglov Myggan 7 - SBN 2016-3263 resp KS 201670734
den 13 juli 2016 12:54:12

Projekt- och exploateringsenheten har ingen erinran över ansökan om bygglov för nybyggnad av
garage/förråd på fastigheten Myggan 7.
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. Patrik.ihrman@kalmar.se
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Patrik Ihrman
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande bygglovsansökan Källstorp 2:18 - SBN 2016-3280 resp KS 2016/0741
den 14 juli 2016 13:58:31

Projekt- och exploateringsenheten har ingen erinran mot ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Källstorp 2:18.
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. Patrik.ihrman@kalmar.se
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Patrik Ihrman
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
yttrande bygglovsansökan Bo 3:5 - SBN 2016-2443 resp KS 2016/0759
den 28 juli 2016 09:23:53

Projekt- och exploateringsenheten har ingen erinran mot ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus samt rivning på fastigheten Bo 3:5. Som upplysning kan meddelas att den
obebyggda marken, omkring fastigheten Bo 3:5, är parkmark i gällande detaljplan och ingår i
Boholmarnas vägförenings område (Bo ga:3).
Patrik
**********************************
PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN
Patrik Ihrman
Markingenjör
Tfn 0480-45 00 84
Fax 0480-45 00 89
e-post. Patrik.ihrman@kalmar.se
Adress: Box 611, 391 26 Kalmar

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Maria Jakobsson
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Yttrande ansökan om bygglov Kupolen 4 - SBN 2016-3278 resp. KS 2016/0778
den 17 augusti 2016 15:10:58

Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av markägare till fastigheten Norrliden 2:13
inga synpunkter på inkommen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt
fasadändring på fastigheten Kupolen 4.
/Maria Jakobsson
Maria Jakobsson
Exploateringsingenjör
tfn 0480-45 00 81
maria.jakobsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/1052 Yttrande bygglov Gesällen 3
den 14 juni 2016 09:22:09

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Gesällen 3.
/Johanna Kindqvist

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/0474 Yttrande bygglov Simpan 20
den 14 juni 2016 09:27:38

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av parkeringsplatser på Simpan 20.
/Johanna Kindqvist

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/2395 Yttrande bygglov Makrillen 3
den 3 juni 2016 08:53:03

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av garage på fastigheten Makrillen 3.
/Johanna

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/2295 Yttrande bygglov Akacian 17
den 14 juni 2016 09:25:37

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
ombyggnad och fasadändring av enbostadshus på fastigheten Akacian 17.
/Johanna Kindqvist

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/2863 Yttrande bygglov Björnen 6
den 22 juni 2016 10:18:48

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av mur på fastigheten Björnen 6.
/Johanna

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Josefine Robertsson
"sam.byggnadskontoret@kalmar.se"
Yttrande bygglovsansökan avseende fastigheten Kölby 9:87 SBN 2016-3038 resp KS2016/0634
den 16 juni 2016 10:53:42

Hej!
Projekt- och exploateringsenheten har i egenskap av granne inget att erinra mot ansökan om
bygglov avseende tillbyggnad av enbostadshus, uterum på fastigheten Kölby 9:87.
Mvh
Josefine Robertsson
Exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 00 88
josefine.robertsson@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Handläggare

Josefine Robertsson
50088

Datum

2016-08-09

Ärendebeteckning

KS 2016/0764

Eriksson och Ahlqvist AB
Svanebergs gård
392 43 Kalmar

Svar på grannmedgivande avseende fastigheten
Bandlandet 5
Yttrande
Kalmar kommun i egenskap av markägare till grannfastigheten Krafslösa 4:15
kan inte medge grannmedgivande till Eriksson och Ahlqvist AB på Bandlandet
5 för byggnation av komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgräns,
då fastigheten gränsar till allmän platsmark.
Bakgrund
Till Projekt- och Exploateringsenheten i Kalmar kommun har inkommit förfrågan om grannmedgivande för uppförande av komplementbyggnad närmare
än 4,5 meter från tomtgräns. Som granne kan Kalmar kommun enligt gällande
rättspraxis inte lämna grannmedgivande för byggnation av komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgräns, då fastigheten gränsar till allmän
platsmark.
Projekt- och Exploateringsenheten
Josefine Robertsson

Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenhe
Adress Box 611, 39126 KALMAR │ Besök Storgatan 35 A
Tel 0480-45 00 00 vx │josefine.robertsson@kalmar.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Johanna Kindqvist
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
SBN 2016/3768 Yttrande bygglov Pumpen 2
den 22 augusti 2016 08:01:32

Projekt- och exploateringsenheten har inga synpunkter på det sökta bygglovet avseende
nybyggnad av garage/carport på fastigheten Pumpen 2.
/Johanna Kindqvist

Johanna Kindqvist
exploateringsingenjör
tfn. 0480-45 01 26
johanna.kindqvist@kalmar.se
Kalmar kommun│Kommunledningskontoret
Projekt- och exploateringsenheten
Box 611 │391 26 Kalmar
www.kalmar.se

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Karin Löfström
0480-450165

2016-08-26

KS 2016/0772

Regeringskansliet, Miljö- och
energidepartementet

Remiss; Årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp COM (2016) 482
Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på ovanstående remiss.

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│karin.lofstrom_1@kalmar.se

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 8:30-9:45
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 52-56
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger

Anslaget på kommunens anslagstavla den 3 juni 2016.
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2016-05-24

§ 52
Grundutbildning i hbtq
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om en handlingsplan för
hbtq-arbetet de närmaste åren. En av insatserna i handlingsplanen är att
kommunens förtroendevalda ska ha grundkunskap i normkritik och hbtqfrågor.
Överläggning
Louise Weidolf, strateg för social hållbarhet, kommunledningskontoret,
genomför grundutbildning i hbtq-frågor.

§ 53
Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening
Dnr KS 2016/0226
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 maj 2016.
Låneansökan.
Bakgrund
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om lån
från Kalmar kommun på totalt 1 500 000 kronor. Beloppet är avsett att täcka
föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen genomför i
samband med att Eon ersätter befintliga luftkablar med markkabel i området.
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening bildades sommaren 2015. Syftet
med fiberföreningen är att på sikt kunna bygga ut bredband i Förlösa, Sporsjö,
Ugglerum, Melby, Årtebäck med flera byar och omgivning. Föreningen
beviljades kanalisationsstöd från regionförbundet på 550 000 kronor samt
275 000 kronor från kommunen.
För att kunna finansiera den första etappen av fibernätet d.v.s. samförläggningen med Eon behöver föreningen låna pengar. Då en kanalisation i sig ännu
inte har något värde förrän den har fibrerats och aktiverats har föreningen
svårt att få lån i en bank.
I ändringar i Verksamhetsplan med budget och ekonomisk planering 20172018 antagen av kommunfullmäktige i december 2015 antogs följande ändring
och tillägg till fokusområden och mål:
”Bredband via fiber
Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på
minst 100 Mbit/s senast år 2020 kommer att nås, bland annat genom samverkansavtal med Telia Sonera.
För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans
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med andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och föreslå
utbyggnadsområden. Kommunen kommer också att vidta olika åtgärder såsom
samförläggningar, råd vid ansökningar om stöd från landsbygdsprogrammet,
borgensåtaganden när stöd beviljats, lån samt bidrag till felande länkar för att
minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en tillgång till
fiber för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.”
Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förenings
ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande ska gälla:
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från
regionförbundet med motsvarande belopp som stödet. Resterande del
av lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller
senast 31 december 2021.
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att
markupplåtelseavtal och kanalisation övergår i kommunens ägo om
lånet inte kan betalas tillbaka.

§ 54
Ansökan om kommunal borgen till Mokällan fiber
ekonomisk förening
Dnr KS 2016/0391
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2016.
Ansökan.
Bakgrund
Mokällan fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om kommunal
borgen till Kalmar kommun. Föreningen har redovisat en projektplan, beviljat
kanalisationsstöd samt lånelöfte från bank.
Fiberföreningen har beviljats kanalisationsstöd från regionförbundet om
1 000 000 kronor och Kalmar kommun om 340 000 kronor. Bidraget från
regionförbundet kommer att betalas ut när fibernätet är utbyggt. Kalmar
kommun har betalat ut bidraget som ett förskott för att möjliggöra för
föreningen att kunna påbörja sitt arbete.
Fiberföreningen planerar en byggstart 2016 och har i dagsläget 64 fastigheter
som ska anslutas till nätet. Budgeten för en anslutning är satt till maximalt
25 000 kronor per fastighet, vilket är en marknadsmässigt jämförbar kostnad.
Under byggprocessen behövs en likviditet för att kunna genomföra projektet.
Utöver den summa som alla fastighetsägarna betalar, har föreningen en
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bidragsdel på 1 340 000 kronor, plus den moms som först måste betalas in
men som senare i projektet kan dras av i föreningen. Bidragsdelen från
regionförbundet och momsdelen är summor föreningen inte får tillbaka förrän
projektet haft redovisade och godkända kostnader.
Föreningen behöver ett lån, motsvarande den beviljade bidragsdelen från
regionförbundet om 1 000 000 kronor, samt för det momsbelopp om 250 000
kronor som läggs på den summan i samband med investeringen, totalt
1 250 000 kronor för vilket föreningen nu önskar att kommunen ska bevilja
kommunal borgen för.
Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om 1 250 000
kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal ska skrivas mellan
kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal och fibernät övergår i
kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller.

§ 55
Kommunal borgen och lån till fiberföreningar
Dnr KS 2016/0446
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 20 maj 2016.
Bakgrund
Fiberutbyggnaden i kommunen pågår på flera olika sätt. I kommunens tätorter
pågår en kommersiell utbyggnad av olika aktörer. På landsbygden finns ett
antal fiberföreningar som driver fiberutbyggnaden utifrån sina lokala förutsättningar. Några föreningar kan bygga ut genom så kallad kundinitierad fiber
via en aktör på marknaden. Andra föreningar bygger ut sitt nät själva med eller
utan bredbandsstöd. I de fall utbyggnaden är så dyr att stöd behövs kommer
föreningen ha ett behov av att låna pengar i bank för att finansiera del av
anläggningskostnaden till dess stödet är utbetalat. För att en ekonomisk
förening för bredband, som saknar tillgångar vid lånetillfället, ska kunna uppta
ett lån, kan det komma att krävas möjlighet till borgen.
För att ge möjlighet till fiberföreningarna att genomföra en samförläggning
med andra ledningsägare kan kommunen behöva låna ut pengar till fiberföreningar eftersom det är svårt att få lån innan hela fiberprojektet är
genomförbart.
Reglerna för att få stöd från jordbruksverket medger att kommunen kan gå i
kommunal borgen för banklån.
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Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen
till fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar:
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga:
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en anläggning som
består av passiv bredbandsinfrastruktur och aktiv utrustning.
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen.
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd.
- Lånelöfte från banken.
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om
borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av kommunen.
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. Beviljad
borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter det att
föreningen fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet. Borgensavgift
ska ej tas ut.
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunalt lån till
fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar:
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna samförlägga
kanalisation med andra ledningsägare.
- När lån inte kan erhållas i bank.
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 6
år efter att kanalisationen är genomförd.
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal
och kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet inte kan betalas
tillbaka.

§ 56
Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets
ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2016
Dnr KS 2016/0012
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2016.
Ekonomi och verksamhetsuppföljning per april 2016.
Ekonomisk sammanställning per april.
Uppföljningsrapport verksamhetsplan
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Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Kommunledningskontoret har efter april månad förbrukat 12,8 % av sin
budget mot riktvärdet 33,33 %. Utfallet påverkas av att något periodiserat
bokslut inte upprättas per april. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott
mot budget på 28,9 miljoner kronor där exploateringsverksamheten står för
25,0 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har antagit 17 nämndsmål som ska bidra till att fullmäktigemålen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats genom olika
aktiviteter. Av de 28 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller slutförts för 26
stycken medan resterande aktiviteter planeras att genomföras under andra
halvåret 2016.
Kommunledningskontoret har också 15 uppdrag att arbeta med. Av dessa har
två slutförts medan resterande pågår.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och
verksamhetsuppföljningen efter april 2016.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Tid
Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 8:30-9:20
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 68-71
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 15 juni 2016.
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§ 68
Upphandling av vård- och omsorgsboende Liljan och
Ståthållaren
Dnr KS 2016/0598
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni 2016.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar vård- och omsorgsboendet Liljan och Ståthållaren
med en utförare till båda boendena eftersom dessa under avtalstiden kommer
att byta till ny lokal där båda boendena kommer att finnas i samma lokal.
Utföraren ska för kommunens räkning endast ta emot hyresgäster som
beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om bostad i vård- och omsorgsboende av
kommunens biståndshandläggare. Kommunens boendesamordnare anvisar
lägenheterna till vård- och omsorgsboendet.
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara
kvalificerat.
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren
kommer att anta det anbud med lägst pris.
Avtalstiden är från och med 2016-12-01 t.o.m. 2020-11-30. Därefter har
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år.
Överläggning
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag
att slutföra upphandlingen av vård- och omsorgsboendet Liljan och
Ståthållaren och teckna avtal med Attendo Sverige AB (org.nr. 556148-5169).
Protokollsanteckning
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vänsterpartiet vill att alla våra skattepengar används i den kommunala
verksamheten. Vi är motståndare till att pengarna används till vinstutdelning i
privata företag.
Kommunen har redan tidigare tagit beslut om att de nu aktuella boendena ska
upphandlas. Nu är beslut om tilldelning uppe för beslut. Förslaget är att
vårdjätten Attendo ska få driva verksamheten på två boenden. Ärendet har
handlagts enligt de regler som ställts upp.
Vi vill med denna protokollsanteckning framföra vår tveksam till att ett stort
privat vårdföretag som Attendo kommer att driva verksamheten. Anbudet från
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företaget ligger klart under den genomsnittliga platskostnaden för den
kommunala verksamheten. Företaget måste naturligtvis försämra för
personalen och de äldre för att klara ekonomin och ska dessutom göra en vinst
på verksamheten. Det innebär antagligen mindre tid för de äldre, kortare
semester, fler deltider och mindre trygga anställningar för de anställda. Detta
går helt emot inriktningen i den kommunala verksamheten. Dessutom kommer
skattepengar att gå till vinstutdelning i det privata vårdföretaget. Vi tycker att
detta är ett steg åt fel håll.”

§ 69
Information om hållbarhetsveckan
Överläggning
Karin Löfström, strateg för ekologisk hållbarhet, kommunledningskontoret,
informerar om ”Kalmarsundsveckan - en hållbarhetsvecka” som arrangeras i
Kalmar den 31 augusti till den 4 september. Kalmar kommun är med och
arrangerar tre event under veckan; Hållbarhetssafari, Folke Rydéns filmvisning
Den andra vågen och Den cirkulära garderoben.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 70
Information om Den Attraktiva Regionen (DAR) samt
Avsiktsförklaring för samarbete kring planering i
Linnéstråket
Dnr KS 2016/0606
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 juni 2016.
Avsiktsförklaring.
DAR-Linnéstråket – projektet som tog en omväg för att komma fram.
Bakgrund
Pilotprojektet Linnéstråket är ett av sju pilotprojekt inom ramen för det
nationella projektet DAR (Den Attraktiva Regionen). Projektet startade i
augusti 2013 och kommer att avslutas i juni 2016.
Fokus för DAR ligger på att stärka ett integrerat arbete mellan infrastruktur-,
trafik- och bebyggelseutveckling. Framgångsrika regioner kännetecknas av en
alltmer djupgående integration av arbetsmarknaden inom pendlingsavstånd.
Det betyder att ingen enskild kommun kan bedriva utvecklingsplanering utan
nära kontakt med grannkommuner och regionala företrädare. De mindre
orternas roll och möjligheter att vara både boende-, service- och verksamhetsorter behöver utvecklas.
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Pilotprojektet Linnéstråket är ett samverkansprojekt mellan kommunerna
Växjö, Kalmar, Nybro, Emmaboda och Lessebo, Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget/Kollektivtrafikmyndigheten i
Kalmar län, Trafikverket och Linnéuniversitetet.
Linnéstråket har sin bakgrund i Linnéuniversitetets två lokaliseringar i Växjö
och Kalmar samt de orter och kommuner som ligger mellan och runt de två
universitetsstäderna. Universitetet med sin unika lokalisering ger nya
planeringsförutsättningar för de bägge länen och för stråket mellan de bägge
universitetsorterna. De två länens utvecklingsstrategier pekar på vikten av
större arbetsmarknadsregioner som en förutsättning för tillväxt. God
tillgänglighet är viktigt regionalt mål för bägge länen. För att nå dit behövs
snabb och frekvent kollektivtrafik med bland annat bra järnväg med snabb
tågtrafik.
Mål för pilotprojektet är; Ett universitet – två regionala centra – en
arbetsmarknadsregion.
Det finns nu ett förslag till en gemensam avsiktsförklaring som anger
inriktningen för den framtida samverkan. Syftet med avsiktsförklaringen är att
ta tillvara de gemensamma kunskaper och insikter som projektet gett och att
fortsätta utveckla samarbetet för att nå den gemensamma målbilden.
Överläggning
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avsiktsförklaringen om samarbete
kring planering i Linnéstråket.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.

§ 71
Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Dnr KS 2016/0580
Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 maj 2016, § 62.
Serviceförvaltningens skrivelse den 13 maj 2016.
Lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun, revidering.
Karta.
Bilaga 2-5.
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Bakgrund
I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun finns bestämmelser om
hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. Föreskrifterna har
sin grund i ordningslagen och reviderades senast den 20 december 2010.
I de lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot
ambulerande försäljning (§11). Områdena där polismyndighetens tillstånd krävs
för ambulerande försäljning föreslås utökas. Nytt utökat område där polismyndighetens tillstånd krävs föreslås omfatta områdena kring Fredriksskans
och vidare söderut i områdena öster om Systraströmmen, vidare genom
Stadsparken, Kalmarsundsparken och vidare ner till badet vid Långviken.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S), med instämmande av
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christina Fosnes (M) att ärendet ska
återremitteras till servicenämnden.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera
ärendet till servicenämnden.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till servicenämnden.
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Tid
Tisdagen den 23 augusti 2016 kl. 8:30-9:05
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 72-76
Beslutande
Anders Andersson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Anders Andersson
ordförande

Christina Fosnes

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 september 2016.
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§ 72
Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets
ekonomirapport efter juni
Dnr KS 2016/0012
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 juli 2016.
Uppföljning efter juni 2016.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Förbrukningen efter juni uppgår till 27,1 % jämfört mot riktvärdet 50,0 %.
Något periodiserat bokslut per juni har inte upprättats.
Prognosen pekar mot ett överskott med 28,9 miljoner kronor jämfört mot
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till
Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 25 miljoner kronor och
gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett
överskott på 1,2 miljoner kronor. Därutöver prognosticerar koncernledning,
kansli- och omvärldsenheten och projekt- och exploateringsenheten överskott
på grund av låga kostnader och vakanta tjänster.
Överläggning
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen
efter juni.

§ 73
Information om stambanan.com
Bakgrund
Stambanan.com är ett nätverk med 29 kommuner samt Region Skåne, Region
Blekinge, Region Jönköpings län, Region Södra Småland och Regionförbundet
i Kalmar län samt näringslivet. Nätverket arbetar med järnvägs- och
utvecklingsfrågor med fokus på södra stambanan.
Överläggning
Roger Kaliff, kommunfullmäktiges ordförande, även ledamot i
stambanan.coms ledningsgrupp, lämnar en lägesrapport kring det pågående
arbetet för en utbyggnad av södra stambanan.
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Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 74
Avsiktsförklaring och slutrapport - Mer Kalmarsund
Dnr KS 2016/0780
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 augusti 2016.
Slutrapport.
Avsiktsförklaring.
Bakgrund
Den Attraktiva Regionen (DAR) är ett nationellt pilotprojekt som tillkom på
initiativ av Trafikverket och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet
har pågått i tre år, från juni 2013 till juni 2016, och handlat om regional
utveckling med särskilt fokus på att stärka ett integrerat arbete med trafik och
bebyggelseutveckling.
Inom ramen för projektet har fem regioner bedrivit konkreta processer i sju
pilotprojekt; Skåne två pilotprojekt, Kalmar och Kronobergs län ett
gemensamt pilotprojekt samt ett pilotprojekt vardera i Kalmar, Östergötland,
Västmanland och Gävleborgs län.
Pilotprojektet Mer Kalmarsund har sin bakgrund i översiktsplaneringen i de tre
kommunerna Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar. De har i sin respektive
översiktsplanering lagt fast behovet av samarbete över kommungränserna för
att utveckla en gemensam identitet; Mer Kalmarsund. Avsikten med pilotprojektet har varit att utveckla samarbete kring fysiska dimensioner av den
regionala utvecklingsstrategin. Fokus har legat på att genom samverkan stärka
integrering mellan infrastruktur-, trafik- och bebyggelseutveckling.
Medverkande i pilotprojektet är kommunerna Kalmar, Mönsterås och
Oskarshamn, Regionförbundet i Kalmar län, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Trafikverket.
Projektet har nu presenterat en slutrapport och förslag till avsiktsförklaring om
fortsatt och fördjupat samarbete mellan Kalmar, Mönsterås och Oskarshamns
kommuner med den gemensamma visionen är ”Mer Kalmarsund - en
gemensam livsmiljö för arbete och boende”.
Överläggning
Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson och stadsarkitekt Björn Strimfors
redogör för ärendet.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till Avsiktsförklaring om
fortsatt och fördjupat samarbete mellan Kalmar, Mönsterås och Oskarshamns
kommuner med den gemensamma visionen ”Mer Kalmarsund - en gemensam
livsmiljö för arbete och boende”.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.

§ 75
Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften
mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region
syd/lokalpolisområde
Kalmar
Dnr KS 2016/0688
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 augusti 2016.
Förslag till samverkansavtal och gemensamma medborgarlöften.
Bakgrund
Ett viktigt uppdrag för kommunen är att bidra till att Kalmars invånare känner
sig trygga och säkra i vardagen. Trygghet är inte bara ett mål i sig utan också en
faktor som spelar stor roll för våra förutsättningar att vara en växande och
attraktiv kommun.
Kalmar kommun har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen,
vilken reglerats genom en överenskommelse om samverkan. Den senaste
ingicks 2013 och omfattade insatser mot narkotika, rattfylleri- och drograttfylleri. Avtalet löpte på ett år och har därefter förlängts av parterna.
Sedan den 1 januari 2015 har Sverige en nationell polismyndighet. I den nya
styrningen av svensk polis ska medborgaren vara i centrum och man strävar
efter att den lokala polisen tillsammans med kommunen avger medborgarlöften för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen.
Ett förslag till lokalt samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften har
utarbetats i samverkan mellan Kalmar kommun och lokalpolisområde Kalmar
under våren 2016. Avtalet löper från och med den 1 oktober 2016 till och med
den 30 september 2020 och reglerar formerna för samverkan samt att parterna
utöver gemensamma medborgarlöften ska samverka inom våldsbejakande
extremism och ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak).
Genom avtalet binds inga specifika finansiella resurser.
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Parterna ska enligt avtalet upprätta gemensamma medborgarlöften och årliga
aktivitetsplaner för dessa och för prioriterade områden där ansvar, genomförande och uppföljning ska framgå.
Överläggning
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret,
redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med CarlHenrik Sölvingers förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal och gemensamma
medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region
syd/lokalpolisområde Kalmar.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna välkomnar ett förnyat samverkansavtal med Polisen. Medborgarlöftena som anges; ’Skapa en tryggare stadkärna’ samt ’minska antalet inbrott’
är tydliga och relevanta.
Vi skulle dock vilja skicka med en del av de förslag som Liberalerna i Kalmar
hade med i vår budgetreservation som ligger i linje med angivna medborgarlöften. Dessa bifölls inte i samband med hanteringen av budget men kanske
kan diskuteras vidare inom det nya samverkansavtalet.
Vi föreslog bl.a. inom området ’Skapa en tryggare stadskärna’:
•

•
•

Att trygghetssatsningen med ordningsvakter i centrum förlängs under hela
2017 samt att man utreder om även andra stadsdelar skulle vara kunna bli
aktuella för patrullerande ordningsvakter t.ex. i Berga eller Oxhagen. Här
finns ett gott exempel på bra samarbete mellan Polis och ordningsvakter
från Örebros arbete ’Effektiv samordning för trygghet’.
Att kommunen tillsammans med Polisen genomför ytterligare
informationsinsatser om KLT:s nattstopp.
Att Kalmar kommun verkar för att KLT inför nattbussar även under
onsdagar.

Inom området ’minska antalet inbrott’ föreslog vi att:
•

Samverkansavtal tecknas mellan lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ),
polisen och körskolorna i kommunen i syfte att förlägga körlektioner till
villaområden med ökad utsatthet/eller ökad oro för inbrott, i samråd med
polisen. Detta har funnits i många år i Tyresö och även senare i Motala. I
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•

Tyresö minskade antalet anmälda inbrott med 27 % då man utvärderade
arbetet.
Samverkansavtal tecknas mellan Kalmar kommuns nattpatruller i
hemtjänst/hemsjukvård och Polisen med syfte att uppmärksamma och
rapportera brott dygnet runt. Liknande avtal finns mellan Polisen och
Vimmerby kommun.

Vi hoppas dessa idéer på insatser kan bidra till samverkansavtalet och arbetet i
Brottsförebyggande rådet under avtalstiden d.v.s. fram till 2020-09-30. Vi tror
att förslagen skulle bidra till medborgarlöftena på ett positivt sätt, öka
tryggheten och bidra stadskärnan och Kalmars attraktivitet.”

§ 76
Motion från Max Troendlé (MP); Öppna upp demokratin
– låt frågor få replikeras
Dnr KS 2016/0308
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 augusti 2016.
Motion.
Bakgrund
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att de regler som gäller för
interpellationer vad gäller replikskiften även ska gälla för en så kallad Öppen
fråga i kommunfullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges reglemente kan en kommuninvånare ställa en fråga
direkt till någon av kommunfullmäktiges ledamöter och få den besvarad under
sammanträdet. Frågan måste falla inom det kommunala ansvarsområdet och
frågan och svaret får vara längst två minuter vardera och endast den som frågar
och den som svarar får delta. Frågan måste vara anmäld till kommunstyrelsens
kansli senast klockan 08.00 sammanträdesdagen. Frågan behöver inte besvaras
skriftligt.
Att någon kommuninvånare ställer en öppen fråga är relativt ovanligt, hittills
under 2016 har en sådan fråga ställts och under 2015 ställdes inte någon sådan
fråga medan två stycken ställdes under 2014.
Regler för interpellationer och frågor finns i såväl kommunlagen som i
kommunfullmäktiges arbetsordning och syftar till att reglera de enskilda
ledamöternas rätt att väcka politisk debatt och diskussion i specifika frågor. Att
på samma sätt öppna upp för allmänheten att föra debatter kan på sikt urholka
det förtroendeuppdrag det är att sitta som folkvald ledamot i kommunfullmäktige. Däremot kan det uppstå situationer där den som ställer frågan
också bör få möjlighet att lämna synpunkter på det svar som givits och därför
föreslås att en replik ska få ges. Det innebär då att den som ställer frågan har
först två minuter på sig att formulera sin fråga, den som svarar har två minuter
till förfogande att besvara frågan och den som ställt frågan har sedan möjlighet
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till en följdfråga på högst en minut. Behövs ytterligare svar har den svarande
rätt att begära ordet och får då en minut till förfogande. Frågeställaren torde
därefter fått sin fråga besvarad.
Paragraf 31 i kommunfullmäktiges arbetsordning får då ett tillägg om att den
frågande har rätt till en minuts replik samt att den svarande ges rätt att begära
ordet och har en minut till förfogande.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Max Troendlés motion om att öppna upp demokratin.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens personaldelegation

Tid
Onsdagen den 17 augusti 2016 kl. 13:00
Plats
Personalenheten
Omfattning
§ 29-31
Beslutande
Bertil Dahl (V), ordförande
Carl-Henrik Sölvinger (L), vice ordförande
Roger Holmberg (S)
Ersättare
Michael Ländin (S)
Övriga
Anne Elgmark, personalchef
Mats Gustafsson, förhandlingschef
Ylva Gorton, chef kommunhälsan
Mattias Ask, förvaltningschef

§ 29

Sekreterare

Mats Gustafsson
Justeras

Bertil Dahl
Ordförande

Carl-Henrik Sölvinger
Vice ordförande

Justeringsdatum

Justeringsdatum

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.

2 (4)

Kommunstyrelsens
personaldelegation

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-08-17

Behandling av mötesärende
§ 29
Rätt till heltid Omsorgsförvaltningen
Dnr

Mattias Ask redovisar förvaltningens arbete med rätten till heltid.
Förvaltningsledningen har haft en löpande dialog med Kommunal under hela
tiden arbetet varit igång att försöka hitta lösningar för fler heltider inom
omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen är nu inne i ett skede där man försöker få till stånd
överenskommelser om två försöksverksamheter med Kommunal.
Förvaltningen vill komma igång med ett pilotprojekt på Norrlidshemmet som
är snarlikt det gamla avtalet.
Förvaltningen vill också pröva en modell vid nyanställningar där personal inom
en 100 % anställning får en ”fast placering på 25 % och en rörlig del inom
teamet på 75 %”.
Förutom kommunfullmäktiges beslut om rätt till heltid finns numera
skrivningar i Kommunals centrala kollektivavtal HÖK 16 där centrala parter är
överens om en målsättning där tillsvidareanställningar på heltid ska vara det
normala vis nyanställning. Kommunerna ska ta fram en plan senast 2017-12-31
för hur andelen heltider ska öka. Kommunerna har också på sig att årligen göra
en avstämning fram till 2021.
Personaldelegationen tackar för redovisningen och kommer nogsamt att följa
upp arbetet med rätten till heltid.
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§ 30
Centrerad administration HR-specialister
Dnr

Mats Gustafsson informerar om centrering av HR-specialister.
Sen 1 maj 2016 är tidigare personalutvecklarna och numera HR-specialisterna
anställda på kommunledningskontoret, personalenheten, HR-avdelningen.
Rekrytering av tre nya tjänster har genomförts under våren.
Peter Carlsson, Sara Lindqvist och Martin Holmdahl har anställts som HRspecialister och börjar sina anställningar den 29 augusti 2016.
Peter kommer närmast från Nybro kommun och Martin och Sara kommer från
Kalmar läns landsting.
Personaldelegationen tackar för informationen och kommer under hösten att
bjuda in HR-avdelningen för att diskutera hur Kalmar kommun ska få en mer
sammanhållen personal och lönepolitik.
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§ 31
Kommunhälsan
Dnr

Ylva Gorton informerar om det utvecklingsarbete som kommunhälsan har
påbörjat.
Grunduppdraget kvarstår men ett nytt uppdrag blir att bidra till att utveckla en
hälsofrämjande organisation och fortsatt minskning av sjukvårdande uppgifter.
Kommunhälsa kommer att anställa en hälsoutvecklare till.
Kommunhälsan ska ta fram ett baspaket för SAM med nya AFS 2015:4.
Anordna frukostföreläsningar.
Fortsätta stödja arbetet med att minska antalet sjukskrivningar.
Ansöka om EU-medel för arbete med fokus på hälsa.
Personaldelegationen tackar för informationen.
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Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 31 maj 2016 kl. 10:00-11:05
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 45-57
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Jonas Lövgren (M)
Johan Persson (S)
Anders Andersson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande
vice ordförande

Ersättare
Ingemar Einarsson (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Jonas Lövgren

Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 juni 2016.
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§ 45
Information om bostadsbyggnation
Överläggning
Josef Bjerlin, samhällsbyggnadskontoret, informerar om och visar en ny
webbkarta för bostadsstatistik som tagits fram av samhällsbyggnadskontoret.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 46
Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan
och bygglov
Dnr KS 2016/0451
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2016.
Utdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 21 april 2016, § 89.
Förslag till Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och
bygglov.
Bakgrund
Den senast i kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för Kalmar
kommun är från 1981. Det förslag till nya föreslagna riktlinjerna för parkering
som nu tagits fram ska underlätta framtagandet av detaljplaner och handläggning av bygglov. Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilken
efterfrågan på parkering som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller
byggherren. Grundprincipen är att parkeringsefterfrågan ska lösas inom den
egna fastigheten.
Om en fastighetsägare kan visa på åtgärder som leder till minskad parkeringsefterfrågan för bil kan flexibla parkeringstal tillämpas. Riktlinjerna redovisar
även vilka avvägningar som behöver göras vid förskolor och grundskolor, hur
parkering kan beräknas för speciella verksamheter samt vid stadsdelskärnor
och bykärnor. Vidare finns beskrivet olika sätt att lösa parkering utanför egen
fastighet i de fall parkering inte kan lösas på den egna fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 om ändring av intäkter
från p-köp på sidan 27 i Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun: ”Intäkterna
ska användas till att utveckla kommunens allmänna parkeringar”. I den tidigare
texten stod det ”Intäkterna ska användas för att underhålla och anlägga
parkeringsanläggningar”.
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Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till Riktlinjer
för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov.

§ 47
Planbesked för fastigheterna Rockneby 3:8-3:33, Drag
Dnr KS 2016/0024
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse rev den 30 maj 2016.
Yttrande till planbesked för fastigheterna Rockneby 3:8-3:33.
Ansökan om planbesked, med komplettering den 25 maj 2016.
Yttrande från Trafikverket, inkommet den 31 mars 2016.
Bakgrund
Eksjöhus AB inkom i januari 2016 med en ansökan om att ändra gällande
detaljplan för fastigheterna Rockneby 3:15-3:33, vad gäller bestämmelsen om
minsta tomtstorlek. Sökanden vill dessutom öka byggrätterna till 230
kvadratmeter för huvudbyggnad och 70 för uthus, samt införa möjlighet till
grupphusbebyggelse som parhus i bostadsrättsform.
Den 25 maj 2016 kompletterades ansökan med en skrivelse där de förtydligar
att ansökan endast gäller västra delen av det område som markerats, inte hela
området. Det innebär att planbeskedet gäller fastigheterna Rockneby 3:8-3:33.
Vidare anger Eksjöhus att det kommer tillföras cirka 15 nya bostäder.
Eksjöhus ambitioner ligger i linje med kommunens översiktsplan, som antogs i
kommunfullmäktige 2013, exempelvis genom att kustnära boende möjliggörs
och varierad bostadsbebyggelse kan erbjudas i ett område med företrädesvis
småhus. Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och
marken är förberedd för byggnation. En ny detaljplan enligt ansökan skulle
netto möjliggöra ytterligare cirka 15 bostäder i området.
Trafikverket har fått ärendet på remiss och motsätter sig en planändring utifrån
att detta förvärrar trafiksituationen på Drag. De menar att åtgärder först bör
göras som förbättrar förutsättningarna för gång- och cykeltrafik på halvön.
Dessa åtgärder är inte tidsbestämda eller beslutade ännu.
Samhällsbyggnadskontoret anses att kommunen bör påbörja detaljplanearbete
för fastigheterna Rockneby 3:8-3:33, Drag. Detaljplanen beräknas kunna antas
under 2020.
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Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
fastigheterna Rockneby 3:8-3:33, Drag. Detaljplanen beräknas antas under
2020.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.

§ 48
Planbesked för fastigheten Tigern 20, Tegelviken
Dnr KS 2016/0155
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2016.
Yttrande till planbesked för fastigheten Tigern 20, Tegelviken.
Ansökan om planbesked.
Bemötande från sökande, inkom den 23 maj 2016.
Bakgrund
Fastighetsägarna på Tigern 20 inkom i februari 2016 med en ansökan om
planbesked för att upprätta en detaljplan för fastigheten. Syftet är att ändra
användningen från kontor till bostad i plan 1, då bostad finns på plan 2 och 3.
Ljudrutor finns i samtliga fönster mot öster, söder och väster.
Kommunen har för avsikt att verka för att utveckla gamla industriområdet till
ett attraktivt område för verksamheter och boende på sikt. Idag finns dock
befintliga verksamheter och förutsättningar i området som inte är förenliga
med boende. Kommunen gör därför den samlade bedömningen att det i
dagsläget inte är aktuellt att påbörja arbetet med en ny detaljplan för bostäder
på Tigern 20.
Enligt förvaltningslagen § 17 har sökande rätt att få ta del av handlingarna och
yttra sig innan beslut. Den sökande har skriftligen inkommit med synpunkter
den 23 maj 2016.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbetet inte ska påbörjas
för fastigheten Tigern 20, Tegelviken.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.
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§ 49
Försäljning av fastigheten Verktygsmakaren 1,
Fjölebro
Dnr KS 2012/0630
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2016.
Karta.
Bakgrund
LW Bostäder AB är ett dotterbolag till SÅMAB Förvaltnings AB likväl som
LW Fastigheter i Kalmar AB som sedan tidigare har en markreservation på
Verktygsmakaren 1 i Fjölebro.
LW Bostäder AB har för avsikt att uppföra totalt ca 46 hyreslägenheter i två
flerbostadshus. Fastighetens areal är 6 432 kvm. Priset för marken är 600
kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 3 295 kvm. Vid ytterligare
byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning med KPI).
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Verktygsmakaren 1 enligt
kommunledningskontorets förslag till LW Bostäder AB (556656-9231) för en
köpeskilling om 1 977 000 kronor.

§ 50
Försäljning av fastigheten Lingonet 2, Snurrom
Dnr KS 2016/0222
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2016.
Karta.
Bakgrund
GBJ Construction AB är ett helägt dotterbolag till GBJ Bostadsutveckling AB
som sedan tidigare har en markreservation på Lingonet 2 i området Snurrom.
GBJ Construction AB har för avsikt att uppföra totalt ca 18 hyreslägenheter i
två våningar i tre flerbostadshus. Fastighetens areal är 3 248 kvm. Priset för
marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 1 548 kvm.
Vid ytterligare byggnation utgår tilläggsköpeskilling (uppräkning med KPI).
Fastighetsreglering kommer att ske då inlämnat bygglov även berör mindre del
av Lingonet 1. Regleringen kommer att förändra den slutgiltiga köpeskillingen
och arealen då Lingonet 2 kommer att bli en något större fastighet. GBJ
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Construction AB har en gällande markreservation på Lingonet 1 som gäller till
och med den 31 juli 2016 och de har för avsikt att även förvärva den fastigheten för byggnation av ytterligare ca 30 stycken hyresrätter. GBJ Construction
AB kommer att stå för förrättningskostnad samt kostnad för markköp av den
mindre del som regleras till Lingonet 2.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Lingonet 2 enligt kommunledningskontorets förslag till GBJ Construction AB (org.nr 556938-7318) för
en köpeskilling om 1 238 400 kronor.

§ 51
Försäljning av fastigheten Blåbäret 1, Snurrom
Dnr KS 2016/0222
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2016.
Karta.
Bakgrund
Eriksson och Ahlqvist AB har sedan tidigare en markreservation på Blåbäret 1
i Snurrom.
Eriksson och Ahlqvist AB har för avsikt att uppföra totalt sex flerbostadshus i
2 ½ våningar innehållande ca 48 hyresrätter. Fastighetens areal är 6 821 kvm.
Priset för marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA
3 798 kvm. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas
(uppräkning med KPI).
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Blåbäret 1 enligt
kommunledningskontorets förslag till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr
556795-0786) för en köpeskilling om 3 038 400 kronor.

§ 52
Försäljning av fastigheten Råstenen 1, Norra
Vimpeltorpet
Dnr KS 2016/0221
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2016.
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Karta.
Bakgrund
Hansa Bygg AB har sedan tidigare en markreservation på Råstenen 1 i Norra
Vimpeltorpet.
Hansa Bygg AB har för avsikt att etappvis uppföra totalt ca 120 hyreslägenheter i sex stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 16 963 kvm. Priset för
marken är 800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 8 945 kvm.
Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning med
KPI).
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Råstenen 1 enligt
kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr 556520-6660)
för en köpeskilling om 7 156 000 kronor.

§ 53
Markanvisningsavtal på del av fastigheten Svaneberg
2:10, Svaneberg
Dnr KS 2016/0492
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2016.
Markanvisningsavtal.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2016 att bevilja markreservation
för WaNos Svaneberg AB på del av fastigheten Svaneberg 2:10. Syftet var att
pröva möjligheten att bebygga den blivande tomtmarken på del av fastigheten
Svaneberg 2:10, öster om WaNos Svanebergs nuvarande fastighet Kultivatorn
2, med ytterligare verksamhets- och kontorslokaler i likvärdigt utförande som
deras befintliga byggnad. Den planerade byggnationen omfattar ca 1 000 kvm
BYA.
Detaljplanearbetet är påbörjat och detaljplanen har varit utställd på granskning.
För att förtydliga bolagets och kommunens åtagande under planarbetet har
parterna upprättat ett markanvisningsavtal som ersätter tidigare markreservation. Parternas gemensamma intention enligt markanvisningsavtalet är
att detaljplanen ska antas under hösten 2016.
Markanvisningen ger WaNos Svaneberg AB ensamrätt att under markanvisningsavtalets villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av
markområdet för bebyggelse.
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Områdets areal är ca 3 200 kvm. Parterna avser att överlåta området till ett pris
om 500 kronor/kvm mark (justeras med KPI).
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för del av fastigheten
Svaneberg 2:10, mellan Kalmar kommun och WaNos Svaneberg AB (org.nr
556802-4276) enligt kommunledningskontorets förslag.

§ 54
Markanvisningsavtal på del av fastigheten Oxhagen
2:1, Kungsgårdsvägen
Dnr KS 2016/0493
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2016.
Markanvisningsavtal.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Kalmarhem
AB på mark intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. Syftet var att få
pröva möjligheten att bebygga del av fastigheten Oxhagen 2:1 med hyreslägenheter i flerbostadshus.
Detaljplanearbetet är påbörjat och detaljplanen har varit utställd på samråd.
För att förtydliga bolagets och kommunens åtagande under planarbetet har
parterna upprättat ett markanvisningsavtal som ersätter tidigare markreservation. Parternas gemensamma intention enligt markanvisningsavtalet är
att detaljplanen ska antas årsskiftet 2016/2017.
Markanvisningen ger Kalmarhem AB ensamrätt att under markanvisningsavtalets villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet för
bebyggelse.
Områdets areal är ca 6 800 kvm. Den planerade byggnationen omfattar
ca 9 600 kvm BTA. Parterna avser att överlåta området till ett pris om
1700 kronor/kvm BTA (justeras med KPI).
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av fastigheten
Oxhagen 2:1, mellan Kalmar kommun och Kalmarhem AB (org.nr 5565265906) enligt kommunledningskontorets förslag.
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§ 55
Markreservation för GBJ Bostadsutveckling AB på del
av fastigheten Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet,
Dnr KS 2016/0494
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2016.
Karta.
Bakgrund
GBJ Bostadsutveckling AB har inkommit med en ansökan om markreservation
på del av fastigheten Krafslösa 5:1 i Norra Vimpeltorpet.
Syftet med ansökan är att de vill uppföra en sammanhängande bebyggelse
bestående av 20 kedjehus i två plan och åtta enplanshus. Upplåtelseformen är
bostadsrätt.
Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2016. Området för
markreservationen är detaljplanelagt och på cirka 10 000 kvadratmeter.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av
fastigheten Krafslösa 5:1 för GBJ Bostadsutveckling AB (org.nr 556974-6729).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2016.

§ 56
Förlängning av markreservation för Bovieran AB på del
av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden
Dnr KS 2015/0471
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2016.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att bevilja Bovieran AB en
markreservation inom det kommande stadsutvecklingsområdet Södra staden.
Markreservationen avsåg cirka 7 500 kvadratmeter inom fastigheterna Rinkaby
6:46, 11:4 och 15:11.
Bovieran har sedan år 2009 byggt tretton anläggningar i Sverige, varav en i
området Funkabo i Kalmar. Eftersom intresset för bostäderna är stort i
Kalmar är bolaget nu intresserade av att uppföra ytterligaren en anläggning i
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kommunen. Varje Bovieran-anläggning är identisk och innehåller 48 lägenheter
som upplåts med bostadsrätt till boende som är +55 år. Huset består av tre
våningar (tre byggnadskroppar) som omsluter en 1 640 kvadratmeter stor
inglasad vinterträdgård.
Markreservationen avser cirka 7 500 kvadratmeter inom fastigheten Rinkaby
15:11. För området pågår arbete med ny detaljplan.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Bovieran AB
(org.nr 556683-9584) på del av fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden.
Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2016.

§ 57
Stadsarkitekten informerar
Överläggning
Stadsarkitekt Björn Strimfors presenterar utvecklingsidéer för Ljungbyholm.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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Tid
Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10:00-10:30
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 58-66
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Johan Persson (S)
Anders Andersson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Anders Andersson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 17 juni 2016.
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Fastställande av dagordning
Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändringar i
föredragningslistan:
-

Ärende 10 utgår: Stadsarkitekten informerar

§ 58
Information om markanvisning för Fredriksskans
Överläggning
Mattias Andersson, kommunledningskontoret, informerar om markanvisning
för Fredriksskans. Mellan 10 juni och 30 september pågår en markanvisningstävling för Fredriksskansområdet. All information finns samlad på Kalmar
kommuns hemsida, www.kalmar.se/markanvisningstavling
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 59
Information om fastighetsförsäljning av kv.
Brandvakten, Kvarnholmen
Överläggning
Maria Jakobsson, kommunledningskontoret, informerar om fastighetsförsäljning av kv. Brandvakten. Försäljningen kommer pågå under sommaren
2016 och görs genom Svensk Fastighetsförmedling.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 60
Information om Kalmarsundsregionens Renhållare
(KSRR) på Tegelviken
Överläggning
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om att Kalmar kommun
för en diskussion angående arrendeavtal med Kalmarsundsregionens
Renhållare (KSRR) vad gäller anläggningen i Tegelviken.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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§ 61
Förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 maj 2016.
Kartor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Boet Bostad AB en
markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1 i Snurrom. Markreservationen avsåg ca 23 000 kvadratmeter.
Boet Bostad AB vill på platsen bygga totalt ca 300 hyreslägenheter i 4-6
våningar. Etapp 1 avser byggnation av ca 150 hyresrätter på nybildade
Tranbäret 1 och etapp 2 avser byggnation av ca 150 hyresrätter på nybildade
Björnbäret 1 (tidigare Kläckeberga 10:1).
Markreservationen avser 12 788 kvadratmeter på fastigheten Tranbäret 1 och
10 883 kvadratmeter på fastigheten Björnbäret 1.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Boet Bostad
AB (org.nr: 559035-3214) på fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1,
Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2016.

§ 62
Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i
Kalmar AB avseende fastigheten Montören 3, Fjölebro
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni 2016.
Karta.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i
Kalmar AB en markreservation på fastigheten Verktygsmakaren 1 och
fastigheten Montören 3, Fjölebro. Markreservationen avsåg 7 782
kvadratmeter. Kommunstyrelsen har härefter den 7 juni 2016 beslutat om
försäljning av Verktygsmakaren 1.
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på Montören 3 bygga bostäder med
upplåtelseform hyresrätt.
Markreservationen avser 1 350 kvadratmeter på fastigheten Montören 3.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för LW
Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på fastigheten Montören 3,
Fjölebro.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2016.

§ 63
Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i
Kalmar AB på fastigheterna Hjortronet 1 och Hjortronet
2, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 maj 2016.
Kartor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja LW Fastigheter i
Kalmar AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1
Snurrom. Markreservationen avsåg ca 10 000 kvadratmeter.
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen bygga totalt ca 200 hyreslägenheter
i 6-15 våningar. En första etapp planeras på Hjortronet 1 med ca 140 lägenheter i 6 våningar. Den andra etappen planeras på Hjortronet 2 med ca 60
lägenheter i 10-15 våningar.
Markreservationen avser 7 539 kvadratmeter på fastigheten Hjortronet 1 och
2 841 kvadratmeter på fastigheten Hjortronet 2 (tidigare Kläckeberga 10:1).
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Kommunstyrelsens planutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-14
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för LW
Fastigheter i Kalmar AB (org.nr: 556239-7272) på fastigheterna Hjortronet 1
och Hjortronet 2, Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2016.

§ 64
Förlängning av markreservation för Hansa Bygg AB på
fastigheten Visaren 1, Norra Vimpeltorpet
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 maj 2016.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja Hansa Bygg AB en
markreservation på del av fastigheterna Krafslösa 5:1 och 5:2, Norra
Vimpeltorpet. Markreservationen avsåg ca 22 000 kvadratmeter. Beslut om
försäljning av nybildade fastigheten Råstenen 1 (tidigare del av Krafslösa 5:1
och 5:2) kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 20 juni 2016.
Hansa Bygg AB vill på nybildade fastigheten Visaren 1 (tidigare del av
Krafslösa 5:2) bygga totalt ca 10-15 marklägenheter med upplåtelseform
hyresrätt. Markreservationen avser 5 022 kvadratmeter.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Hansa Bygg
AB (org.nr: 556520-6660) på fastigheten Visaren 1, Norra Vimpeltorpet.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2016.

§ 65
Förlängning av markreservation för GBJ
Bostadsutveckling AB på fastigheten Lingonet 1
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 maj 2016.
Karta.
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Kommunstyrelsens planutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-14
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att bevilja GBJ Bostadsutveckling
AB en markreservation på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom.
Markreservationen avsåg ca 8 000 kvadratmeter. Kommunstyrelsen har
härefter den 7 juni 2016 beslutat om försäljning av Lingonet 2.
GBJ Bostadsutveckling AB vill på fastigheten Lingonet 1 (tidigare Kläckeberga
10:1) bygga totalt ca 22-25 hyreslägenheter i 2-3 våningar. Markreservationen
avser ca 4 788 kvadratmeter.
Fastighetsbildning pågår mellan Lingonet 1 och 2, slutlig areal kommer därmed
att ändras något.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för GBJ
Bostadsutveckling AB (org.nr: 556974-6729) på fastigheten Lingonet 1,
Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2016.

§ 66
Förlängning av markreservation för Gyllene hem AB
(tidigare JLW Fastigheter AB) på fastigheterna
Kläckeberga 10:11 och Kläckeberga 10:12, Snurrom
Dnr KS 2016/0025
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 maj 2016.
Kartor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i april 2016 att bevilja JLW Fastigheter AB
(numera Gyllene Hem AB) en markreservation på del av fastigheten
Kläckeberga 10:1, Snurrom. Markreservationen avsåg ca 10 500 kvadratmeter.
Gyllene Hem AB vill på platsen bygga totalt ca 70-80 kooperativa hyresrätter.
Markreservationen avser 5 189 kvadratmeter på nybildade fastigheten
Kläckeberga 10:11 och 5 147 kvadratmeter på nybildade fastigheten
Kläckeberga 10:12.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger markreservationen för Gyllene Hem
AB (org.nr 556987-7698) tidigare JLW Fastigheter AB på fastigheterna
Kläckeberga 10:11 och Kläckeberga 10:12, Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2016.

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljförmögenhet per 2016-06-30
Antal andelar
Andelskurs

896 697,3984 St
3 403,9400 Kr

Svenska aktier/fonder
49,14% 1 499
Utländska aktier/fonder
8,14% 248
Obligationer
34,82% 1 062
Räntefonder
3,65% 111
Upplupna räntor, värdepapper 0,18%
5
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
4,99% 152
Ej bokförd likviditet
-0,80% - 24
Öppen position köpoptioner
-0,12% - 3
Summa förmögenhet

863
534
746
406
397
66
310
460
562

669
399
741
903
968
821
120
334
163

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 052 304 123 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-06
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,62%
9,25%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,91%
8,20%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,91
0,94
2,42%
0,15

Avkastning per 2016-06-30
Från datum Portföljen
Index
2016-05-31
-1,41%
-1,13%
04-30
0,34%
0,29%
03-31
0,70%
0,62%
02-29
2,32%
1,61%
01-31
4,80%
2,88%
2015-12-31
0,36%
-0,23%
11-30
-2,47%
-2,53%
10-31
-0,89%
-0,84%
09-30
3,12%
2,67%
08-31
0,11%
0,25%
07-31
-4,07%
-2,57%
06-30
-1,53%
0,26%
2014-12-31
6,31%
5,46%
2013-12-31
18,59%
17,53%
2012-12-31
35,94%
33,38%
2011-12-31
52,80%
46,66%
2010-12-31
44,14%
42,71%
2009-12-31
64,36%
62,85%
2008-12-31
103,55% 105,56%
2007-12-31
71,80%
71,70%
2006-12-31
68,23%
71,87%
2005-12-30
97,75%
96,32%
2004-12-30
145,31% 134,63%
2003-12-30
180,00% 167,57%
2003-02-28
240,39% 225,41%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
-0,28%
0,05%
0,08%
0,71%
1,92%
0,59%
0,06%
-0,05%
0,45%
-0,14%
-1,51%
-1,79%
0,84%
1,06%
2,56%
6,14%
1,43%
1,51%
-2,01%
0,10%
-3,65%
1,43%
10,68%
12,43%
14,98%

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-06 - 2016-06
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
1 748
57,3%
25%-60%

Total utlandsandel

249

8,1%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

39

1,3%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- SEB
- Nordea
- Hennes & Mauritz

268
158
153
108
99

8,8%
5,2%
5,0%
3,5%
3,3%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

579

19,0%

Max 10%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
47,62%
20,79%
5,89%
4,89%
4,45%
3,68%
3,49%
3,12%
2,80%
1,66%
1,61%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

512 176 000
1453 382 682
440 000 000
634 671 750
51 000 000
179 687 832
51 021 000
149 398 031
39 009 000
135 757 131
50 000 000
112 285 233
50 000 000
106 432 846
26 375 000
95 306 367
24 500 000
85 611 839
32 500 000
50 649 177
16 850 000
49 121 235
1 293 431 000 3 052 304 123

183,8%
44,2%
252,3%
192,8%
248,0%
124,6%
112,9%
261,4%
249,4%
55,8%
191,5%
136,0%

Insatt/uttag
2016
25 000 000

55%

0%
45%

35%

2015-06-30

KLP

|
2015-08-31

|
2015-11-30

|
2016-02-29

|
2016-05-31

25%

Torsdag 2016-07-07
Sida
2

Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 30 Juni 2016

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-06
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

200%

55%

150%
45%

100%

35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

25%

Torsdag 2016-07-07
Sida
3

Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 30 Juni 2016

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

13,83%
13,53%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

15,11%
17,00%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,81
0,71

Aktiv risk
Informationskvot

4,03%
0,07

Fem största innehaven 2016-06-30
Hennes & Mauritz B
Investor B
SCA B
Telia Company
Swedbank A

99
91
71
66
65

265
180
016
332
887

550
140
000
400
500

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2016-06-30
2015-12-31

Övriga

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-06

Utland

1 822 687 719 Kr

Teleoperatörer

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

Sällanköpsvaror

669
399
994
154
334
163

Material

Summa förmögenhet

863
534
53
258
460
562

Branschfördelning 2016-06-30 och 2015-12-31
Differens
1,07%
25%
0,91%
0,17%
0,51%
20%
3,02%
3,02%
15%
2,89%
1,88%
10%
1,27%
1,47%
0,65%
5%
-0,21%
1,79%
0%
3,60%
-2,0% -1,6% -0,2% +0,2% -0,3% +1,2% +1,0% +0,6% +1,1%
-0,36%
0,59%
2,44%
-0,82%
-20,31%
19,60%
14,45%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-06 - 2016-06
11,14%
Portföljen
Index
8,71%
10%
9,24%
19,29%
IT

82,29% 1 499
13,64% 248
0,00%
5,61% 102
-1,34% - 24
-0,20% - 3

Avkastning per 2016-06-30
Från datum Portföljen
Index
2016-05-31
-2,49%
-3,57%
04-30
-0,25%
-1,16%
03-31
-0,09%
-0,26%
02-29
2,18%
1,66%
01-31
6,75%
3,73%
2015-12-31
-0,65%
-3,67%
11-30
-4,66%
-7,55%
10-31
-2,33%
-4,20%
09-30
3,70%
2,43%
08-31
-0,63%
-2,10%
07-31
-7,25%
-7,90%
06-30
-3,50%
-3,29%
2014-12-31
8,14%
6,35%
2013-12-31
26,76%
23,16%
2012-12-31
57,22%
57,59%
2011-12-31
84,15%
83,57%
2010-12-31
61,21%
58,77%
2009-12-31
100,35% 101,17%
2008-12-31
186,49% 206,81%
2007-12-31
106,59%
87,00%
2006-12-31
96,59%
82,14%
2005-12-30
144,39% 133,25%
2004-12-30
226,69% 217,98%
2003-12-30
293,20% 283,96%
2003-02-28
462,61% 443,32%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

323 970,7102 St
5 626,0880 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2016-06-30

Aktieinnehav
100%
90%
80%

5%

70%
60%
50%

0%

40%
30%
20%
10%

2015-06-30

KLP

|
2015-08-31

|
2015-11-30

|
2016-02-29

|
2016-05-31

Torsdag 2016-07-07
Sida
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 30 Juni 2016
Affär

Ej bokförd likviditet
Affärsdag Likviddag

Köp av XACT BEAR 2
Köp av Autoliv
Summa köp

Antal/Nom belopp

Kurs/Ränta

200 000
5 000

100,10
888,07

2016-06-29 2016-07-01
2016-06-29 2016-07-01

Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto
20 019 985
4 440 349

Summa ej bokförd likviditet

0 SWEDBANK
0 SWEDBANK
0

-24 460 334

Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK 10 917 004,79
SWEDBANK
SEK 69 377 627,34
SEB
SEK 21 415 422,49
Summa
102 258 153,73

Valuta
CHF
GBP

20 019 985
4 440 349
24 460 334

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,7253
DKK
11,4682
NOK

Kurs
1,2690
1,0144

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
53 994,27
0,00
0,00
0,00
53 994,27
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

Kurs
9,4404
8,5030

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
3 562 163
Summa skulder
3 562 163
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-06
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

495%
90%
440%
80%
385%
70%
330%

60%

275%

50%

220%

40%

165%

30%

110%

20%

55%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

Torsdag 2016-07-07
Sida
3

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-06-30

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

311
180
324
600
150
500
900
375
588

000
000
600
000
000
000
000
000
653

Hälsovård
AstraZeneca
Camurus
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum
Wilson Therapeutics

34
100
900
140
250
280
130

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bonava b
Bravida Holding
Bulten AB
Intrum Justitia
Loomis B
NCC B
Sandvik
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

90
120
160
188
344
244
105
100
170
780
375
259
200
175
787

18,80
86,50
280,90
70,90
132,50
44,60
72,95
175,70
101,80

388 779 315
5 846 800
15 570 000
91 180 140
42 540 000
19 875 000
22 300 000
65 655 000
65 887 500
59 924 875

355 013 562,32
6 040 730,00
9 292 885,00
73 012 465,34
36 322 474,01
16 026 117,00
13 860 778,00
75 720 605,59
52 316 791,69
72 420 715,69

19,42
51,63
224,93
60,54
106,84
27,72
84,13
139,51
123,03

9,51
- 3,21
67,55
24,88
17,12
24,02
60,89
- 13,29
25,94
- 17,25

33 765 753
- 193 930
6 277 115
18 167 675
6 217 526
3 848 883
8 439 222
- 10 065 606
13 570 708
- 12 495 841

22,24
0,33
0,89
5,22
2,43
1,14
1,28
3,76
3,77
3,43

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken

000
000
000
000
000
000
000

506,00
68,50
68,25
172,70
119,00
102,80
42,30

173 690 000
17 204 000
6 850 000
61 425 000
24 178 000
29 750 000
28 784 000
5 499 000

154 972 920,04
17 046 019,27
6 443 127,00
57 201 821,10
26 317 997,26
16 956 825,27
24 637 130,14
6 370 000,00

501,35
64,43
63,56
187,99
67,83
87,99
49,00

12,08
0,93
6,31
7,38
- 8,13
75,45
16,83
- 13,67

18 717 080
157 981
406 873
4 223 179
- 2 139 997
12 793 175
4 146 870
- 871 000

9,93
0,98
0,39
3,51
1,38
1,70
1,65
0,31

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
000
000
000

165,90
217,30
198,20
102,00
50,50
81,75
263,20
205,70
195,00
83,75
175,40
134,10
148,70
82,90
83,00

486 125 150
14 931 000
26 076 000
31 712 000
19 176 000
17 372 000
19 947 000
27 636 000
20 570 000
33 150 000
65 325 000
65 862 700
34 798 950
29 740 000
14 507 500
65 321 000

394 782 221,25
12 236 377,74
27 124 234,19
13 953 505,00
3 964 287,00
16 371 393,00
17 190 987,88
13 495 000,32
10 175 746,72
33 274 695,67
66 668 923,36
48 401 435,62
40 662 769,39
17 055 689,89
7 235 357,25
66 971 818,22

135,96
226,04
87,21
21,09
47,59
70,45
128,52
101,76
195,73
85,47
128,90
156,70
85,28
41,34
85,10

23,14
22,02
- 3,86
127,27
383,72
6,11
16,03
104,79
102,15
- 0,37
- 2,02
36,08
- 14,42
74,37
100,51
- 2,46

91 342 929
2 694 622
- 1 048 234
17 758 495
15 211 713
1 000 607
2 756 012
14 141 000
10 394 253
- 124 696
- 1 343 923
17 461 264
- 5 863 819
12 684 310
7 272 143
- 1 650 818

27,80
0,85
1,49
1,81
1,10
0,99
1,14
1,58
1,18
1,90
3,74
3,77
1,99
1,70
0,83
3,74

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 112 000
1 000 000
375 805

15,80
64,30
60,75

104 699 754
17 569 600
64 300 000
22 830 154

128 557 795,04
16 999 797,00
91 187 057,04
20 370 941,00

15,29
91,19
54,21

- 18,56 - 23 858 041
3,35
569 803
- 29,49
- 26 887 057
12,07
2 459 213

5,99
1,00
3,68
1,31

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B

200 000
264 000

162,80
269,00

103 576 000
32 560 000
71 016 000

69 464 926,08
22 955 162,48
46 509 763,60

114,78
176,17

49,11
41,84
52,69

34 111 074
9 604 838
24 506 236

5,92
1,86
4,06

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
Hennes & Mauritz B

35 000
402 700

900,50
246,50

130 783 050
31 517 500
99 265 550

119 828 722,02
33 183 292,44
86 645 429,58

948,09
215,16

9,14
- 5,02
14,57

10 954 328
- 1 665 792
12 620 120

7,48
1,80
5,68

Swedbank
SEB

Teleoperatörer
Tele 2 B

360 000

73,55

92 810 400
26 478 000

106 150 934,14
27 318 925,00

75,89

- 12,57 - 13 340 534
- 3,08
- 840 925

5,31
1,51

SEB

IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

KLP

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

Torsdag 2016-07-07
Sida
1

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-06-30
Benämning

Telia Company

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

1 670 000

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

39,72

66 332 400

78 832 009,14

47,20

- 15,86

- 12 499 609

3,79

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall BRC 200916
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Strukturinvest BRIC
Strukturinvest Global AC
SWB Bevis Energieffktiv 191120

189
150
100
150
120
200
120
120
445
200
120
99
143
120
100
100

005
000
000
000
000
000
000
000
739
000
000
047
828
000
000
000

144,17
22,20
112,00
85,12
56,71
88,54
76,57
89,11
127,28
97,05
77,69
195,59
129,19
73,22
74,76
99,10

248 534 399
27 248 853
3 330 000
11 200 000
12 768 000
6 805 200
17 708 000
9 188 400
10 693 200
56 733 721
19 410 000
9 322 800
19 372 676
18 581 149
8 786 400
7 476 000
9 910 000

248 835 497,33
23 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
43 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
14 500 000,02
11 666 150,00
10 000 000,00
10 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,76
88,82
100,00
104,31
100,81
97,22
100,00
100,00

- 0,12
18,47
- 77,80
12,00
- 14,88
- 43,29
- 11,46
- 23,43
- 10,89
30,20
9,27
- 22,31
87,52
28,15
- 24,68
- 25,24
- 0,90

- 301 098
4 248 853
- 11 670 000
1 200 000
- 2 232 000
- 5 194 800
- 2 292 000
- 2 811 600
- 1 306 800
13 159 546
1 646 000
- 2 677 200
9 041 503
4 081 149
- 2 879 750
- 2 524 000
- 90 000

14,21
1,56
0,19
0,64
0,73
0,39
1,01
0,53
0,61
3,24
1,11
0,53
1,11
1,06
0,50
0,43
0,57

Övriga
XACT BEAR 2

200 000

97,00

19 400 000
19 400 000

20 019 985,00
20 019 985,00

100,10

- 3,10
- 3,10

- 619 985
- 619 985

1,11
1,11

9,44

150 771 505

Summa aktier

KLP

1 748 398 068 1 597 626 563,23

0,00

Depå

Swedbank
Alfred Berg
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank

100,00
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-06-30

Optioner

Benämning

Optionstyp

AstraZeneca/1607/510
Atlas Copco A/1607/225
Atlas Copco A/1607/230
Autoliv/1607/1065
Autoliv/1607/960
Autoliv/1608/1080
Boliden/1607/150
Boliden/1607/155
Elekta B/1607/65
Elekta B/1608/67
Ericsson B/1608/69
Getinge B/1607/190
Investor B/1608/295
Sandvik/1608/87.50
SCA B/1607/280
Skandinaviska Enskilda Banken A/1608/82.50
Skanska B/1607/190
SKF B/1607/160
Swedbank A/1608/190
Swedish Orphan Biovitrum/1607/140
Swedish Orphan Biovitrum/1608/120
Tele 2 B/1608/82.50
Trelleborg B/1608/160
Volvo B/1608/100
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal
kontrakt

1
1
1

1
1
1

3
1

300,00
700,00
500,00
100,00
50,00
200,00
800,00
300,00
000,00
000,00
000,00
600,00
400,00
800,00
500,00
000,00
000,00
300,00
400,00
400,00
400,00
600,00
400,00
000,00

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
30
70
50
10
5
20
80
30
100
100
100
60
40
80
50
100
100
130
40
40
40
360
40
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
158 158
151 060
125 225
104 251
25 571
248 580
613 080
69 195
101 950
116 800
172 113
126 510
121 830
118 020
100 475
78 280
111 850
202 825
98 250
88 300
78 400
367 020
86 320
98 100
3 562 163

Anskaffningsvärde

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
506,00
217,30
217,30
900,50
900,50
900,50
162,80
162,80
68,25
68,25
64,30
172,70
280,90
83,75
269,00
72,95
175,40
134,10
175,70
102,80
102,80
73,55
148,70
83,00

0

15 180 000
15 211 000
10 865 000
9 005 000
4 502 500
18 010 000
13 024 000
4 884 000
6 825 000
6 825 000
6 430 000
10 362 000
11 236 000
6 700 000
13 450 000
7 295 000
17 540 000
17 433 000
7 028 000
4 112 000
4 112 000
26 478 000
5 948 000
8 300 000
250 755 500

Depå

SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
Swedbank
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

Autoliv
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
Raysearch Laboratories B

Köp
Köp
Sälj
Sälj

2016-06-29
2016-06-29
2016-06-27
2016-06-23

2016-07-01
2016-07-01
2016-06-29
2016-06-28

5
200
250
25

000
000
000
566

888,07 4 440 349,00
100,10 20 019 985,00
105,01 26 251 988,00
118,07 3 018 645,00

6
29
39
4

651,00
985,00
437,00
535,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 4 440 349,00
1,0000 20 019 985,00
1,0000 26 251 988,00
1,0000 3 018 645,00

Handelsbanken Hållbar Energi
Raysearch Laboratories B
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
KK Boliden/1606/150

Köp
Köp
Köp
Köp
Option

2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-17

2016-06-20
2016-06-22
2016-06-22
2016-06-22
2016-06-17

220
5 566
150 000
100 000

0,00
112,87
628 245,00
97,71 14 656 958,00
96,84 9 684 485,00

0,00
941,00
21 953,00
14 505,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
628
1,0000 14 656
1,0000 9 684
9 684

SK
SK
SK
SK
SK

Atlas Copco A/1606/225
Autoliv/1606/1020
Autoliv/1606/1065
Boliden/1606/150
Elekta B/1606/66

Option
Option
Option
Option
Option

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17

9
9
9
9
9

684
684
684
684
684

485,00
485,00
485,00
485,00
485,00

178
99
98
137
53

780
825
350
000
450

SK
SK
SK
SK
SK

Elekta B/1606/67
Ericsson B/1606/85
Ericsson B/1606/87.50
Investor B/1606/290
Sandvik/1606/90

Option
Option
Option
Option
Option

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17

9
9
9
9
9

684
684
684
684
684

485,00
485,00
485,00
485,00
485,00

60
78
90
68
103

875
480
668
775
265

SK
SK
SK
SK
SK

Sandvik/1606/90
Skandinaviska Enskilda Bank
SKF B/1606/155
Swedbank A/1606/185
Swedbank A/1606/185

Option
Option
Option
Option
Option

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17

9
9
9
9
9

684
684
684
684
684

485,00
485,00
485,00
485,00
485,00

115
84
125
36
88

443
722
120
844
425

SK Swedish Orphan Biovitrum/16
SK Trelleborg B/1606/160
SK Volvo B/1606/95
Raysearch Laboratories B
Raysearch Laboratories B

Option
Option
Option
Köp
Köp

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-16
2016-06-16

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-20

9 684 485,00
9 684 485,00
9 684 485,00
333 898,00
903 854,00

Raysearch Laboratories B
Xact Bull 2
Xact Bull 2
Xact Bull 2
XACT BEAR 2

Köp
Sälj
Sälj
Köp
Sälj

2016-06-15
2016-06-15
2016-06-15
2016-06-14
2016-06-13

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-16
2016-06-15

3
10
35
10
150

387
000
000
000
000

113,58
384 693,00
410,38 4 103 835,00
419,37 14 677 950,00
399,35 3 993 481,00
103,30 15 495 232,00

Xact Bull 2
Bonava b
Bravida Holding
NCC B
Skanska B

Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

2016-06-13
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10

2016-06-15
2016-06-14
2016-06-14
2016-06-14
2016-06-14

35
38
75
20
23

000
000
000
000
000

414,52 14 508 230,00
104,32 3 964 287,00
53,29 3 996 548,00
197,17 3 943 424,00
176,73 4 064 887,00

Bonava b
Resurs Holding

Köp
Sälj

2016-06-09 2016-06-09
2016-06-01 2016-06-03

KLP

Antal

2 963
8 000

150 000
15 000

Kurs

112,69
112,98

55,02

Belopp

333 898,00
903 854,00

0,00
825 260,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

1 910 545
1 284 572

0,00
245,00
958,00
485,00
485,00

500,00
1 354,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

6
22
5
23

576,00
165,00
050,00
981,00
278,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
384 693,00
1,0000 4 103 835,00
1,0000 14 677 950,00
1,0000 3 993 481,00
1,0000 15 495 232,00

21
5
5
5
6

730,00
937,00
986,00
906,00
089,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 14 508 230,00
1,0000 3 964 287,00
1,0000 3 996 548,00
1,0000 3 943 424,00
1,0000 4 064 887,00

0,00
1 240,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

0,00
825 260,00

Förlust
(SEK)

252 340

80 380
40 780
83 235

7 656
287 730
582 338

260
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Valuta

SEK
Summa

KLP

Summor för köp och försäljning av aktier och fonder

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

85 523 324,00

64 372 910,00

85 523 324,00
85 523 324,00

64 372 910,00
64 372 910,00

60 315 120,35
60 315 120,35

4 065 445,98
4 065 445,98

7 656,33
7 656,33

1 624 417,00
1 624 417,00

252 340,00
252 340,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Aktie

Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Autoliv
Catella B
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2016-06-20
2016-06-14
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-02
2016-06-07

2016-06-20
2016-06-14
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-02
2016-06-07

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

75 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
128 810,75
186 600,00
819 610,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

75 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
128 810,75
186 600,00
819 610,75

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

75 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
128 810,75
186 600,00
819 610,75
819 610,75
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Option

Sälj av köp SKF B/2016-07-15/160
Sälj av köp Elekta B/2016-07-15/65
Sälj av köp Boliden/2016-07-15/150
Sälj av köp Autoliv/2016-07-15/1065
Sälj av köp Autoliv/2016-07-15/960
Sälj av köp Atlas Copco A/2016-07-15/225
Sälj av köp Volvo B/2016-08-19/100
Sälj av köp Trelleborg B/2016-08-19/160
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-08-19/120
Sälj av köp Swedbank A/2016-08-19/190
Sälj av köp Skandinaviska Enskilda Banken A/2016-08-19/82.5
Sälj av köp Sandvik/2016-08-19/87.5
Sälj av köp Investor B/2016-08-19/295
Sälj av köp Ericsson B/2016-08-19/69
Sälj av köp Elekta B/2016-08-19/67
Sälj av köp Autoliv/2016-08-19/1080
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

2016-06-20
2016-06-01
2016-06-17
2016-06-20
2016-06-29
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-21
2016-06-21

2016-06-21
2016-06-02
2016-06-20
2016-06-21
2016-06-30
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-21
2016-06-22
2016-06-22

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19

800
1 000
800
100
50
700
1 000
400
400
400
1 000
800
400
1 000
1 000
200

1,75
1,05
7,80
10,60
5,20
2,20
1,00
2,20
2,00
2,50
0,80
1,50
3,10
1,75
1,20
12,64

Courtage

3
3
10
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4

000
050
920
749
429
940
900
680
600
750
720
980
170
887
200
170

Belopp

137 000,00
101 950,00
613 080,00
104 251,00
25 571,00
151 060,00
98 100,00
86 320,00
78 400,00
98 250,00
78 280,00
118 020,00
121 830,00
172 113,00
116 800,00
248 580,00
2 349 605,00

Affärsnummer

8753
8703
8724
8765
8777
8756
8764
8760
8758
8748
8763
8761
8745
8762
8751
8766
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Option

Köp av köp Boliden/2016-06-17/150
Summa Köp av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2016-06-17

2016-06-20

2016-06-17

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

800

3,10

4 340

252 340,00
252 340,00

Affärsnummer

8723
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 30 Juni 2016
Portföljförmögenhet per 2016-06-30
Antal andelar
Andelskurs

753 733,7312 St
1 631,3671 Kr

Obligationer
86,43% 1 062 746 741 Kr
Räntefonder
9,06% 111 406 903 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,44%
5 397 968 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
12 826 Kr
Likviditet
4,07%
50 051 966 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 229 616 404 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-06
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,74%
4,28%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,57%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,56
1,07

Aktiv risk
Informationskvot

1,95%
-0,28

Riskmått räntebärande per 2016-06
Nominellt värde
Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r

977 695 492 Kr
10 660 399 Kr
0,87 %

Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

1,032 år
1,085 år
2,88

Avkastning per 2016-06-30
Från datum Portföljen
Index
2016-05-31
0,29%
1,31%
04-30
1,25%
1,70%
03-31
1,90%
1,43%
02-29
2,53%
1,47%
01-31
1,99%
1,95%
2015-12-31
1,82%
3,06%
11-30
0,84%
2,46%
10-31
1,20%
2,29%
09-30
2,16%
2,46%
08-31
1,11%
2,16%
07-31
0,45%
2,47%
06-30
1,23%
3,28%
2014-12-31
2,94%
3,58%
2013-12-31
6,87%
10,90%
2012-12-31
10,54%
11,24%
2011-12-31
18,29%
14,90%
2010-12-31
22,58%
24,59%
2009-12-31
25,49%
27,04%
2008-12-31
32,36%
30,91%
2007-12-31
39,52%
45,39%
2006-12-31
43,10%
48,87%
2005-12-30
45,73%
50,64%
2004-12-30
49,91%
57,16%
2003-12-30
57,42%
68,86%
2003-02-28
63,14%
74,76%

2500
KKr
Förfallostruktur2016-06-30

Differens
-1,03%
2000 KKr
-0,45%
0,47%
1,05%
1500 KKr
0,04%
-1,24%
-1,62%
1000 KKr
-1,09%
-0,30%
-1,05%
500 KKr
-2,02%
-2,05%
-0,64%
-4,03%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
-0,70%
3,39%
-2,01%
-1,54%
1,45%
-5,87%
-5,76%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-06 - 2016-06
-4,91%
Portföljen
Index
-7,25%
-11,44% 7,5%
-11,63%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2016-06-30
EXCALIBUR,
42
Räntefond
SEB i USD,
27
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SHB i USD,
26
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
SBAB bank,
24
SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16
ICA,
20
ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25

126 416 Kr
314 422 Kr

2,5%

101 628 Kr
533 352 Kr
592 711 Kr

0,0%

2015-06-30

KLP

|
2015-08-31

|
2015-11-30

|
2016-02-29

|
2016-05-31
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 30 Juni 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK 20 034 944,00
Söderberg & Partners
SEK
451 989,51
Handelsbanken
SEK
708 876,37
SEB
SEK 28 856 156,19
Summa
50 051 966,07

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,7253
DKK
11,4682
NOK

Kurs
1,2690
1,0144

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
12 826,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 826,34
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,4404
8,5030

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-06
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-06-30
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

977 695 492

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 062 746 741
1 080 798 259,70

- 1,67

5 397 968

1,085

90,51

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
VASAKR434
RIKSHM 115 Green bond
Jernhusen RB 107 191030
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0005003845
SE0007073895
SE0006425641
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-01-17
2018-05-07
2019-10-30
2022-03-19
2023-10-30

90 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
18 000 000
13 000 000
5 000 000
13 000 000
15 000 000

1,208
1,143
1,043
-0,005
0,158
0,030
1,893
0,850

100,723
100,805
101,031
100,663
99,962
99,289
89,300
95,992

88 321 230 90 878 805,65
5 036 150
5 137 000,00
8 064 400
8 276 900,54
13 134 030 13 196 035,11
18 119 340 18 352 260,00
12 995 060 13 110 630,00
4 964 450
4 913 899,67
11 609 000 12 892 080,33
14 398 800 15 000 000,00

- 2,81
- 1,96
- 2,57
- 0,47
- 1,27
- 0,88
1,03
- 9,95
- 4,01

47 304
8 724
2 540
3 766
- 185
3 081
254
7 520
21 604

0,135
0,111
0,228
0,228
0,047
0,106
0,083
0,225
0,083

7,52
0,43
0,69
1,12
1,54
1,11
0,42
0,99
1,23

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
SBAB FRN 2018-10-11
LFHYP512
SWBHYP188
NDAHYP5521
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

XS0979457305
SE0005306982
SE0004270023
SE0001542341
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2018-10-11
2019-06-19
2019-06-19
2020-06-17
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

74 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

-0,038
0,023
-0,012
0,223
0,357
0,372
0,476

100,786
107,352
111,174
111,933
112,070
102,775
102,436

78 597 230 76 607 500,00
10 078 550 10 187 900,00
10 735 200 10 749 200,00
11 117 400 11 227 600,00
6 715 980
5 581 860,00
11 207 000 11 032 000,00
18 499 500 17 932 440,00
10 243 600
9 896 500,00

2,60
- 1,07
- 0,13
- 0,98
20,32
1,59
3,16
3,51

407 295
- 844
7 639
11 458
7 042
256 389
97 000
28 611

3,301
0,031
2,892
2,861
3,783
3,923
4,359
4,608

6,69
0,86
0,91
0,95
0,57
0,95
1,58
0,87

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19

74 700 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 400 000
1 500 000
1 200 000
3 400 000
10 000 000
3 200 000
5 000 000

4,552
3,043
5,274
3,515
3,690
3,543
4,523
4,814
7,035
7,359
6,135
7,649
5,302
6,786
1,230

55,000
102,350
100,285
99,734
102,500
100,500
82,000
94,250
95,620
94,810
98,710
93,730
100,450
94,020
98,766

154 830 315171 337 722,17
4 463 140
9 145 184,00
6 229 123
6 768 387,28
8 137 927
8 992 000,00
7 081 563
7 942 998,82
3 119 126
3 505 788,00
6 116 531
6 738 600,00
3 280 000
4 000 000,00
5 736 149
6 668 400,00
19 513 411 20 233 487,98
12 092 571 12 209 559,56
11 182 343 11 532 033,61
27 097 594 28 837 487,76
10 189 146 11 781 455,27
25 582 526 27 251 539,91
5 009 165
5 730 800,00

- 9,63
- 51,20
- 7,97
- 9,50
- 10,85
- 11,03
- 9,23
- 18,00
- 13,98
- 3,56
- 0,96
- 3,03
- 6,03
- 13,52
- 6,12
- 12,59

1 703 578
60 539
9 260
48 742
22 878
23 705
11 380
10 051
65 922
301 949
191 318
151 278
216 828
68 720
519 102
1 906

0,672
0,092
0,206
0,142
0,164
0,042
0,203
0,200
0,028
2,949
3,351
3,388
3,480
0,128
4,138
0,225

13,19
0,38
0,53
0,69
0,60
0,27
0,52
0,28
0,49
1,66
1,03
0,95
2,31
0,87
2,18
0,43

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
VOLVFRN16
Klövern AB 170119
VOLVOFINANS 334 170124
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515
SAND 150B
Peab Finans FRN
Husqvarna FRN 17-11-28

XS0716704068
SE0004868453
SE0005033636
SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734
SE0004444297
SE0005449352
SE0004926699

421 095 492
6 000 000
7 000 000
4 000 000
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000
6 000 000
10 000 000
12 000 000

2,669
4,000
1,265
1,516
1,982
2,736
1,800
7,052
2,409
1,524
1,912
1,917

101,187
101,275
100,624
100,862
101,662
100,083
100,913
102,220
101,880
100,760
100,942
102,294

420 805 731421 971 825,33
6 071 220
6 000 000,00
7 089 250
7 028 000,17
4 024 940
4 000 000,00
10 287 924 10 286 584,00
10 166 200 10 290 602,00
10 008 300
9 950 000,00
13 118 625 12 997 860,00
15 333 000 15 015 000,00
13 244 400 13 253 070,00
6 045 600
6 006 000,00
10 094 200 10 000 000,00
12 275 280 12 253 840,00

- 0,28
1,19
0,87
0,62
0,01
- 1,21
0,59
0,93
2,12
- 0,07
0,66
0,94
0,17

1 778 583
9 786
54 444
9 417
10 309
9 359
0
56 550
238 005
40 016
9 398
2 124
21 087

0,297
0,194
0,058
0,067
0,189
0,208
0,000
0,011
0,028
0,128
0,153
0,244
0,164

35,84
0,52
0,60
0,34
0,88
0,87
0,85
1,12
1,31
1,13
0,51
0,86
1,05

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2016-12-08
2017-01-19
2017-01-24
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15
2017-08-24
2017-09-26
2017-11-28
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-06-30

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Cloetta AB 20180917
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Husqvarna FRN 112 2019-05-03
Vacse AB 2019-06-03
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04
TeliaSonera 2019-12-04
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
ÅF FRN 2020-05-12
Klövern 20200601
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Sagax FRN 2021-04-27
ARLA Foods 210531

XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005364437
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0008320956
SE0005999802
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006371381
XS1148750588
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0007074620
SE0008015119
NO0010752710
SE0006452009
SE0008294748
XS1422923604

2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-05-03
2019-06-03
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-04
2019-12-04
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-05-12
2020-06-01
2020-11-27
2021-01-18
2021-04-27
2021-05-31

Övr Banker(ej börsbolag)
IKANO FRN
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Ikanobank 111 200415
LF Bank ECP 15/20200609
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0004051217
SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
SE0006994265
XS1243897987
SE0005497781
XS1418633126

Strukturerade obligationer
SEBKRG 141
SHBKRG6I
KREHY3498
NDA 3551
SHBC Itraxx CE47L 180110
SWB1284 USAkap

XS0672583399
SE0003960632
SE0004269074
SE0004392751
SE0005035409
SE0005100930

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
492
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3,554
5,000
2,112
1,406
0,826
1,192
5,236
2,648
5,793
4,480
6,055
3,674
1,082
0,889
2,895
0,703
0,913
0,896
2,800
3,500
3,924
0,046
8,018
2,632
6,293
0,716
4,150
3,020
0,675
4,371
1,266

103,250
99,250
103,134
100,377
100,020
102,947
101,000
103,886
61,000
102,000
99,500
102,344
99,352
100,294
100,906
100,586
101,500
99,787
99,704
99,097
104,059
98,997
99,500
93,300
100,500
98,868
99,540
99,498
98,520
100,222
100,562

2016-07-18
2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-04-15
2020-06-09
2023-10-25
2026-05-25

106 000 000
10 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
10 000 000
14 000 000
9 000 000
10 000 000

1,545
1,552
2,209
1,550
2,804
0,480
2,768
2,665
2,225

2016-09-20
2016-09-20
2016-12-20
2017-01-27
2018-03-10
2018-03-28

211 900 000
10 000 000
5 000 000
4 900 000
5 000 000
10 000 000
8 000 000

2,543
-3,890
8,643
1,360
2,492
-16,107

9
10
9
15
8
20
3
11
7
6
5
8
15
10
15
6
10
20
8
4
15
13
5
21
8
11
8
10
5
5
4

000
000
000
000
000
000
895
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

9
9
9
15
8
20
3
11
4
6
4
8
14
10
15
6
10
19
7
3
15
12
4
19
8
10
7
9
4
5
4

292
925
282
056
001
589
934
427
270
120
975
187
902
029
135
035
150
957
976
963
608
869
975
593
040
875
963
949
926
011
022

500
000
060
550
600
400
447
460
000
000
000
520
800
400
900
160
000
400
280
880
850
545
000
000
000
480
200
800
000
100
460

Anskaffningsvärde
9
10
9
14
8
20
3
11
6
6
5
8
14
10
15
6
10
20
7
3
14
12
5
20
8
11
8
10
5
5
4

220
000
159
974
000
268
895
166
915
000
000
106
828
000
000
015
021
052
961
963
906
977
000
457
000
000
000
000
000
000
000

Ändring Upplupen ränta
i procent
12
116
1
23
6
3

Duration

Andel av
portföljen

Depå

439
667
584
434
975
311
0
519
390
747
324
472
115
223
263
796
848
449
422
722
250
432
386
636
781
720
744
522
844
853
220

0,217
0,019
0,247
0,144
0,150
0,242
0,000
0,219
0,225
0,042
0,014
2,520
0,206
0,231
0,047
0,094
0,181
0,192
0,050
0,236
3,058
0,183
0,197
0,206
0,222
0,119
0,175
0,161
0,050
0,075
0,172

0,79
0,85
0,79
1,28
0,68
1,75
0,34
0,97
0,36
0,52
0,42
0,70
1,27
0,85
1,29
0,51
0,86
1,70
0,68
0,34
1,33
1,10
0,42
1,67
0,68
0,93
0,68
0,85
0,42
0,43
0,34

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank

500,00
000,00
760,00
718,25
000,00
940,00
492,00
060,00
026,33
000,00
000,00
560,33
730,11
000,00
000,00
300,17
220,00
454,44
137,00
000,00
700,00
430,53
000,00
840,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,78
- 0,75
1,34
0,55
0,02
1,58
1,00
2,34
- 38,25
2,00
- 0,50
1,00
0,50
0,29
0,91
0,33
1,29
- 0,47
0,19
0,02
4,71
- 0,83
- 0,50
- 4,23
0,50
- 1,13
- 0,46
- 0,50
- 1,48
0,22
0,56

100,064
101,856
101,050
101,182
94,250
98,219
94,000
101,794
100,963

104 094 535105 605 036,55
10 006 400 10 123 438,00
5 092 800
5 043 488,00
7 073 500
7 000 000,00
15 177 225 15 000 000,00
24 505 000 25 732 500,00
9 821 850 10 010 600,00
13 160 000 13 493 460,00
9 161 460
9 201 550,55
10 096 300 10 000 000,00

- 1,43
- 1,16
0,98
1,05
1,18
- 4,77
- 1,89
- 2,47
- 0,44
0,96

252 480
31 329
17 675
19 329
56 833
28 352
10 133
22 606
43 973
22 250

0,119
0,050
0,025
0,131
0,008
0,217
0,042
0,197
0,069
0,156

8,87
0,85
0,43
0,60
1,29
2,09
0,84
1,12
0,78
0,86

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

98,780
102,200
98,300
102,060
99,900
135,850

216 097 700214 397 370,00
9 878 000 10 000 000,00
5 110 000
5 000 000,00
4 816 700
4 909 800,00
5 103 000
5 000 000,00
9 990 000 10 111 210,00
10 868 000
8 000 000,00

0,79
- 1,22
2,20
- 1,90
2,06
- 1,20
35,85

1 208 728
7 064
223 611
11 764
106 250
56 070
0

2,910
0,228
0,216
0,228
0,570
0,028
1,734

18,40
0,84
0,44
0,41
0,43
0,85
0,93

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

10
12
56
72
128
8
2
89
6
6
11
45
2
516
23
27
16
10
26
28
6
38
4
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-06-30

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
AIO Miljö och Etik
Danske FO STable Return 1629

SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007870829
SE0008242721

2018-10-10
2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-12-30
2022-05-03

RÄNTEFONDER
Catella Hedgefond
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Nordea Stable Equity LongShort
Trude

SE0001131335
SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU0826410689
SE0007551338

Totalt

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

7,352
3,565
-4,287
4,552
1,602
0,486
0,124
-0,610
-0,554
1,054
0,304
0,294

101,660
108,800
114,200
91,100
91,700
98,500
99,500
102,500
102,600
95,100
98,400
98,300

408 168
85 254
3 571
132 653
177 396
7 794
1 500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

164,370
11796,650
98,500
103,360
1155,220
9907,560

10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
15
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

978 103 660

Marknadsvärde

10
16
17
10
6
14
14
15
20
14
14
14

166
320
130
932
419
775
925
375
520
265
760
745

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Anskaffningsvärde
10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
15
15

186
015
750
000
000
750
150
000
000
225
300
000

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

360,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

- 0,20
8,69
8,76
- 8,90
- 8,30
- 6,19
- 1,49
2,50
2,60
- 6,31
- 3,53
- 1,70

165 420
489 375
0
122 904
25 232
1 042
0
0
0
0
- 4
0

0,028
2,357
3,022
0,028
0,028
3,917
4,033
4,033
4,611
4,786
5,492
5,836

0,87
1,39
1,46
0,93
0,55
1,26
1,27
1,31
1,75
1,21
1,26
1,26

Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB

111 406 903107 757 917,00
14 013 200 14 500 000,00
42 126 416 38 127 516,00
13 066 363 13 130 036,00
18 335 609 18 000 365,00
9 003 975
9 000 000,00
14 861 340 15 000 000,00

3,39
- 3,36
10,49
- 0,48
1,86
0,04
- 0,92

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9,49
1,19
3,59
1,11
1,56
0,77
1,27

Söderberg & Partners
Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
Söderberg & Partners
Excalibur

1 174 153 644
1 188 556 176,70

- 1,21

5 397 968

100.00

Torsdag 2016-07-07
Sida
3

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Benämning

Valuta
SEK

KLP

Köpt, lokal valuta

Typ

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Sålt, lokal valuta

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Torsdag 2016-07-07
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Utdelningar
Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00

Torsdag 2016-07-07
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Benämning

Typ

SWBHYP188
LFHYP512
NDAHYP5521
DanskeCatellaHedge 1542 200605

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00

Köp och försäljning av obligationer
Nominelltbelopp

Kurs

Affärsdag

Likviddag

2016-06-19
2016-06-19
2016-06-17
2016-06-05

2016-06-20
2016-06-20
2016-06-17
2016-06-05

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

SEK
SEK
SEK
SEK

Kupong

Vinst/förlust

375 000,00
250 000,00
195 000,00
0,00

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
820 000,00
820 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Torsdag 2016-07-07
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Benämning

Typ

Nordlys AB
BJ BJÖRN17
Nordlys AB
Billerud FRN 2018-03-27

Sälj
Kupf
Kupf
Kupf

Peab Finans FRN
ICA FRN 2018-06-25
Fastpartner 190923
ÅF FRN 2019-03-21
Vasakronan 17-03-20

Köp och försäljning av FRN-lån
Nominelltbelopp

Affärsdag

Likviddag

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

65 153,11

0,00

Valuta

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

1,0000

65 153,11

64 508,00

Kupong

2016-06-30
2016-06-30
2016-06-30
2016-06-27

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-06-26
2016-06-25
2016-06-23
2016-06-21
2016-06-20

2016-06-27
2016-06-27
2016-06-22
2016-06-21
2016-06-20

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

48
84
35
22
22

600,00
000,00
777,78
463,33
830,89

KREHY3498
POSTNORD AB 2017-09-20
SEBKRG 141
Real People
DNB BANK 20230619

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-19
2016-06-19

2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20
2016-06-20

SEK
SEK
SEK
SEK
NOK

105
36
63
110
35

297,80
442,97
927,50
590,28
072,75

Vattenfall frn 220319
ALM Equity AB 2016/2020
Cloetta AB 20180917
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Islandsbankis 2017

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-06-19
2016-06-18
2016-06-17
2016-06-16
2016-06-16

2016-06-22
2016-06-20
2016-06-17
2016-06-16
2016-06-16

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

62
141
87
184
92

491,00
000,00
144,44
649,11
000,00

IJ 170313
Balder 102 190312
Nordea AT1 FRN SEK
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Marine Harvest ASA 2018-03-12

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-06-13
2016-06-12
2016-06-12
2016-06-12
2016-06-12

2016-06-13
2016-06-13
2016-06-12
2016-06-12
2016-06-13

SEK
SEK
SEK
NOK
NOK

66
41
139
22
45

531,11
025,83
715,33
709,43
396,02

DIGIPLEX FET AS
SPB SYD FRN +125 160610
SOLOR BE BIO ENERGY
SPB SYD FRN +125 160610
LF Bank ECP 15/20200609

Kupf
Kupf
Kupf
Sälj
Kupf

2016-06-11
2016-06-10
2016-06-10
100,0000 2016-06-10
2016-06-09

2016-06-13
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-10
2016-06-09

NOK
SEK
SEK
SEK
SEK

Global Scan FRN 191209
Global Scan FRN 191209
VOLVFRN16
Castellum 2019-06-07
NCC TREAS 116 170306

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-06-09
2016-06-09
2016-06-08
2016-06-07
2016-06-06

2016-06-09
2016-06-30
2016-06-08
2016-06-07
2016-06-07

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

TeliaSonera 2019-12-04
Vacse AB 2019-06-03
LOCK AS 2020-08-15
Klövern 20200601
Klövern 20200601

Kupf
Kupf
Kupf
Köp
Kupf

2016-06-04
2016-06-03
2016-06-03
100,0000 2016-06-01
2016-06-01

2016-06-07
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-01
2016-06-01

SEK
SEK
NOK
SEK
SEK

NOK

KLP

6 000 000

8 000 000

6 000 000,00

0,00

8 000 000,00

0,00

SEK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

101,0000 2016-06-30
2016-06-30
2016-06-30
2016-06-27

Valuta

64 508

Kurs

Vinst/förlust

645,11
71 081,11
58 523,05
48 240,00

74 281,62
11 714,67
48 187,56
1,0000

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00
98 961,33
107
40
46
39

0,00
430,56
848,00
664,44
438,87

1 475,14
33 222,22
173 077,43
1,0000

8 000 000,00
0,00

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 537,25

0,00

0,00

Torsdag 2016-07-07
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-06-01 - 2016-06-30
Valuta

Summor för köp och försäljning av FRN-lån

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

SEK
8 000 000,00
Summa, SEK

6 065 153,11

8 000 000,00
8 000 000,00

6 065 153,11
6 065 153,11

6 064 508,00
6 064 508,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 950 274,32
2 300 811,57

645,11
645,11

0,00
0,00

KLP

Torsdag 2016-07-07
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 748 398 068
1 174 153 644
124 287 623
5 464 789
3 052 304 124

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

1 597 626 563
1 188 556 176

150 771 505
- 14 402 532

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

3 016 384 519
35 919 605

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

2 000 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +25 000 000
1 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2016 1 293 431 000
Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2016-06-30

1 000 Mkr
Insatt kapital

Avkastning

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

0 Mkr

07-31

500 Mkr

3 000 MKr

2 500 MKr

2 000 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

1 500 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
1 000 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

0 Kr

07-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

2000-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

28 137 259
18 895 849
2 000 181
87 946
49 121 235

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

25 710 868
19 127 631

2 426 391
- 231 782

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

48 944 053
177 182

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,609316527600%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 14 430,6993

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
30 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
20 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

10 Mkr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
2016-06-30

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

77 763 387
52 222 755
5 527 932
243 057
135 757 131

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

71 057 532
52 863 335

6 705 854
- 640 580

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

135 267 450
489 681

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,447693465100%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 39 882,3514

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

30 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

60 Mkr

07-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

54 592 682
36 662 244
3 880 807
170 635
95 306 367

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

49 884 932
37 111 954

4 707 750
- 449 710

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

94 962 593
343 774

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,122440066900%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 27 998,8387

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

80 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr

60 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
2016-06-30

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

60 966 069
40 942 354
4 333 869
190 555
106 432 846

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

55 708 716
41 444 565

5 257 353
- 502 212

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

106 048 939
383 907

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,486967293200%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 31 267,5448

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

100 Mkr

30 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

60 Mkr

07-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
2016-06-30

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

832 515 821
559 084 057
59 180 695
2 602 110
1 453 382 682

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

760 724 582
565 941 955

71 791 239
- 6 857 898

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

1 423 230 450
30 152 233

Varav insättning(+)/uttag(-) +25 000 000

Totala avsättningar 1996-2016 512 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 47,615919748500%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 426 970,7110

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

1 200 Mkr

Aktier

900 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr

11-30

300 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

600 Mkr

07-31

Portföljrapport

1 200 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr

900 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
600 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

300 Mkr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

85 577 065
57 470 106
6 083 380
267 479
149 398 031

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

78 197 405
58 175 052

7 379 660
- 704 946

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

148 859 146
538 885

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,894598468400%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 43 889,7369

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30

100 Mkr
4 000 Kr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

49 039 535
32 932 974
3 486 052
153 278
85 611 839

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

44 810 656
33 336 940

4 228 879
- 403 966

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

85 303 034
308 805

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,804826647800%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 25 150,8074

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

80 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

60 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr

1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
2016-06-30

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

64 318 389
43 193 637
4 572 174
201 033
112 285 233

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

58 771 952
43 723 463

5 546 437
- 529 827

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

111 880 216
405 017

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,678703963000%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 32 986,8425

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

0 Mkr
100 Mkr

11-30

30 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

60 Mkr

07-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

363 547 935
244 144 134
25 843 376
1 136 305
634 671 750

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

332 197 712
247 138 882

31 350 223
- 2 994 747

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

632 382 464
2 289 286

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,793201613900%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 186 452,0968

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

Insatt kapital

Avkastning

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

0 Mkr

07-31

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr

400 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

200 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

29 012 484
19 483 614
2 062 398
90 681
50 649 177

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

26 510 619
19 722 606

2 501 865
- 238 992

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

50 466 484
182 694

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,659375184200%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 14 879,5740

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 30 Juni 2016
Portföljrapport

2016-06-30

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

102 927 443
69 121 920
7 316 759
321 710
179 687 832

57,28 %
38,47 %
4,07 %
0,18 %
100,00 %

94 051 589
69 969 791

8 875 854
- 847 871

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

179 039 691
648 141

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,886957022100%

Andelskurs per 2016-06-30
3 403,9400
Antal andelar per 2016-06-30 52 788,1901

Förmögenheter för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-06-30

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-07-31 - 2016-06-30
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

100 Mkr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

2016-06-30

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

07-31

500 Kr

Torsdag 2016-07-07
Sida
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Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljförmögenhet per 2016-05-31
Antal andelar
Andelskurs

889 322,2302 St
3 452,4746 Kr

Svenska aktier/fonder
49,74% 1
Utländska aktier/fonder
8,10%
Obligationer
34,54% 1
Räntefonder
3,61%
Upplupna räntor, värdepapper 0,19%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
3,90%
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner
-0,09%
Summa förmögenhet

527
248
060
110
5

205
747
545
895
871
36
119 897

572
087
057
934
871
529
359
0.00
- 2 836 974

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 070 362 436 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-05
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,80%
9,41%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,92%
8,21%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,93
0,96
2,43%
0,16

Avkastning per 2016-05-31
Från datum Portföljen
Index
2016-04-30
1,77%
1,44%
03-31
2,13%
1,77%
02-29
3,78%
2,77%
01-31
6,30%
4,06%
2015-12-31
1,79%
0,91%
11-30
-1,08%
-1,42%
10-31
0,52%
0,29%
09-30
4,59%
3,85%
08-31
1,54%
1,39%
07-31
-2,71%
-1,45%
06-30
-0,12%
1,40%
05-31
-3,97%
-2,29%
2014-12-31
7,82%
6,67%
2013-12-31
20,28%
18,87%
2012-12-31
37,87%
34,90%
2011-12-31
54,98%
48,33%
2010-12-31
46,19%
44,34%
2009-12-31
66,70%
64,71%
2008-12-31
106,45% 107,91%
2007-12-31
74,25%
73,66%
2006-12-31
70,63%
73,83%
2005-12-30
100,57%
98,56%
2004-12-30
148,80% 137,31%
2003-12-30
183,99% 170,62%
2003-02-28
245,25% 229,12%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,33%
0,36%
1,00%
2,24%
0,88%
0,34%
0,23%
0,74%
0,15%
-1,25%
-1,53%
-1,68%
1,16%
1,41%
2,98%
6,65%
1,86%
2,00%
-1,45%
0,59%
-3,21%
2,01%
11,50%
13,37%
16,12%

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-05 - 2016-05
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
1 776
57,8%
25%-60%

Total utlandsandel

249

8,1%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

34

1,1%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- SEB
- Nordea
- Hennes & Mauritz

247
161
151
115
103

8,0%
5,2%
4,9%
3,8%
3,4%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

571

18,6%

Max 10%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
47,18%
20,96%
5,94%
4,94%
4,48%
3,71%
3,52%
3,15%
2,83%
1,67%
1,62%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

487 176 000
1448 699 024
440 000 000
643 698 889
51 000 000
182 243 589
51 021 000
151 522 967
39 009 000
137 688 048
50 000 000
113 882 301
50 000 000
107 946 675
26 375 000
96 661 940
24 500 000
86 829 524
32 500 000
51 369 577
16 850 000
49 819 902
1 268 431 000 3 070 362 436

197,4%
46,3%
257,3%
197,0%
253,0%
127,8%
115,9%
266,5%
254,4%
58,1%
195,7%
142,1%

Insatt/uttag
2016

55%
0%
45%

35%

2015-05-31

KLP

|
2015-07-31

|
2015-10-31

|
2016-01-31

|
2016-04-30

25%

Måndag 2016-06-13
Sida
2

Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Maj 2016

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-05
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

200%

55%

150%
45%

100%

35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
25%
2016-01-31

Måndag 2016-06-13
Sida
3

Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Maj 2016

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

15,12%
17,01%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,83
0,73

Aktiv risk
Informationskvot

4,03%
0,05

Fem största innehaven 2016-05-31
Hennes & Mauritz B
Investor B
Volvo B
Skandinaviska Enskilda Banken A
SCA B

103
94
73
71
70

091
198
072
955
488

200
920
950
000
000

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2016-05-31
2015-12-31

Övriga

14,14%
13,94%

Utland

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

Teleoperatörer

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-05

Sällanköpsvaror

1 869 179 134 Kr

Material

Summa förmögenhet

Branschfördelning 2016-05-31 och 2015-12-31
Differens
-0,20%
25%
-0,96%
-0,63%
1,91%
20%
2,00%
1,91%
15%
0,83%
0,13%
10%
0,39%
-0,39%
-1,32%
5%
-0,84%
0,62%
0%
2,28%
-1,0% -1,5% -0,2% +0,1% -0,6% +1,3% +0,8% +0,4% +0,8%
-2,17%
-1,50%
0,69%
-3,14%
-24,34%
17,96%
12,74%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-05 - 2016-05
8,76%
Portföljen
Index
5,30% 5%
5,09%
13,58%
IT

81,70% 1 527 205 572 Kr
13,31% 248 747 087 Kr
0,00%
32 091 Kr
5,14%
96 031 358 Kr
0.00 Kr
-0,15% - 2 836 974 Kr

Avkastning per 2016-05-31
Från datum Portföljen
Index
2016-04-30
2,30%
2,49%
03-31
2,47%
3,43%
02-29
4,79%
5,43%
01-31
9,48%
7,57%
2015-12-31
1,89%
-0,11%
11-30
-2,22%
-4,13%
10-31
0,17%
-0,66%
09-30
6,36%
6,22%
08-31
1,91%
1,52%
07-31
-4,88%
-4,50%
06-30
-1,03%
0,28%
05-31
-6,94%
-6,11%
2014-12-31
10,91%
10,28%
2013-12-31
30,00%
27,72%
2012-12-31
61,24%
63,42%
2011-12-31
88,86%
90,36%
2010-12-31
65,34%
64,65%
2009-12-31
105,48% 108,62%
2008-12-31
193,82% 218,16%
2007-12-31
111,88%
93,92%
2006-12-31
101,62%
88,88%
2005-12-30
150,64% 141,88%
2004-12-30
235,05% 229,74%
2003-12-30
303,25% 298,16%
2003-02-28
477,00% 463,42%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

323 950,4383 St
5 769,9540 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2016-05-31

Aktieinnehav
100%
90%
80%

0%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2015-05-31

KLP

|
2015-07-31

|
2015-10-31

|
2016-01-31

|
2016-04-30

Måndag 2016-06-13
Sida
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Maj 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK 10 696 924,79
SWEDBANK
SEK 46 493 356,59
SEB
SEK 38 292 977,49
Summa
96 031 357,98

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4187
DKK
12,2497
NOK

Kurs
1,2508
1,0000

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
32 090,75
0,00
0,00
0,00
32 090,75
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

Kurs
9,3037
8,3566

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
2 836 974
Summa skulder
2 836 974
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-05
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

495%
90%
440%
80%
385%
70%
330%
60%
275%
50%
220%

40%

165%

30%

110%

20%

55%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-05-31

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Resurs Holding
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

311
180
324
600
150
500
15
900
375
588

000
000
600
000
000
000
000
000
000
653

Hälsovård
AstraZeneca
Camurus
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum
Wilson Therapeutics

34
100
900
140
255
280
130

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bravida Holding
Bulten AB
Intrum Justitia
Loomis B
NCC B
Sandvik
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

90
120
160
269
244
105
100
150
780
352
259
200
175
787

20,30
86,50
290,20
80,95
135,80
44,10
55,30
79,95
183,60
106,80

411 574 860
6 313 300
15 570 000
94 198 920
48 570 000
20 370 000
22 050 000
829 500
71 955 000
68 850 000
62 868 140

355 838 562,32
6 040 730,00
9 292 885,00
73 012 465,34
36 322 474,01
16 026 117,00
13 860 778,00
825 000,00
75 720 605,59
52 316 791,69
72 420 715,69

19,42
51,63
224,93
60,54
106,84
27,72
55,00
84,13
139,51
123,03

15,66
4,51
67,55
29,02
33,72
27,11
59,08
0,55
- 4,97
31,60
- 13,19

55 736 298
272 570
6 277 115
21 186 455
12 247 526
4 343 883
8 189 222
4 500
- 3 765 606
16 533 208
- 9 552 576

23,17
0,36
0,88
5,30
2,73
1,15
1,24
0,05
4,05
3,88
3,54

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken

000
000
000
000
650
000
000

495,80
72,25
65,75
178,00
125,25
111,60
48,40

177 737 363
16 857 200
7 225 000
59 175 000
24 920 000
32 020 163
31 248 000
6 292 000

154 456 302,82
17 046 019,27
6 443 127,00
57 201 821,10
26 317 997,26
16 440 208,05
24 637 130,14
6 370 000,00

501,35
64,43
63,56
187,99
64,31
87,99
49,00

15,07
- 1,11
12,13
3,45
- 5,31
94,77
26,83
- 1,22

23 281 060
- 188 819
781 873
1 973 179
- 1 397 997
15 579 955
6 610 870
- 78 000

10,01
0,95
0,41
3,33
1,40
1,80
1,76
0,35

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
000
000
000

173,20
215,50
198,90
53,00
82,00
291,90
220,40
307,10
81,55
183,20
146,80
155,80
92,75
92,85

493 037 300
15 588 000
25 860 000
31 824 000
14 257 000
20 008 000
30 649 500
22 040 000
46 065 000
63 609 000
64 578 000
38 094 600
31 160 000
16 231 250
73 072 950

378 813 075,25
12 236 377,74
27 124 234,19
13 953 505,00
12 374 845,00
17 190 987,88
13 495 000,32
10 175 746,72
29 331 271,67
66 668 923,36
44 336 548,62
40 662 769,39
17 055 689,89
7 235 357,25
66 971 818,22

135,96
226,04
87,21
46,00
70,45
128,52
101,76
195,54
85,47
125,78
156,70
85,28
41,34
85,10

30,15
27,39
- 4,66
128,07
15,21
16,39
127,12
116,59
57,05
- 4,59
45,65
- 6,32
82,70
124,33
9,11

114 224 225
3 351 622
- 1 264 234
17 870 495
1 882 155
2 817 012
17 154 500
11 864 253
16 733 728
- 3 059 923
20 241 451
- 2 568 169
14 104 310
8 995 893
6 101 132

27,76
0,88
1,46
1,79
0,80
1,13
1,73
1,24
2,59
3,58
3,64
2,15
1,75
0,91
4,11

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 112 000
1 000 000
375 805

17,10
64,30
59,75

105 769 549
19 015 200
64 300 000
22 454 349

128 557 795,04
16 999 797,00
91 187 057,04
20 370 941,00

15,29
91,19
54,21

- 17,73 - 22 788 246
11,86
2 015 403
- 29,49
- 26 887 057
10,23
2 083 408

5,96
1,07
3,62
1,26

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B

200 000
264 000

147,60
267,00

100 008 000
29 520 000
70 488 000

69 464 926,08
22 955 162,48
46 509 763,60

114,78
176,17

43,97
28,60
51,56

30 543 074
6 564 838
23 978 236

5,63
1,66
3,97

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
Hennes & Mauritz B

30 000
402 700

1 011,00
256,00

133 421 200
30 330 000
103 091 200

115 388 373,02
28 742 943,44
86 645 429,58

958,10
215,16

15,63
5,52
18,98

18 032 827
1 587 057
16 445 770

7,51
1,71
5,80

Swedbank
SEB

Teleoperatörer
Tele 2 B

360 000

73,20

91 632 300
26 352 000

106 150 934,14
27 318 925,00

75,89

- 13,68 - 14 518 634
- 3,54
- 966 925

5,16
1,48

SEB

IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

KLP

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå

Måndag 2016-06-13
Sida
1

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-05-31
Benämning

Telia Company

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

1 670 000

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

39,09

65 280 300

78 832 009,14

47,20

- 17,19

- 13 551 709

3,68

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall BRC 200916
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Strukturinvest BRIC
Strukturinvest Global AC
SWB Bevis Energieffktiv 191120

189
150
100
150
120
200
120
120
445
200
120
99
143
120
100
100

005
000
000
000
000
000
000
000
519
000
000
047
828
000
000
000

145,08
33,89
109,10
93,54
66,92
91,04
78,51
89,56
126,95
86,45
81,69
204,67
132,33
48,98
58,41
102,20

248 747 087
27 420 848
5 083 500
10 910 000
14 031 000
8 030 400
18 208 000
9 421 200
10 747 200
56 558 664
17 290 000
9 802 800
20 272 106
19 032 769
5 877 600
5 841 000
10 220 000

248 835 497,33
23 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
43 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
14 500 000,02
11 666 150,00
10 000 000,00
10 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,81
88,82
100,00
104,31
100,81
97,22
100,00
100,00

- 0,04
19,22
- 66,11
9,10
- 6,46
- 33,08
- 8,96
- 21,49
- 10,44
29,80
- 2,67
- 18,31
96,22
31,26
- 49,62
- 41,59
2,20

- 88 410
4 420 848
- 9 916 500
910 000
- 969 000
- 3 969 600
- 1 792 000
- 2 578 800
- 1 252 800
12 984 489
- 474 000
- 2 197 200
9 940 933
4 532 769
- 5 788 550
- 4 159 000
220 000

14,01
1,54
0,29
0,61
0,79
0,45
1,03
0,53
0,61
3,18
0,97
0,55
1,14
1,07
0,33
0,33
0,58

Övriga
XACT BEAR 2

150 000

93,50

14 025 000
14 025 000

14 912 893,57
14 912 893,57

99,42

- 5,95
- 5,95

- 887 894
- 887 894

0,79
0,79

12,94

203 534 299

Summa aktier

KLP

1 775 952 659 1 572 418 359,58

0,00

Depå

Swedbank
Alfred Berg
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB

100,00

Måndag 2016-06-13
Sida
2

KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-05-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

AstraZeneca/1607/510
Atlas Copco A/1606/225
Atlas Copco A/1607/230
Autoliv/1606/1020
Autoliv/1606/1065
Boliden/1606/150
Boliden/1607/155
Elekta B/1606/66
Elekta B/1606/67
Ericsson B/1606/85
Ericsson B/1606/87.50
Getinge B/1607/190
Investor B/1606/290
Sandvik/1606/90
SCA B/1607/280
Skandinaviska Enskilda Banken A/1606/92.50
Skanska B/1607/190
SKF B/1606/155
SKF B/1607/160
Swedbank A/1606/185
Swedish Orphan Biovitrum/1606/130
Swedish Orphan Biovitrum/1607/140
Tele 2 B/1608/82.50
Trelleborg B/1606/160
Volvo B/1606/95
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal
kontrakt

1

1
1
1

3
1

300,00
700,00
500,00
100,00
200,00
800,00
300,00
500,00
500,00
800,00
000,00
600,00
400,00
800,00
500,00
000,00
000,00
800,00
500,00
750,00
400,00
400,00
600,00
400,00
000,00

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
30
70
50
10
20
80
30
50
50
80
100
60
40
180
50
100
100
80
50
75
40
40
360
40
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
158 158
178 780
125 225
99 825
98 350
137 000
69 195
53 450
60 875
78 480
90 668
126 510
68 775
218 708
100 475
84 722
111 850
125 120
65 825
125 269
80 380
88 300
367 020
40 780
83 235
2 836 974

Anskaffningsvärde

0

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde

Depå

495,80
215,50
215,50
1 011,00
1 011,00
147,60
147,60
65,75
65,75
64,30
64,30
178,00
290,20
81,55
267,00
79,95
183,20
146,80
146,80
183,60
111,60
111,60
73,20
155,80
92,85

SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank

14 874 000
15 085 000
10 775 000
10 110 000
20 220 000
11 808 000
4 428 000
3 287 500
3 287 500
5 144 000
6 430 000
10 680 000
11 608 000
14 679 000
13 350 000
7 995 000
18 320 000
11 744 000
7 340 000
13 770 000
4 464 000
4 464 000
26 352 000
6 232 000
9 285 000
265 732 000

Måndag 2016-06-13
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Benämning

Typ

ABB Ltd
Autoliv
SCA B
SK ABB Ltd/1605/165
SK
SK
SK
SK
SK

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Likviddag

Antal

Sälj
Sälj
Sälj
Option

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-20

AstraZeneca/1605/510
Atlas Copco A/1605/215
Autoliv/1605/1020
Autoliv/1605/990
Boliden/1605/142.50

Option
Option
Option
Option
Option

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

11
11
11
11
11

942
942
942
942
942

SK
SK
SK
SK
SK

Boliden/1605/142.50
Boliden/1605/155
Elekta B/1605/67
Ericsson B/1605/82.50
Ericsson B/1605/82.50

Option
Option
Option
Option
Option

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

11
11
11
11
11

SK
SK
SK
SK
SK

Getinge B/1605/200
Hennes & Mauritz B/1605/295
Hennes & Mauritz B/1605/310
Investor B/1605/300
Nordea/1605/90

Option
Option
Option
Option
Option

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

SK
SK
SK
SK
SK

Sandvik/1605/90
SCA B/1605/260
Skandinaviska Enskilda Bank
SKF B/1605/150
Swedbank A/1605/180

Option
Option
Option
Option
Option

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

SK
SK
SK
SK
SK

Swedish Orphan Biovitrum/16
Swedish Orphan Biovitrum/16
Swedish Orphan Biovitrum/16
Trelleborg B/1605/160
Volvo B/1605/92.50

Option
Option
Option
Option
Option

SK Volvo B/1605/95
Handelsbanken Hållbar Energi
Autoliv
Raysearch Laboratories B
Autoliv

Belopp

650
656
575
895
105

942
942
942
942
942

060,00
060,00
060,00
060,00
060,00

107
49
43
106
90

900
890
550
218
372

11
11
11
11
11

942
942
942
942
942

060,00
060,00
060,00
060,00
060,00

117
55
43
64
72

600
925
950
845
250

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

11
11
11
11
11

942
942
942
942
942

060,00
060,00
060,00
060,00
060,00

121
353
113
188
88

389
700
952
480
425

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20
2016-05-20

11
11
11
11
11

942
942
942
942
942

060,00
060,00
060,00
060,00
060,00

220
78
60
141
66

750
400
580
480
588

Option
Köp
Sälj
Köp
Sälj

2016-05-20
2016-05-19
2016-05-16
2016-05-16
2016-05-13

2016-05-20
2016-05-19
2016-05-18
2016-05-18
2016-05-17

Raysearch Laboratories B
Wilson Therapeutics
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2

Köp
Köp
Köp
Sälj
Köp

2016-05-12
2016-05-12
2016-05-12
2016-05-12
2016-05-09

2016-05-16
2016-05-16
2016-05-16
2016-05-16
2016-05-11

Raysearch Laboratories B
Resurs Holding

Köp
Köp

2016-05-03 2016-05-06
2016-05-03 2016-05-03

1
130
32
32
150

591
000
370
370
000

115
15 000

1,0000 16 475 250,00
1,0000 1 383 921,00
1,0000 11 942 060,00
11 942 060,00

Vinst
(SEK)

73
159
144
65
78

988,52
113,17
988,52

SEK
SEK
SEK

Belopp
(SEK)

060,00
060,00
060,00
060,00
060,00

0,00
4 942 575,00
446 341,00
1 581 624,00

24 750,00
2 079,00
17 940,00

Valutakurs

275
584
086
488

243
5 000
3 944
1 600

164,75 16 475 250,00
988,52 1 383 921,00
259,61 11 942 060,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad

2 879
42
3 838
309

KLP

100 000
1 400
46 000

Kurs

0,00
7 425,00
669,00
2 376,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

11 942 060,00
0,00
4 942 575,00
446 341,00
1 581 624,00

112,27
49,00 6
99,65 3
101,90 3
99,37 14

178
370
225
298
905

621,00
000,00
596,00
404,00
500,00

268,00
0,00
4 831,00
4 955,00
18 000,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000 6
1,0000 3
1,0000 3
1,0000 14

178
370
225
298
905

621,00
000,00
596,00
404,00
500,00

113,17
55,00

13 014,00
825 000,00

19,00
0,00

SEK
SEK

1,0000
1,0000

13 014,00
825 000,00

Förlust
(SEK)

73 725
152 084
48 667

80 202

Måndag 2016-06-13
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Valuta

SEK
Summa

KLP

Summor för köp och försäljning av aktier och fonder

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

25 964 072,00

39 623 834,00

25 964 072,00
25 964 072,00

39 623 834,00
39 623 834,00

32 582 936,57
32 582 936,57

7 040 897,43
7 040 897,43

0,00
0,00

3 091 338,00
3 091 338,00

0,00
0,00

Måndag 2016-06-13
Sida
2

KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Aktie

Acando b
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Boliden
Bravida Holding
Bulten AB
Hennes & Mauritz B
Investor B
KnowIT
Loomis B
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Raysearch Laboratories B
Sandvik
Tele 2 B
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2016-05-06
2016-05-03
2016-05-03
2016-05-18
2016-05-06
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-03
2016-05-11
2016-05-17
2016-05-04
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-06
2016-05-24
2016-05-06
2016-05-31

2016-05-06
2016-05-03
2016-05-03
2016-05-18
2016-05-06
2016-05-16
2016-05-17
2016-05-18
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-03
2016-05-11
2016-05-17
2016-05-04
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-06
2016-05-24
2016-05-06
2016-05-31

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

1 334 400,00
378 000,00
504 000,00
75 000,00
540 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
650 000,00
269 000,00
793 000,00
3 926 325,00
3 246 000,00
1 221 366,25
700 000,00
570 000,00
500 000,00
63 912,50
1 950 000,00
1 926 000,00
19 076 203,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 334 400,00
378 000,00
504 000,00
75 000,00
540 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
650 000,00
269 000,00
793 000,00
3 926 325,00
3 246 000,00
1 221 366,25
700 000,00
570 000,00
500 000,00
63 912,50
1 950 000,00
1 926 000,00
19 076 203,75

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1 334 400,00
378 000,00
504 000,00
75 000,00
540 000,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
650 000,00
269 000,00
793 000,00
3 926 325,00
3 246 000,00
1 221 366,25
700 000,00
570 000,00
500 000,00
63 912,50
1 950 000,00
1 926 000,00
19 076 203,75
19 076 203,75
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Option

Sälj av köp Volvo B/2016-06-17/95
Sälj av köp Trelleborg B/2016-06-17/160
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-06-17/130
Sälj av köp Swedbank A/2016-06-17/185
Sälj av köp SKF B/2016-06-17/155
Sälj av köp Sandvik/2016-06-17/90
Sälj av köp Investor B/2016-06-17/290
Sälj av köp Boliden/2016-06-17/150
Sälj av köp Autoliv/2016-06-17/1065
Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-07-15/140
Sälj av köp SKF B/2016-07-15/160
Sälj av köp Skanska B/2016-07-15/190
Sälj av köp SCA B/2016-07-15/280
Sälj av köp Getinge B/2016-07-15/190
Sälj av köp Boliden/2016-07-15/155
Sälj av köp Atlas Copco A/2016-07-15/230
Sälj av köp AstraZeneca/2016-07-15/510
Sälj av köp AstraZeneca/2016-07-15/510
Sälj av köp Tele 2 B/2016-08-19/82.5
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-27
2016-05-27
2016-05-27
2016-05-27
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-23
2016-05-24
2016-05-23
2016-05-20

2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-24
2016-05-25
2016-05-24
2016-05-23

2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-06-17
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-08-19

1 000
400
400
500
800
1 000
400
800
200
400
500
1 000
500
600
300
500
99
201
3 600

0,85
1,05
2,05
1,80
1,60
1,18
1,75
1,75
5,00
2,25
1,35
1,15
2,05
2,15
2,35
2,55
5,75
5,18
1,05

1
1
1
1
2
2
1
3
1
1
1
3
2
2
1
2

765
220
620
575
880
057
225
000
650
700
675
150
025
490
305
275
996
1 821
10 980

Belopp

83 235,00
40 780,00
80 380,00
88 425,00
125 120,00
115 443,00
68 775,00
137 000,00
98 350,00
88 300,00
65 825,00
111 850,00
100 475,00
126 510,00
69 195,00
125 225,00
55 929,00
102 229,00
367 020,00
2 050 066,00

Affärsnummer

8665
8654
8661
8657
8662
8666
8656
8660
8659
8672
8669
8671
8670
8663
8664
8655
8653
8658
8667
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Option

Summa

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

Affärsnummer

0,00
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Maj 2016
Portföljförmögenhet per 2016-05-31
Antal andelar
Andelskurs

738 406,8006 St
1 626,7230 Kr

Obligationer
88,29% 1 060 545 057 Kr
Räntefonder
9,23% 110 895 934 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,49%
5 871 871 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
4 438 Kr
Likviditet
1,99%
23 866 001 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 201 183 302 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-05
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,74%
4,20%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,57%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,54
1,04

Aktiv risk
Informationskvot

1,93%
-0,24

Riskmått räntebärande per 2016-05
Nominellt värde
Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r

975 760 000 Kr
10 590 286 Kr
0,88 %

Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

1,059 år
1,085 år
3,01

Avkastning per 2016-05-31
Från datum Portföljen
Index
2016-04-30
0,96%
0,38%
03-31
1,61%
0,12%
02-29
2,24%
0,16%
01-31
1,70%
0,63%
2015-12-31
1,53%
1,73%
11-30
0,55%
1,13%
10-31
0,91%
0,97%
09-30
1,87%
1,13%
08-31
0,82%
0,84%
07-31
0,17%
1,15%
06-30
0,94%
1,95%
05-31
0,02%
1,02%
2014-12-31
2,64%
2,24%
2013-12-31
6,57%
9,47%
2012-12-31
10,23%
9,80%
2011-12-31
17,95%
13,41%
2010-12-31
22,23%
22,97%
2009-12-31
25,13%
25,39%
2008-12-31
31,99%
29,22%
2007-12-31
39,12%
43,51%
2006-12-31
42,70%
46,94%
2005-12-30
45,31%
48,69%
2004-12-30
49,48%
55,13%
2003-12-30
56,98%
66,68%
2003-02-28
62,67%
72,50%

Förfallostruktur2016-05-31
2500 KKr

Differens
0,58%
1,50%
2000 KKr
2,07%
1,07%
-0,20%
1500 KKr
-0,58%
-0,06%
0,74%
1000 KKr
-0,02%
-0,98%
500 KKr
-1,00%
-1,00%
0,40%
-2,90%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
0,43%
4,54%
-0,74%
-0,26%
2,77%
-4,38%
-4,25%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-05 - 2016-05
-3,37%
Portföljen
Index
-5,65%
-9,70% 7,5%
-9,83%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2016-05-31
EXCALIBUR,
42
Räntefond
SEB i USD,
27
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SHB i USD,
26
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
SBAB bank,
24
SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16
ICA,
20
ICA FRN 2018-06-25 - 2018-06-25

390 281 Kr
683 739 Kr

2,5%

076 005 Kr
888 936 Kr

0,0%

592 760 Kr

2015-05-31

KLP

|
2015-07-31

|
2015-10-31

|
2016-01-31

|
2016-04-30
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Maj 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK 20 034 944,00
Söderberg & Partners
SEK
451 989,51
Handelsbanken
SEK
708 876,37
SEB
SEK
2 670 191,51
Summa
23 866 001,39

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,4187
DKK
12,2497
NOK

Kurs
1,2508
1,0000

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
4 438,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 438,39
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,3037
8,3566

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-05
Portföljen

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-05-31
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

975 760 000

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 060 545 057
1 078 862 767,70

- 1,70

5 871 871

1,085

90,53

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
VASAKR434
RIKSHM 115 Green bond
Jernhusen RB 107 191030
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0005003845
SE0007073895
SE0006425641
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-01-17
2018-05-07
2019-10-30
2022-03-19
2023-10-30

90 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
18 000 000
13 000 000
5 000 000
13 000 000
15 000 000

1,208
1,129
1,029
-0,005
0,158
0,030
1,879
0,850

100,826
100,897
101,058
100,748
99,940
99,131
88,800
95,958

88 271 690 90 878 805,65
5 041 300
5 137 000,00
8 071 760
8 276 900,54
13 137 540 13 196 035,11
18 134 640 18 352 260,00
12 992 200 13 110 630,00
4 956 550
4 913 899,67
11 544 000 12 892 080,33
14 393 700 15 000 000,00

- 2,87
- 1,86
- 2,48
- 0,44
- 1,19
- 0,90
0,87
- 10,46
- 4,04

110 408
3 691
18 064
26 754
- 110
1 369
129
49 532
10 979

0,122
0,194
0,056
0,056
0,131
0,189
0,167
0,053
0,167

7,54
0,43
0,69
1,12
1,55
1,11
0,42
0,99
1,23

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
SBAB FRN 2018-10-11
LFHYP512
SWBHYP188
NDAHYP5521
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

XS0979457305
SE0005306982
SE0004270023
SE0001542341
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2018-10-11
2019-06-19
2019-06-19
2020-06-17
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

74 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

-0,038
0,204
0,171
0,484
0,643
0,656
0,776

100,566
106,980
110,888
111,061
111,005
101,537
101,053

77 989 520 76 607 500,00
10 056 600 10 187 900,00
10 698 000 10 749 200,00
11 088 800 11 227 600,00
6 663 660
5 581 860,00
11 100 500 11 032 000,00
18 276 660 17 932 440,00
10 105 300
9 896 500,00

1,80
- 1,29
- 0,48
- 1,24
19,38
0,62
1,92
2,11

1 108 861
- 528
236 806
355 208
185 792
229 306
82 000
20 277

3,352
0,114
2,907
2,847
3,755
4,003
4,440
4,689

6,66
0,86
0,91
0,95
0,57
0,95
1,56
0,86

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19

74 700 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 400 000
1 500 000
1 200 000
3 400 000
10 000 000
3 200 000
5 000 000

4,552
3,029
5,274
3,515
3,690
3,524
4,514
4,814
6,207
6,832
5,711
6,573
5,302
6,233
1,700

55,000
101,750
100,300
99,815
102,500
100,500
83,000
96,875
97,900
96,400
100,125
97,170
101,750
96,050
99,108

155 074 678171 337 722,17
4 400 088
9 145 184,00
6 105 122
6 768 387,28
8 024 160
8 992 000,00
6 987 190
7 942 998,82
3 075 062
3 505 788,00
6 030 121
6 738 600,00
3 320 000
4 000 000,00
5 812 616
6 668 400,00
19 634 596 20 233 487,98
12 083 601 12 209 559,56
11 178 396 11 532 033,61
27 608 269 28 837 487,76
10 175 204 11 781 455,27
25 684 754 27 251 539,91
4 955 499
5 730 800,00

- 9,49
- 51,89
- 9,80
- 10,76
- 12,03
- 12,29
- 10,51
- 17,00
- 12,83
- 2,96
- 1,03
- 3,07
- 4,26
- 13,63
- 5,75
- 13,53

1 161 805
29 336
40 387
12 892
2 050
14 145
47 575
41 128
40 920
203 828
127 307
94 715
75 470
23 565
391 251
17 236

0,684
0,175
0,033
0,225
0,247
0,125
0,031
0,028
0,111
3,035
3,437
3,473
3,571
0,211
4,226
0,053

13,24
0,38
0,52
0,68
0,60
0,26
0,51
0,28
0,50
1,68
1,03
0,95
2,36
0,87
2,19
0,42

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
VOLVFRN16
Klövern AB 170119
VOLVOFINANS 334 170124
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515
SAND 150B
Peab Finans FRN
Husqvarna FRN 17-11-28

XS0716704068
SE0004868453
SE0005033636
SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734
SE0004444297
SE0005449352
SE0004926699

413 160 000
6 000 000
7 000 000
4 000 000
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000
6 000 000
10 000 000
12 000 000

2,664
4,000
1,265
1,513
1,982
2,804
1,800
7,052
2,409
1,524
1,944
1,917

101,400
101,519
100,751
100,912
101,812
100,044
100,864
102,060
102,053
100,970
100,977
102,373

413 091 794414 036 333,33
6 084 000
6 000 000,00
7 106 330
7 028 000,17
4 030 040
4 000 000,00
10 293 024 10 286 584,00
10 181 200 10 290 602,00
10 004 400
9 950 000,00
13 112 255 12 997 860,00
15 309 000 15 015 000,00
13 266 890 13 253 070,00
6 058 200
6 006 000,00
10 097 700 10 000 000,00
12 284 760 12 253 840,00

- 0,23
1,40
1,11
0,75
0,06
- 1,06
0,55
0,88
1,96
0,10
0,87
0,98
0,25

2 064 670
37 296
31 111
5 201
36 867
43 494
48 291
37 050
149 855
13 918
1 778
35 640
1 917

0,258
0,022
0,142
0,150
0,017
0,036
0,083
0,094
0,111
0,211
0,236
0,072
0,247

35,26
0,52
0,61
0,34
0,88
0,87
0,85
1,12
1,31
1,13
0,52
0,86
1,05

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2016-12-08
2017-01-19
2017-01-24
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15
2017-08-24
2017-09-26
2017-11-28
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-05-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Cloetta AB 20180917
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Husqvarna FRN 112 2019-05-03
Vacse AB 2019-06-03
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04
TeliaSonera 2019-12-04
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
ÅF FRN 2020-05-12
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Sagax FRN 2021-04-27
ARLA Foods 210531

XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005364437
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0008320956
SE0005999802
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006371381
XS1148750588
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0007074620
NO0010752710
SE0006452009
SE0008294748
XS1422923604

2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-05-03
2019-06-03
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-04
2019-12-04
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-05-12
2020-11-27
2021-01-18
2021-04-27
2021-05-31

Övr Banker(ej börsbolag)
SPB SYD FRN +125 160610
IKANO FRN
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Ikanobank 111 200415
LF Bank ECP 15/20200609
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0005223906
SE0004051217
SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
SE0006994265
XS1243897987
SE0005497781
XS1418633126

Strukturerade obligationer
SEBKRG 141
SHBKRG6I
KREHY3498
NDA 3551
SHBC Itraxx CE47L 180110
SWB1284 USAkap

XS0672583399
SE0003960632
SE0004269074
SE0004392751
SE0005035409
SE0005100930

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3,529
5,000
2,144
1,406
0,826
1,224
5,304
2,637
5,779
4,480
6,055
3,951
1,082
0,879
2,895
0,703
0,906
0,893
2,800
3,035
3,782
0,043
8,016
2,632
6,750
0,716
3,020
0,675
4,371
1,750

103,250
98,000
103,264
100,185
100,000
102,736
101,000
103,666
61,000
102,250
99,500
101,698
99,698
100,287
100,664
100,606
101,190
99,691
99,517
99,177
104,613
98,795
99,500
95,178
100,750
98,648
99,054
98,099
100,685
100,642

2016-06-10
2016-07-18
2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-04-15
2020-06-09
2023-10-25
2026-05-25

112 000 000
6 000 000
10 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
10 000 000
14 000 000
9 000 000
10 000 000

0,764
1,545
1,552
2,209
1,550
2,779
0,480
2,766
2,665
2,225

2016-09-20
2016-09-20
2016-12-20
2017-01-27
2018-03-10
2018-03-28

211 900 000
10 000 000
5 000 000
4 900 000
5 000 000
10 000 000
8 000 000

2,529
-1,365
8,629
1,773
2,492
-11,473

9
10
9
15
8
20
3
11
7
6
5
8
15
10
15
6
10
20
8
4
15
13
5
21
8
11
10
5
5
4

000
000
000
000
000
000
960
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

9
9
9
15
8
20
3
11
4
6
4
8
14
10
15
6
10
19
7
3
15
12
4
19
8
10
9
4
5
4

292
800
293
027
000
547
999
403
270
135
975
135
954
028
099
036
119
938
961
967
691
843
975
987
060
851
905
904
034
025

500
000
760
750
000
200
600
260
000
000
000
840
700
700
600
360
000
200
360
060
950
285
000
380
000
280
350
950
250
660

Anskaffningsvärde
9
10
9
14
8
20
3
11
6
6
5
8
14
10
15
6
10
20
7
3
14
12
5
20
8
11
10
5
5
4

220
000
159
974
000
268
960
166
915
000
000
106
828
000
000
015
021
052
961
963
906
977
000
457
000
000
000
000
000
000

Ändring Upplupen ränta
i procent
67
75
34
5
1
45
36
60
82
34
47
97
36
17
53
3
22
42
26
23
450
1
92
122
111
4
3
4
20

Duration

Andel av
portföljen

Depå

051
000
840
859
468
560
173
431
030
347
094
639
066
336
075
280
399
170
756
268
625
367
407
826
000
157
356
031
641
0

0,044
0,103
0,075
0,228
0,233
0,069
0,083
0,047
0,053
0,125
0,097
2,602
0,033
0,058
0,131
0,178
0,008
0,019
0,133
0,064
3,141
0,011
0,025
0,033
0,050
0,203
0,244
0,133
0,158
0,000

0,79
0,84
0,79
1,28
0,68
1,75
0,34
0,97
0,36
0,52
0,42
0,69
1,28
0,86
1,29
0,52
0,86
1,70
0,68
0,34
1,34
1,10
0,42
1,71
0,69
0,93
0,85
0,42
0,43
0,34

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank

500,00
000,00
760,00
718,25
000,00
940,00
000,00
060,00
026,33
000,00
000,00
560,33
730,11
000,00
000,00
300,17
220,00
454,44
137,00
000,00
700,00
430,53
000,00
840,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,78
- 2,00
1,46
0,35
0,00
1,37
1,00
2,12
- 38,25
2,25
- 0,50
0,36
0,85
0,29
0,66
0,35
0,98
- 0,57
0,00
0,10
5,27
- 1,03
- 0,50
- 2,30
0,75
- 1,35
- 0,95
- 1,90
0,69
0,64

100,019
100,205
101,983
101,000
101,212
95,140
98,345
95,322
101,845
100,245

110 478 975111 605 036,55
6 001 140
6 000 000,00
10 020 500 10 123 438,00
5 099 150
5 043 488,00
7 070 000
7 000 000,00
15 181 725 15 000 000,00
24 736 400 25 732 500,00
9 834 500 10 010 600,00
13 345 010 13 493 460,00
9 166 050
9 201 550,55
10 024 500 10 000 000,00

- 1,01
0,02
- 1,02
1,10
1,00
1,21
- 3,87
- 1,76
- 1,10
- 0,39
0,25

359 648
10 441
18 454
11 209
6 443
37 458
152 536
6 133
89 281
23 985
3 708

0,102
0,028
0,133
0,108
0,214
0,092
0,044
0,125
0,025
0,153
0,239

9,43
0,51
0,86
0,44
0,60
1,30
2,11
0,84
1,14
0,78
0,86

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

99,360
102,200
99,600
102,080
100,370
124,950

215 638 400214 397 370,00
9 936 000 10 000 000,00
5 110 000
5 000 000,00
4 880 400
4 909 800,00
5 104 000
5 000 000,00
10 037 000 10 111 210,00
9 996 000
8 000 000,00

0,58
- 0,64
2,20
- 0,60
2,08
- 0,73
24,95

1 066 479
50 580
199 653
84 564
85 417
35 303
0

2,974
0,056
0,299
0,056
0,652
0,111
1,816

18,41
0,85
0,44
0,42
0,44
0,86
0,85

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Måndag 2016-06-13
Sida
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KLP-Räntebärande
Per datum 2016-05-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
AIO Miljö och Etik
Danske FO STable Return 1629

SE0004841658
SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007870829
SE0008242721

2018-10-10
2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-12-30
2022-05-03

RÄNTEFONDER
Catella Hedgefond
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Nordea Stable Equity LongShort
Trude

SE0001131335
SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU0826410689
SE0007551338

Totalt

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

7,352
3,180
-4,201
4,552
1,602
0,351
0,220
-0,313
-0,232
1,123
0,208
0,307

103,010
110,100
114,300
93,600
92,600
99,000
99,100
101,300
101,100
94,700
98,900
98,200

408 168
85 254
3 571
132 653
177 396
7 794
1 500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

166,980
11870,540
98,945
97,770
1118,360
10055,940

10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
15
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

976 168 168

Marknadsvärde

10
16
17
11
6
14
14
15
20
14
14
14

301
515
145
232
482
850
865
195
220
205
835
730

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Anskaffningsvärde
10
15
15
12
7
15
15
15
20
15
15
15

186
015
750
000
000
750
150
000
000
225
300
000

360,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

1,13
9,99
8,86
6,40
7,40
5,71
1,88
1,30
1,10
6,70
3,04
1,80

104 153
398 750
0
77 384
15 887
14 792
0
0
0
0
- 4
0

0,111
2,440
3,104
0,111
0,111
3,995
4,115
4,115
4,693
4,868
5,574
5,918

0,88
1,41
1,46
0,96
0,55
1,27
1,27
1,30
1,73
1,21
1,27
1,26

Handelsbanken
SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB

110 895 934107 757 917,00
14 235 713 14 500 000,00
42 390 281 38 127 516,00
13 125 380 13 130 036,00
17 343 968 18 000 365,00
8 716 682
9 000 000,00
15 083 910 15 000 000,00

2,91
- 1,82
11,18
- 0,04
- 3,65
- 3,15
0,56

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9,47
1,22
3,62
1,12
1,48
0,74
1,29

Söderberg & Partners
Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
Söderberg & Partners
Excalibur

1 171 440 991
1 186 620 684,70

- 1,28

5 871 871

-

-

100.00

Måndag 2016-06-13
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Benämning

Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken

Valuta
SEK
Summa

KLP

Företagsob-Mega
Företagsob-Mega
räntestrategi
Tillväxtm oblig

Köp och försäljning av aktier och fonder

Typ

Affärsdag

Likviddag

Sälj
Sälj
Köp
Köp

2016-05-11
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-11

2016-05-11
2016-05-11
2016-05-11
2016-05-11

Antal

18
119
132
20

243
745
653
601

Kurs

Belopp

109,65 2 000 365,00
109,65 13 130 036,00
98,98 13 130 036,00
97,10 2 000 365,00

Courtage och Valuta
övrig kostnad
0,00
0,00
0,00
0,00

SEK
SEK
SEK
SEK

Valutakurs

Belopp
(SEK)

1,0000 2 000 365,00
1,0000 13 130 036,00
1,0000 13 130 036,00
1,0000 2 000 365,00

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

91 732
602 111

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

15 130 401,00

15 130 401,00

15 130 401,00
15 130 401,00

15 130 401,00
15 130 401,00

14 436 557,75
14 436 557,75

693 843,25
693 843,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Måndag 2016-06-13
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Aktie

Summa
Summa

KLP

Valuta

Utdelningar
Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

0,00

0,00

0,00

Valutakurs

Utdelning, SEK

0,00
0,00

Måndag 2016-06-13
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31
Benämning

Typ

Kupongränta, justering
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
DANBNK 4,75%20240605
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1

Kupf
Köp
Sälj
Köp

SHB 5,25% FIX 210228 AT1
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
SV BOSTF 8
SV BOSTF 8

Köp
Köp
Kupf
Kupf
Sälj

NIB 2,413%, 20180927

Sälj

Valuta

Köpt, lokal valuta

EUR
NOK
SEK
USD
Summa, SEK

KLP

199 497,75
0,00
0,00
583 404,60

Köp och försäljning av obligationer
Nominelltbelopp

Kurs

Affärsdag

Likviddag

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

Valuta

200 786,00
16 771 875,00
194 993,00

1 288,25
676 875,00
1 629,17

SEK
EUR
SEK
USD

196 677,00
197 261,00

2 216,67
1 680,56

2016-05-31
99,7500 2016-05-13
107,3000 2016-05-13
96,6800 2016-05-13

2016-05-31
2016-05-17
2016-05-17
2016-05-17

15 000 000

97,2300 2016-05-13
97,7900 2016-05-13
2016-05-13
2016-05-11
100,0000 2016-05-11

2016-05-17
2016-05-17
2016-05-13
2016-05-11
2016-05-11

15 000 000,00

0,00

USD
USD
USD
SEK
SEK

15 000 000

105,6300 2016-05-11

2016-05-13

16 070 974,00

227 224,17

SEK

200 000
15 000 000
200 000
200 000
200 000

Valutakurs

Belopp, SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Kupong

Vinst/förlust

9,3376
1,0000
8,2555

1 874 860,36
16 771 875,00
1 609 760,81

8,2555
8,2555

1 623 663,43
1 628 484,63

1,0000

15 000 000,00

15 000 000,00

0,00

1,0000

16 070 974,00

15 000 000,00

843 749,83

37,23
14 988 450,00

1 106 550,00

802 216,66
5 698 800,00

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
0,00
46 938 749,83
0,00

1 862 831,19
0,00
0,00
4 816 285,78
6 679 116,97

0,00
0,00
46 938 749,83
0,00
46 938 749,83

0,00
0,00
44 988 450,00
0,00
44 988 450,00

1 288,25
0,00
0,00
5 526,40
57 652,26

0,00
0,00
904 099,17
0,00
904 099,17

0,00
0,00
5 698 837,23
802 216,66
6 501 053,89

0,00
0,00
1 950 299,83
0,00
1 950 299,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Måndag 2016-06-13
Sida
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KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-05-01 - 2016-05-31

Köp och försäljning av FRN-lån

Benämning

Typ

Nominelltbelopp

ARLA Foods 210531
Husqvarna FRN 17-11-28
Storebrand LIV 180529
Stena FRN 201127

Köp
Kupf
Kupf
Kupf

4 000 000

Landshypotek Bank 260525
Landshypotek Bank 260525
SAND 150B
Fabege FRN 20180523
Getinge AB 18-05-21

Köp
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

10 000 000

Norwegian Air Shuttle
SBAB FRN 171116
TELBSS FRN 20170515
LOCK AS 2020-08-15
Fabege FRN 20180523

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Köp

Vattenfall frn 220319
ÅF FRN 2020-05-12
Husqvarna FRN 112 2019-05-03
SVEASKOG FRN 17-02-09
RIKSHM 115 Green bond

Köp
Kupf
Köp
Kupf
Kupf

2 000 000

Husqvarna FRN 112 2019-05-03
Husqvarna FRN 112 2019-05-03
Solor Bioenergi 171102

Köp
Kupf
Kupf

3 000 000

Valuta

8 000 000

3 000 000

Kurs

Affärsdag

Likviddag

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

0,00

100,0000 2016-05-31
2016-05-28
2016-05-28
2016-05-27

2016-05-31
2016-05-30
2016-05-30
2016-05-27

4 000 000,00

100,0000 2016-05-25
2016-05-25
2016-05-24
2016-05-23
2016-05-21

2016-05-25
2016-05-25
2016-05-24
2016-05-23
2016-05-23

10 000 000,00

2016-05-20
2016-05-16
2016-05-15
2016-05-15
100,0000 2016-05-13

2016-05-20
2016-05-16
2016-05-15
2016-05-15
2016-05-23

8 000 000,00

0,00

89,9730 2016-05-13
2016-05-12
100,5100 2016-05-11
2016-05-09
2016-05-07

2016-05-17
2016-05-12
2016-05-13
2016-05-09
2016-05-09

1 805 312,00

5 852,00

3 015 886,00

585,83

100,0000 2016-05-03
2016-05-03
2016-05-02

2016-05-03
2016-05-03
2016-05-02

3 000 000,00

0,00

0,00

Valuta

Valutakurs

Belopp, SEK

SEK
SEK
NOK
SEK

1,0000

4 000 000,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000

NOK
SEK
SEK
NOK
SEK

Anskaffningsbelopp SEK

Vinst/förlust

54 175,33
88 378,90
72 991,11
10 000 000,00
0,00
22 815,00
0,00
53 803,75
132 334,34
38 762,50
79 655,33
0,00
1,0000

8 000 000,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000

1 805 312,00

1,0000

3 015 886,00

SEK
SEK
NOK

1,0000

21 505,00
16 237,50
8 083,83
3 000 000,00
0,00
149 053,30

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

EUR
0,00
NOK
0,00
SEK
29 814 760,17
USD
0,00
Summa, SEK

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
29 814 760,17
0,00
29 814 760,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6 437,83
0,00
6 437,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
369 766,54
368 029,35
0,00
737 795,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KLP

Kupong

Måndag 2016-06-13
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 775 952 659
1 171 440 991
117 060 385
5 908 400
3 070 362 435

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

1 572 418 360
1 186 620 684

203 534 299
- 15 179 693

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

3 016 384 519
53 977 916

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

2 000 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +0
1 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2016 1 268 431 000
Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2016-05-31

1 000 Mkr
Insatt kapital

Avkastning

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

500 Mkr

3 000 MKr

2 500 MKr

2 000 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

1 500 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
1 000 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Kr

06-30

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

2000-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

28 816 724
19 007 878
1 899 429
95 870
49 819 902

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

25 514 163
19 254 185

3 302 561
- 246 307

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

48 944 053
875 849

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,622606541300%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 14 430,2008

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

Avkastning

07-31

Insatt kapital

06-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital

30 Mkr
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
10 Mkr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
2016-05-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

79 641 235
52 532 373
5 249 483
264 958
137 688 048

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

70 513 895
53 213 094

9 127 340
- 680 722

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

135 267 450
2 420 598

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,484423285500%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 39 880,9735

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

30 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

60 Mkr

06-30

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

55 910 998
36 879 607
3 685 325
186 010
96 661 940

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

49 503 279
37 357 498

6 407 719
- 477 891

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

94 962 593
1 699 347

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,148225715900%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 27 997,8714

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

Avkastning

07-31

Insatt kapital

06-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

80 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr

60 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
2016-05-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

62 438 291
41 185 092
4 115 566
207 725
107 946 675

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

55 282 507
41 718 774

7 155 784
- 533 682

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

106 048 939
1 897 736

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,515763271000%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 31 266,4646

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

100 Mkr

30 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

60 Mkr

06-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
2016-05-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

837 953 479
552 724 786
55 232 980
2 787 779
1 448 699 024

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

741 919 233
559 887 070

96 034 246
- 7 162 284

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

1 423 230 450
25 468 575

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 487 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 47,183322971600%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 419 611,7834

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

1 200 Mkr

Aktier

900 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

300 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

600 Mkr

06-30

Portföljrapport

1 200 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr

900 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
600 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

300 Mkr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

87 643 600
57 810 834
5 776 952
291 581
151 522 967

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

77 599 143
58 559 955

10 044 456
- 749 121

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

148 859 146
2 663 820

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,935018907400%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 43 888,2206

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

Insatt kapital

Avkastning

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31

100 Mkr
4 000 Kr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

50 223 753
33 128 227
3 310 455
167 089
86 829 524

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

44 467 824
33 557 507

5 755 928
- 429 280

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

85 303 034
1 526 490

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,827989390400%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 25 149,9385

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

60 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

80 Mkr

08-31

Avkastning

07-31

Insatt kapital

06-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr

40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr

1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
2016-05-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

65 871 564
43 449 723
4 341 867
219 147
113 882 301

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

58 322 307
44 012 750

7 549 257
- 563 027

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

111 880 216
2 002 086

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,709083335300%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 32 985,7029

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr
100 Mkr

10-31

30 Mkr

09-30

Avkastning

08-31

Insatt kapital

07-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

60 Mkr

06-30

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

372 326 974
245 591 613
24 541 611
1 238 691
643 698 889

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

329 656 180
248 774 023

42 670 794
- 3 182 410

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

632 382 464
11 316 425

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,964915462000%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 186 445,6552

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

0 Mkr

09-30

600 Mkr

08-31

Avkastning

07-31

Insatt kapital

06-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr

400 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

200 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
10

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

29 713 084
19 599 128
1 958 512
98 852
51 369 577

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

26 307 795
19 853 097

3 405 289
- 253 968

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

50 466 484
903 093

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,673078590900%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 14 879,0600

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

Avkastning

07-31

Insatt kapital

06-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
11

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Maj 2016
Portföljrapport

2016-05-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

105 412 958
69 531 730
6 948 204
350 697
182 243 589

57,84 %
38,15 %
3,81 %
0,20 %
100,00 %

93 332 032
70 432 731

12 080 926
- 901 002

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

179 039 691
3 203 898

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,935572529400%

Andelskurs per 2016-05-31
3 452,4746
Antal andelar per 2016-05-31 52 786,3664

Förmögenheter för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

Avkastning

07-31

Insatt kapital

06-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-05-31

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-06-30 - 2016-05-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

100 Mkr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

2016-05-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

06-30

500 Kr

Fredag 2016-06-10
Sida
12

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljförmögenhet per 2016-07-31
Antal andelar
Andelskurs

896 697,3984 St
3 519,7279 Kr

Svenska aktier/fonder
50,58% 1
Utländska aktier/fonder
8,51%
Obligationer
34,24% 1
Räntefonder
3,55%
Upplupna räntor, värdepapper 0,19%
Upplupen bankränta
0,00%
Likviditet
3,04%
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner
-0,12%
Summa förmögenhet

596
268
080
112
6

320
535
732
179
119
94
95 981

412
916
926
072
192
760
383
0.00
- 3 832 803

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

3 156 130 858 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-07
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

9,83%
9,43%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

8,91%
8,20%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex
Aktiv risk
Informationskvot

0,93
0,97
2,42%
0,17

Avkastning per 2016-07-31
Från datum Portföljen
Index
2016-06-30
3,40%
2,99%
05-31
1,95%
1,83%
04-30
3,75%
3,29%
03-31
4,12%
3,63%
02-29
5,80%
4,65%
01-31
8,37%
5,96%
2015-12-31
3,77%
2,76%
11-30
0,85%
0,38%
10-31
2,48%
2,12%
09-30
6,63%
5,74%
08-31
3,52%
3,25%
07-31
-0,81%
0,35%
2014-12-31
9,92%
8,62%
2013-12-31
22,62%
21,04%
2012-12-31
40,56%
37,36%
2011-12-31
58,00%
51,04%
2010-12-31
49,04%
46,97%
2009-12-31
69,95%
67,72%
2008-12-31
110,48% 111,71%
2007-12-31
77,65%
76,83%
2006-12-31
73,95%
77,01%
2005-12-30
104,48% 102,19%
2004-12-30
153,65% 141,65%
2003-12-30
189,52% 175,57%
2003-02-28
251,97% 235,14%

Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy
Differens
0,41%
0,12%
0,46%
0,49%
1,15%
2,41%
1,02%
0,47%
0,35%
0,88%
0,27%
-1,16%
1,31%
1,58%
3,20%
6,95%
2,07%
2,23%
-1,23%
0,81%
-3,06%
2,28%
12,00%
13,95%
16,83%

Utveckling andelsvärde för perioden 2015-07 - 2016-07
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

Aktier

Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar
1 865
59,1%
25%-60%

Total utlandsandel

269

8,5%

Max 15%

Aktier i övriga länder *)

44

1,4%

Max 5%

Enskild motpart
exkl svenska staten
- Swedbank
- Svenska Handelsbanken
- SEB
- Hennes & Mauritz
- Nordea

262
161
129
117
113

8,3%
5,1%
4,1%
3,7%
3,6%

Räntebäranade i
nordiska börsbolag

585

18,5%

Max 10%

Max 20%

*) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA
Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet 2016-04-28
Ägarandelar och insatt kapital i Kr
Ägare
Landstinget i Kalmar
Oskarshamns kommun
Vimmerby kommun
Mönsterås kommun
Hultsfreds kommun
Nybro kommun
Kalmar kommun
Högsby kommun
Mörbylånga kommun
Torsås kommun
Emmaboda kommun
Summa

Andel i procent
47,62%
20,79%
5,89%
4,89%
4,45%
3,68%
3,49%
3,12%
2,80%
1,66%
1,61%
100.00%

Insatt kapital

Nuvärde Utveckling

512 176 000
1502 820 736
440 000 000
656 260 652
51 000 000
185 800 067
51 021 000
154 479 933
39 009 000
140 375 026
50 000 000
116 104 711
50 000 000
110 053 251
26 375 000
98 548 294
24 500 000
88 523 999
32 500 000
52 372 052
16 850 000
50 792 136
1 293 431 000 3 156 130 858

193,4%
49,2%
264,3%
202,8%
259,9%
132,2%
120,1%
273,6%
261,3%
61,1%
201,4%
144,0%

Insatt/uttag
2016
25 000 000

55%
0%
45%

35%

2015-07-31

KLP

|
2015-09-30

|
2015-12-31

|
2016-03-31

|
2016-06-30

25%
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Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Juli 2016

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-07
Portföljen

Index

Aktieinnehav
65%

250%

200%

55%

150%
45%

100%

35%
50%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

25%
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Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Juli 2016

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

15,10%
16,99%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

0,84
0,73

Aktiv risk
Informationskvot

4,02%
0,06

Fem största innehaven 2016-07-31
Hennes & Mauritz B
Investor B
Sandvik
Volvo B
Telia Company

116
95
73
72
68

842
692
360
960
337

000
080
000
000
500

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2016-07-31
2015-12-31

Övriga

14,16%
13,90%

Utland

Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

Teleoperatörer

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-07

Sällanköpsvaror

1 915 324 291 Kr

Material

Summa förmögenhet

Branschfördelning 2016-07-31 och 2015-12-31
Differens
-0,45%
0,69%
25%
0,51%
-0,27%
20%
0,08%
2,71%
15%
2,74%
2,62%
1,54%
10%
0,87%
1,11%
5%
0,27%
1,41%
0%
3,23%
-2,5% -0,6% +0,5% +0,2% -1,8% +1,7% +0,7% +0,8% +0,9%
-1,09%
-0,21%
1,85%
-1,77%
-22,73%
19,75%
14,36%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-07 - 2016-07
10,65%
Portföljen
Index
7,72% 5%
7,98%
17,82%
IT

83,34% 1 596 320 412 Kr
14,02% 268 535 916 Kr
0,00%
71 772 Kr
2,83%
54 228 994 Kr
0.00 Kr
-0,20% - 3 832 803 Kr

Avkastning per 2016-07-31
Från datum Portföljen
Index
2016-06-30
5,08%
5,53%
05-31
2,46%
1,77%
04-30
4,82%
4,31%
03-31
4,99%
5,26%
02-29
7,37%
7,29%
01-31
12,18%
9,47%
2015-12-31
4,40%
1,66%
11-30
0,18%
-2,44%
10-31
2,64%
1,10%
09-30
8,98%
8,10%
08-31
4,42%
3,31%
07-31
-2,54%
-2,81%
2014-12-31
13,64%
12,23%
2013-12-31
33,20%
29,98%
2012-12-31
65,21%
66,30%
2011-12-31
93,51%
93,72%
2010-12-31
69,41%
67,56%
2009-12-31
110,54% 112,30%
2008-12-31
201,05% 223,78%
2007-12-31
117,09%
97,34%
2006-12-31
106,58%
92,22%
2005-12-30
156,81% 146,16%
2004-12-30
243,30% 235,57%
2003-12-30
313,18% 305,20%
2003-02-28
491,20% 473,38%

Industri

Svenska aktier/fonder
Utländska aktier/fonder
Upplupen bankränta
Likviditet
Ej bokförd likviditet
Öppen position köpoptioner

323 970,7102 St
5 912,0292 Kr

Hälsovård

Antal andelar
Andelskurs

Finans och fastighet

Portföljförmögenhet per 2016-07-31

Aktieinnehav
100%
90%
80%

0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

2015-07-31

KLP

|
2015-09-30

|
2015-12-31

|
2016-03-31

|
2016-06-30
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Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Juli 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Söderberg & Partners
SEK
548 099,11
Handelsbanken
SEK 10 917 004,79
SWEDBANK
SEK 39 945 406,34
SEB
SEK
2 818 483,49
Summa
54 228 993,73

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,8550
DKK
11,4029
NOK

Kurs
1,2891
1,0156

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
0,00
0,00
0,00
0,00
71 772,38
0,00
0,00
0,00
71 772,38
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,00%
0,00%
0,50%
0,00%

Kurs
9,5891
8,6455

Övriga skulder och fodringar
Text
Belopp
Öppen position köpoptioner
3 832 803
Summa skulder
3 832 803
Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-07
Portföljen

Index

Aktieinnehav
100%

495%
90%
440%
80%
385%
70%
330%
60%
275%
50%
220%

40%

165%

30%

110%

20%

55%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-07-31

Portföljsammandrag, aktier

Benämning

Innehav

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Finans och fastighet
Catella B
Hemfosa Fastigheter AB
Investor B
Nordea
Pandox b
Platzer Fastigheter AB
Skandinaviska Enskilda Banken A
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A

311
180
324
600
150
500
900
375
588

000
000
600
000
000
000
000
000
653

Hälsovård
AstraZeneca
Camurus
Elekta B
Getinge B
Raysearch Laboratories B
Swedish Orphan Biovitrum
Wilson Therapeutics

64
100
900
140
247
299
130

Industri
ABB Ltd
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Bonava b
Bravida Holding
Bulten AB
Intrum Justitia
Loomis B
NCC B
Sandvik
Skanska B
SKF B
Trelleborg B
Volvo A
Volvo B

102
130
160
188
344
244
105
100
170
800
375
274
200
175
800

19,20
91,75
294,80
76,25
146,10
46,50
75,05
179,80
103,00

404 694 539
5 971 200
16 515 000
95 692 080
45 750 000
21 915 000
23 250 000
67 545 000
67 425 000
60 631 259

355 013 562,32
6 040 730,00
9 292 885,00
73 012 465,34
36 322 474,01
16 026 117,00
13 860 778,00
75 720 605,59
52 316 791,69
72 420 715,69

19,42
51,63
224,93
60,54
106,84
27,72
84,13
139,51
123,03

13,99
- 1,15
77,72
31,06
25,96
36,75
67,74
- 10,80
28,88
- 16,28

49 680 977
- 69 530
7 222 115
22 679 615
9 427 526
5 888 883
9 389 222
- 8 175 606
15 108 208
- 11 789 457

21,70
0,32
0,89
5,13
2,45
1,18
1,25
3,62
3,62
3,25

SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
Swedbank
Handelsbanken
Handelsbanken

000
000
000
000
925
000
000

580,50
85,25
68,10
173,50
132,75
109,30
47,50

203 024 744
37 152 000
8 525 000
61 290 000
24 290 000
32 912 044
32 680 700
6 175 000

173 009 149,39
33 194 022,27
6 443 127,00
57 201 821,10
26 317 997,26
16 816 083,62
26 666 098,14
6 370 000,00

518,66
64,43
63,56
187,99
67,83
89,18
49,00

17,35
11,92
32,31
7,15
- 7,71
95,72
22,56
- 3,06

30 015 595
3 957 978
2 081 873
4 088 179
- 2 027 997
16 095 960
6 014 602
- 195 000

10,89
1,99
0,46
3,29
1,30
1,76
1,75
0,33

SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
000
000
000

182,00
240,30
218,90
99,70
56,75
84,50
274,60
246,90
206,40
91,70
181,90
135,60
156,00
90,95
91,20

531 283 500
18 564 000
31 239 000
35 024 000
18 743 600
19 522 000
20 618 000
28 833 000
24 690 000
35 088 000
73 360 000
68 303 450
37 222 200
31 200 000
15 916 250
72 960 000

403 982 268,25
14 273 428,74
29 544 491,19
13 953 505,00
3 964 287,00
16 371 393,00
17 190 987,88
13 495 000,32
10 175 746,72
33 274 695,67
68 301 261,36
48 401 435,62
42 744 873,39
17 055 689,89
7 235 357,25
68 000 115,22

139,94
227,27
87,21
21,09
47,59
70,45
128,52
101,76
195,73
85,38
128,90
155,72
85,28
41,34
85,00

31,51
30,06
5,74
151,01
372,81
19,24
19,93
113,66
142,64
5,45
7,41
41,12
- 12,92
82,93
119,98
7,29

127 301 232
4 290 571
1 694 509
21 070 495
14 779 313
3 150 607
3 427 012
15 338 000
14 514 253
1 813 304
5 058 739
19 902 014
- 5 522 673
14 144 310
8 680 893
4 959 885

28,49
1,00
1,68
1,88
1,01
1,05
1,11
1,55
1,32
1,88
3,93
3,66
2,00
1,67
0,85
3,91

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank

1 112 000
1 000 000
375 805

18,70
63,80
75,75

113 061 629
20 794 400
63 800 000
28 467 229

128 557 795,04
16 999 797,00
91 187 057,04
20 370 941,00

15,29
91,19
54,21

- 12,05 - 15 496 166
22,32
3 794 603
- 30,03
- 27 387 057
39,74
8 096 288

6,06
1,12
3,42
1,53

SEB
Swedbank
SEB

Material
Boliden
SCA B

90 000
264 000

188,20
254,50

84 126 000
16 938 000
67 188 000

56 839 586,72
10 329 823,12
46 509 763,60

114,78
176,17

48,01
63,97
44,46

27 286 413
6 608 177
20 678 236

4,51
0,91
3,60

SEB
SEB

Sällanköpsvaror
Autoliv
Hennes & Mauritz B

35 000
452 000

905,50
258,50

148 534 500
31 692 500
116 842 000

132 086 514,02
33 183 292,44
98 903 221,58

948,09
218,81

12,45
- 4,49
18,14

16 447 986
- 1 490 792
17 938 778

7,96
1,70
6,27

Swedbank
SEB

Teleoperatörer
Tele 2 B

360 000

72,30

94 365 500
26 028 000

109 258 297,14
27 318 925,00

75,89

- 13,63 - 14 892 797
- 4,73
- 1 290 925

5,06
1,40

SEB

IT
Acando b
Ericsson B
KnowIT

KLP

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

Depå
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-07-31
Benämning

Telia Company

Portföljsammandrag, aktier
Innehav

1 750 000

Värderings- Marknadsvärde
kurs

Anskaffningsvärde

Anskaffningskurs

Ändring
i procent

Ändring
i SEK

Upplupen
ränta

Andel av
portföljen

39,05

68 337 500

81 939 372,14

46,82

- 16,60

- 13 601 872

3,66

Utland
Alfred Berg Fastighetsfond
Autocall Amerikanska 200714
Autocall BRC 200916
Autocall svbolag 200917
Autocall svbolag 201106
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Handelsbanken Hållbar Energi
ING BANK N:V LÅN 6133 190128
NDA Bevis Nordiska Bolag
OPM Private Equity
Save Earth Fund
Strukturinvest BRIC
Strukturinvest Global AC
SWB Bevis Energieffktiv 191120

189
150
100
150
120
200
120
120
445
200
120
99
143
120
100
100

005
000
000
000
000
000
000
000
969
000
000
047
828
000
000
000

159,41
22,80
113,00
85,49
69,49
91,14
91,36
93,94
133,50
103,20
83,29
209,61
137,94
100,51
86,08
106,20

268 535 916
30 129 290
3 420 000
11 300 000
12 823 500
8 338 800
18 228 000
10 963 200
11 272 800
59 535 419
20 640 000
9 994 800
20 761 262
19 839 645
12 061 200
8 608 000
10 620 000

248 835 497,33
23 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
15 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
43 574 174,61
17 764 000,00
12 000 000,00
10 331 172,70
14 500 000,02
11 666 150,00
10 000 000,00
10 000 000,00

121,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,71
88,82
100,00
104,31
100,81
97,22
100,00
100,00

7,92
31,00
- 77,20
13,00
- 14,51
- 30,51
- 8,86
- 8,64
- 6,06
36,63
16,19
- 16,71
100,96
36,83
3,39
- 13,92
6,20

19 700 419
7 129 290
- 11 580 000
1 300 000
- 2 176 500
- 3 661 200
- 1 772 000
- 1 036 800
- 727 200
15 961 244
2 876 000
- 2 005 200
10 430 089
5 339 645
395 050
- 1 392 000
620 000

14,40
1,62
0,18
0,61
0,69
0,45
0,98
0,59
0,60
3,19
1,11
0,54
1,11
1,06
0,65
0,46
0,57

Övriga
XACT BEAR 2

200 000

86,15

17 230 000
17 230 000

19 483 684,00
19 483 684,00

97,42

- 11,57
- 11,57

- 2 253 684
- 2 253 684

0,92
0,92

14,61

237 789 974

Summa aktier

KLP

1 864 856 328 1 627 066 354,22

0,00

Depå

Swedbank
Alfred Berg
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
Swedbank
SEB
OPM Optimized Portfolia M-ment
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank

100,00
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KLP-Aktieportföljen
Per datum 2016-07-31

Optioner

Benämning

Optionstyp

ABB Ltd/1608/175
AstraZeneca/1608/525
AstraZeneca/1608/540
Atlas Copco A/1608/235
Autoliv/1608/1020
Autoliv/1608/1080
Boliden/1608/195
Elekta B/1608/67
Elekta B/1608/68
Ericsson B/1608/69
Hennes & Mauritz B/1608/270
Investor B/1608/295
Nordea/1609/80
Sandvik/1608/87.50
Sandvik/1608/92.50
Skandinaviska Enskilda Banken A/1608/82.50
SKF B/1608/145
Swedbank A/1608/190
Swedish Orphan Biovitrum/1608/115
Swedish Orphan Biovitrum/1608/120
Tele 2 B/1608/82.50
Telia Company/1609/40
Trelleborg B/1608/160
Volvo B/1608/100
Summa

Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj
Sälj

KLP

av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av

köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp
köp

Antal
kontrakt

1

1
1
1

1
1
1

3
1
1

120,00
300,00
340,00
300,00
150,00
200,00
900,00
000,00
000,00
000,00
120,00
400,00
000,00
800,00
000,00
000,00
150,00
400,00
200,00
400,00
600,00
000,00
400,00
000,00

Antal Värderings- Marknadsaktier kurs
värde
12
30
34
130
15
20
90
100
100
100
12
40
100
80
100
100
15
40
20
40
360
100
40
100

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Erhållen
premie
28 210
280 013
143 642
894 075
95 891
248 580
185 310
116 800
136 600
172 113
29 410
121 830
113 830
118 020
191 783
78 280
39 791
98 250
47 120
78 400
367 020
63 415
86 320
98 100
3 832 803

Anskaffningsvärde

Aktiekurs Marknadsvärde
Lösenkurs Lösenvärde
182,00
580,50
580,50
240,30
905,50
905,50
188,20
68,10
68,10
63,80
258,50
294,80
76,25
91,70
91,70
75,05
135,60
179,80
109,30
109,30
72,30
39,05
156,00
91,20

0

2 184 000
17 415 000
19 737 000
31 239 000
13 582 500
18 110 000
16 938 000
6 810 000
6 810 000
6 380 000
3 102 000
11 792 000
7 625 000
7 336 000
9 170 000
7 505 000
2 034 000
7 192 000
2 186 000
4 372 000
26 028 000
3 905 000
6 240 000
9 120 000
246 812 500

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
Swedbank
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
Swedbank
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31

Köp och försäljning av aktier och fonder

Benämning

Typ

Affärsdag

Likviddag

AstraZeneca
Atlas Copco A
XACT BEAR 2
Raysearch Laboratories B

Köp
Köp
Sälj
Sälj

2016-07-27
2016-07-27
2016-07-27
2016-07-25

2016-07-29
2016-07-29
2016-07-29
2016-07-27

Handelsbanken Hållbar Energi
Telia Company
Boliden
KK AstraZeneca/1607/510
KK Atlas Copco A/1607/225

Köp
Köp
Sälj
Option
Option

2016-07-21
2016-07-20
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

2016-07-21
2016-07-22
2016-07-19
2016-07-15
2016-07-15

KK
KK
SK
SK
SK

Atlas Copco A/1607/230
Elekta B/1607/65
AstraZeneca/1607/510
AstraZeneca/1607/510
Atlas Copco A/1607/225

Option
Option
Option
Option
Option

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

SK
SK
SK
SK
SK

Atlas Copco A/1607/230
Autoliv/1607/1065
Autoliv/1607/960
Boliden/1607/150
Boliden/1607/155

Option
Option
Option
Option
Option

SK
SK
SK
SK
SK

Elekta B/1607/65
Getinge B/1607/190
SCA B/1607/280
Skanska B/1607/190
SKF B/1607/160

Antal

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

000
000
000
075

538,27 16 148 003,00
242,03 2 420 257,00
85,55 4 277 432,00
143,04
296 798,00

24 186,00
3 625,00
2 568,00
446,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 16 148 003,00
1,0000 2 420 257,00
1,0000 4 277 432,00
1,0000
296 798,00

230
80 000
110 000

0,00
38,84 3 107 363,00
151,14 16 625 025,00

0,00
1 864,00
24 975,00

SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000 3
1,0000 16
16
16

107
625
625
625

0,00
363,00
025,00
025,00
025,00

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

16
16
16
16
16

625
625
625
625
625

025,00
025,00
025,00
025,00
025,00

55 929
102 229
151 060

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

16
16
16
16
16

625
625
625
625
625

025,00
025,00
025,00
025,00
025,00

125
104
25
613
69

225
251
571
080
195

Option
Option
Option
Option
Option

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

16
16
16
16
16

625
625
625
625
625

025,00
025,00
025,00
025,00
025,00

101
126
100
111
65

950
510
475
850
825

SK SKF B/1607/160
SK Swedish Orphan Biovitrum/16
ABB Ltd
Hennes & Mauritz B
SKF B

Option
Option
Köp
Köp
Köp

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-14
2016-07-14
2016-07-14

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-18
2016-07-18
2016-07-18

169,75
259,98
138,81

2 037 051,00
3 119 738,00
2 082 104,00

3 051,00
4 673,00
3 118,00

SEK
SEK
SEK

625
625
037
119
082

025,00
025,00
051,00
738,00
104,00

137 000
88 300

12 000
12 000
15 000

16
16
1,0000 2
1,0000 3
1,0000 2

Swedish Orphan Biovitrum
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2
XACT BEAR 2

Köp
Köp
Köp
Köp
Köp

2016-07-14
2016-07-08
2016-07-07
2016-07-07
2016-07-07

2016-07-18
2016-07-12
2016-07-11
2016-07-11
2016-07-11

19
50
50
50
50

000
000
000
000
000

106,79
95,76
96,96
97,91
98,06

2
4
4
4
4

028
787
847
895
902

968,00
871,00
907,00
436,00
940,00

3
2
2
2
2

039,00
871,00
907,00
936,00
940,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

2
4
4
4
4

028
787
847
895
902

968,00
871,00
907,00
436,00
940,00

XACT BEAR 2
Hennes & Mauritz B
Sandvik
Volvo B
XACT BEAR 2

Köp
Köp
Köp
Köp
Sälj

2016-07-07
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06
2016-07-06

2016-07-11
2016-07-08
2016-07-08
2016-07-08
2016-07-08

50
37
20
13
100

000
300
000
000
000

98,41 4
244,99 9
81,62 1
79,10 1
101,94 10

920
138
632
028
193

451,00
054,00
338,00
297,00
880,00

2 951,00
13 687,00
979,00
617,00
6 120,00

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000 4
1,0000 9
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 10

920
138
632
028
193

451,00
054,00
338,00
297,00
880,00

XACT
XACT
XACT
XACT

Sälj
Sälj
Sälj
Köp

2016-07-06
2016-07-06
2016-07-05
2016-07-01

2016-07-08
2016-07-08
2016-07-07
2016-07-05

50
50
50
50

000
000
000
000

101,44
101,14
97,85
93,87

071
056
892
693

955,00
964,00
650,00
254,00

SEK
SEK
SEK
SEK

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

071
056
892
693

955,00
964,00
650,00
254,00

KLP

BEAR
BEAR
BEAR
BEAR

2
2
2
2

30
10
50
2

Kurs

5
5
4
4

3
3
7
7

045,00
036,00
350,00
029,00

5
5
4
4

Förlust
(SEK)

593 489
156 056

3 999 686
289 988
836 894
343 406
173 700

308 584
129 307
114 316
49 998
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31
Valuta

SEK
Summa

KLP

Summor för köp och försäljning av aktier och fonder

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

71 790 032,00

46 414 704,00

71 790 032,00
71 790 032,00

46 414 704,00
46 414 704,00

42 350 241,01
42 350 241,01

4 707 949,79
4 707 949,79

643 486,80
643 486,80

1 978 450,00
1 978 450,00

1 643 988,00
1 643 988,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31
Aktie

ABB Ltd
Autocall svbolag månad 200713
Autocall svbolag månad 200917
Autocall Vattenbolag Månadsvis
Hemfosa Fastigheter AB
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

2016-07-15
2016-07-13
2016-07-18
2016-07-19
2016-07-13

2016-07-15
2016-07-13
2016-07-18
2016-07-19
2016-07-13

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

583 200,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
189 000,00
1 201 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

583 200,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
189 000,00
1 201 400,00

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

583 200,00
140 000,00
169 200,00
120 000,00
189 000,00
1 201 400,00
1 201 400,00
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31
Option

Sälj av köp Swedish Orphan Biovitrum/2016-08-19/115
Sälj av köp SKF B/2016-08-19/145
Sälj av köp Sandvik/2016-08-19/92.5
Sälj av köp Hennes & Mauritz B/2016-08-19/270
Sälj av köp Elekta B/2016-08-19/68
Sälj av köp Boliden/2016-08-19/195
Sälj av köp Autoliv/2016-08-19/1020
Sälj av köp Atlas Copco A/2016-08-19/235
Sälj av köp AstraZeneca/2016-08-19/540
Sälj av köp AstraZeneca/2016-08-19/525
Sälj av köp ABB Ltd/2016-08-19/175
Sälj av köp Telia Company/2016-09-16/40
Sälj av köp Nordea/2016-09-16/80
Summa Sälj av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

2016-07-14
2016-07-14
2016-07-21
2016-07-14
2016-07-15
2016-07-21
2016-07-21
2016-07-15
2016-07-21
2016-07-15
2016-07-14
2016-07-21
2016-07-21

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-22
2016-07-15
2016-07-18
2016-07-22
2016-07-22
2016-07-18
2016-07-22
2016-07-18
2016-07-15
2016-07-22
2016-07-22

2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-08-19
2016-09-16
2016-09-16

Antal

Kurs

Courtage

Belopp

200
150
000
120
000
900
150
300
340
300
120
000
000

2,40
2,70
1,95
2,50
1,40
2,10
6,50
7,00
4,30
9,50
2,40
0,65
1,17

880
709
217
590
400
690
609
925
558
987
590
585
170

47 120,00
39 791,00
191 783,00
29 410,00
136 600,00
185 310,00
95 891,00
894 075,00
143 642,00
280 013,00
28 210,00
63 415,00
113 830,00
2 249 090,00

1
1

1

1
1

3
3
3
1
15
2
4
1
3

Affärsnummer

8830
8831
8837
8832
8827
8835
8839
8829
8834
8828
8833
8838
8836
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KLP-Aktieportföljen
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31
Option

Köp av köp Elekta B/2016-07-15/65
Köp av köp Atlas Copco A/2016-07-15/225
Köp av köp Atlas Copco A/2016-07-15/230
Köp av köp AstraZeneca/2016-07-15/510
Summa Köp av köp

KLP

Optionsaffärer
Affärsdag

Likviddag

Lösendag

Antal

Kurs

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

2016-07-18
2016-07-18
2016-07-18
2016-07-18

2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15
2016-07-15

1 000
700
500
300

1,70
11,75
6,75
9,50

Courtage

3
14
5
4

700
394
906
988

Belopp

173 700,00
836 894,00
343 406,00
289 988,00
1 643 988,00

Affärsnummer

8823
8825
8826
8824
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Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Juli 2016
Portföljförmögenhet per 2016-07-31
Antal andelar
Andelskurs

753 733,7312 St
1 646,2134 Kr

Obligationer
87,10% 1 080 732 926 Kr
Räntefonder
9,04% 112 179 072 Kr
Upplupna räntor, värdepapper 0,49%
6 119 192 Kr
Upplupen bankränta
0,00%
22 988 Kr
Likviditet
3,36%
41 752 389 Kr
Ej bokförd likviditet
0.00 Kr
Summa förmögenhet

1 240 806 567 Kr

Nyckeltal (annualiserade) för 2003-02 - 2016-07
Avkastning, portfölj
Avkastning, jämförelseindex

3,79%
4,28%

Standaravvikelse, portfölj
Standaravvikelse, jämförelseindex

1,42%
2,57%

Sharpekvot, portfölj
Sharpekvot, jämförelseindex

1,59
1,08

Aktiv risk
Informationskvot

1,95%
-0,26

Riskmått räntebärande per 2016-07
Nominellt värde
Ränterisk (1%) i kr
Ränterisk (1%) i %r
Duration (år), totalt
Duration (år), obligationer
Viktad återstående löptid (år)

987 695 492 Kr
11 516 955 Kr
0,93 %
1,106 år
1,153 år
2,89

Avkastning per 2016-07-31
Från datum Portföljen
Index
2016-06-30
0,91%
0,45%
05-31
1,20%
1,76%
04-30
2,17%
2,15%
03-31
2,83%
1,88%
02-29
3,46%
1,93%
01-31
2,92%
2,41%
2015-12-31
2,74%
3,52%
11-30
1,76%
2,92%
10-31
2,12%
2,75%
09-30
3,09%
2,92%
08-31
2,03%
2,62%
07-31
1,37%
2,93%
2014-12-31
3,87%
4,05%
2013-12-31
7,84%
11,40%
2012-12-31
11,55%
11,74%
2011-12-31
19,36%
15,41%
2010-12-31
23,70%
25,14%
2009-12-31
26,63%
27,60%
2008-12-31
33,57%
31,50%
2007-12-31
40,79%
46,04%
2006-12-31
44,41%
49,53%
2005-12-30
47,05%
51,31%
2004-12-30
51,27%
57,86%
2003-12-30
58,86%
69,62%
2003-02-28
64,62%
75,54%

2500
KKr
Förfallostruktur2016-07-31

Differens
0,46%
2000 KKr
-0,57%
0,02%
0,95%
1500 KKr
1,53%
0,51%
-0,78%
1000 KKr
-1,16%
-0,63%
0,17%
500 KKr
-0,59%
-1,56%
-0,17%
-3,56%
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
-0,19%
3,95%
-1,45%
-0,97%
2,07%
-5,25%
-5,13%
Utveckling andelsvärde för perioden 2015-07 - 2016-07
-4,25%
Portföljen
Index
-6,59%
-10,76% 7,5%
-10,92%

Staten
Bostäder
Övriga

9-10 10-11 11-12 12-13 år

5,0%

Fem största innehaven 2016-07-31
EXCALIBUR,
42 298
Räntefond
SEB i USD,
28 932
SEB 5,75% FIX 200512 AT1 - 2020-05-13
SHB i USD,
27 551
SHB 5,25% FIX 210228 AT1 - 2021-02-18
SBAB bank,
24 726
SBAB FRN AT1 2020-03-16 - 2020-03-16
Nordea i USD,
21 041
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1 - 2019-09-23

362 Kr
902 Kr

2,5%

713 Kr
130 Kr

0,0%

396 Kr

2015-07-31

KLP

|
2015-09-30

|
2015-12-31

|
2016-03-31

|
2016-06-30
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Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Juli 2016
Likvidkonton
Likvidkonto
Valuta
Saldo
Swedbank
SEK 20 034 944,00
Söderberg & Partners
SEK
451 989,51
Handelsbanken
SEK
1 312 615,45
SEB
SEK 19 952 840,07
Summa
41 752 389,03

Valuta
CHF
GBP

Valutakurser
Kurs
Valuta
8,8550
DKK
11,4029
NOK

Kurs
1,2891
1,0156

Upplupen ränta Kapitaliserad ränta
22 987,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 987,67
0,00

Valuta
EUR
USD

Ränta
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%

Kurs
9,5891
8,6455

Utveckling andelsvärde för perioden 2003-02 - 2016-07
Portföljen
80%

Index

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2003-02-28

KLP

|
2004-01-30

|
2005-01-31

|
2006-01-31

|
2007-01-31

|
2008-01-31

|
2009-01-31

|
2010-01-31

|
2011-01-31

|
2012-01-31

|
2013-01-31

|
2014-01-31

|
2015-01-31

|
2016-01-31

Tisdag 2016-08-16
Sida
3

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-07-31
Benämning

Portföljsammandrag, räntebärande
ISIN-kod

Förfallodag

OBLIGATIONER

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

987 695 492

Marknadsvärde

Anskaffningsvärde

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

1 080 732 926
1 090 674 821,70

- 0,91

6 119 192

1,153

90,60

Depå

Staten
SVEASKOG FRN 17-02-09
Vasakronan 17-03-20
POSTNORD AB 2017-09-20
VASAKR434
RIKSHM 115 Green bond
Jernhusen RB 107 191030
Vattenfall frn 220319
Sveaskog FRN lån 136 23-10-30

SE0004452563
SE0004544997
SE0004811099
SE0005003845
SE0007073895
SE0006425641
XS1205625251
SE0006425526

2017-02-09
2017-03-20
2017-09-20
2018-01-17
2018-05-07
2019-10-30
2022-03-19
2023-10-30

90 000 000
5 000 000
8 000 000
13 000 000
18 000 000
13 000 000
5 000 000
13 000 000
15 000 000

1,208
1,143
1,043
-0,136
0,158
0,030
1,893
0,850

100,620
100,723
101,005
100,668
100,038
99,587
89,550
96,289

88 408 870 90 878 805,65
5 031 000
5 137 000,00
8 057 840
8 276 900,54
13 130 650 13 196 035,11
18 120 240 18 352 260,00
13 004 940 13 110 630,00
4 979 350
4 913 899,67
11 641 500 12 892 080,33
14 443 350 15 000 000,00

- 2,72
- 2,06
- 2,65
- 0,50
- 1,26
- 0,81
1,33
- 9,70
- 3,71

72 750
13 926
10 414
15 443
- 952
4 850
4
28 711
354

0,157
0,025
0,142
0,142
0,217
0,019
0,253
0,139
0,253

7,41
0,42
0,68
1,10
1,52
1,09
0,42
0,98
1,21

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bostäder
SBAB FRN 2018-10-11
LFHYP512
SWBHYP188
NDAHYP5521
LFHYP513
SWBHYP189
SBAB 142

XS0979457305
SE0005306982
SE0004270023
SE0001542341
SE0005498714
SE0007525639
SE0006758561

2018-10-11
2019-06-19
2019-06-19
2020-06-17
2020-09-16
2020-12-16
2021-03-17

74 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
6 000 000
10 000 000
18 000 000
10 000 000

-0,130
-0,074
-0,104
0,119
0,249
0,251
0,346

100,845
107,440
111,146
112,114
112,310
103,257
103,000

78 787 150 76 607 500,00
10 084 450 10 187 900,00
10 744 000 10 749 200,00
11 114 600 11 227 600,00
6 726 840
5 581 860,00
11 231 000 11 032 000,00
18 586 260 17 932 440,00
10 300 000
9 896 500,00

2,85
- 1,02
- 0,05
- 1,01
20,51
1,80
3,65
4,08

526 167
- 722
28 472
42 708
23 292
283 472
112 001
36 944

3,251
0,200
2,807
2,776
3,698
3,839
4,274
4,523

6,60
0,85
0,90
0,93
0,56
0,94
1,56
0,86

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, i NOK, EUR, USD
Solor Bioenergi 171102
Marine Harvest ASA 2018-03-12
Norwegian Air Shuttle
Storebrand LIV 180529
AUSTEVOLL FRN 181015
DIGIPLEX FET AS
SOLOR BE BIO ENERGY
W Holdings AS
Nordea 5,50% FIX 190923 AT1
DNB 5,75 % FIX 200326 AT1
Danske 5,75% FIX 200406 AT1
SEB 5,75% FIX 200512 AT1
LOCK AS 2020-08-15
SHB 5,25% FIX 210228 AT1
DNB BANK 20230619

NO0010662356 2017-11-02
NO0010672827 2018-03-12
NO0010736549 2018-05-20
NO0010430713 2018-05-29
NO0010661465 2018-10-15
NO0010712870 2019-06-10
SE0005999687 2019-06-10
NO0010714033 2019-07-10
US65557DAM39 2019-09-23
XS1207306652 2020-03-26
XS1044578273 2020-04-06
XS1136391643 2020-05-13
NO0010715808 2020-08-15
XS1194054166 2021-02-18
NO0010682511 2023-06-19

74 700 000
8 000 000
6 000 000
8 000 000
7 000 000
3 000 000
6 000 000
4 000 000
6 000 000
2 400 000
1 500 000
1 200 000
3 400 000
10 000 000
3 200 000
5 000 000

4,552
3,043
5,274
3,515
3,567
3,543
4,523
4,713
5,680
6,389
5,109
6,591
5,302
5,947
1,230

55,000
102,000
99,800
100,013
102,500
100,500
82,000
94,250
99,480
97,935
102,120
97,210
101,750
97,250
99,832

160 148 422171 337 722,17
4 468 640
9 145 184,00
6 215 472
6 768 387,28
8 108 550
8 992 000,00
7 110 089
7 942 998,82
3 122 970
3 505 788,00
6 124 068
6 738 600,00
3 280 000
4 000 000,00
5 743 218
6 668 400,00
20 641 352 20 233 487,98
12 700 485 12 209 559,56
11 750 867 11 532 033,61
28 574 654 28 837 487,76
10 333 730 11 781 455,27
26 904 858 27 251 539,91
5 069 469
5 730 800,00

- 6,53
- 51,14
- 8,17
- 9,82
- 10,49
- 10,92
- 9,12
- 18,00
- 13,87
2,02
4,02
1,90
- 0,91
- 12,29
- 1,27
- 11,54

2 315 838
92 460
25 239
85 700
44 425
4 830
29 986
25 630
16 753
400 044
255 313
207 895
358 248
115 173
646 855
7 287

0,618
0,006
0,119
0,056
0,078
0,211
0,117
0,114
0,197
2,870
3,274
3,311
3,404
0,042
4,063
0,139

13,42
0,37
0,52
0,68
0,60
0,26
0,51
0,27
0,48
1,73
1,06
0,99
2,40
0,87
2,26
0,42

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Företag, SEK
VOLVFRN16
Klövern AB 170119
VOLVOFINANS 334 170124
NCC TREAS 116 170306
IJ 170313
BJ BJÖRN17
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
SHBCSTEN1
TELBSS FRN 20170515
SAND 150B
Peab Finans FRN
Husqvarna FRN 17-11-28

XS0716704068
SE0004868453
SE0005033636
SE0005096146
SE0004518801
SE0004545192
SE0005933207
SE0004548659
XS0782395734
SE0004444297
SE0005449352
SE0004926699

421 095 492
6 000 000
7 000 000
4 000 000
10 200 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
15 000 000
13 000 000
6 000 000
10 000 000
12 000 000

2,669
4,000
1,163
1,516
1,982
2,736
1,722
6,960
2,409
1,524
1,912
1,917

100,964
101,179
100,548
100,816
101,495
100,140
100,966
100,750
101,711
100,640
100,964
102,188

420 922 124421 971 825,33
6 057 840
6 000 000,00
7 082 530
7 028 000,17
4 021 900
4 000 000,00
10 283 232 10 286 584,00
10 149 500 10 290 602,00
10 014 000
9 950 000,00
13 125 515 12 997 860,00
15 112 500 15 015 000,00
13 222 430 13 253 070,00
6 038 400
6 006 000,00
10 096 400 10 000 000,00
12 262 560 12 253 840,00

- 0,25
0,96
0,78
0,55
- 0,03
- 1,37
0,64
0,98
0,65
- 0,23
0,54
0,96
0,07

1 828 301
23 576
7 778
905
23 624
26 427
23 560
16 790
60 900
66 984
17 272
18 589
40 896

0,276
0,108
0,228
0,236
0,103
0,122
0,169
0,181
0,197
0,042
0,067
0,158
0,078

35,29
0,51
0,59
0,34
0,86
0,85
0,84
1,10
1,27
1,11
0,51
0,85
1,03

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken
SEB
SEB
SEB
SEB

KLP

2016-12-08
2017-01-19
2017-01-24
2017-03-06
2017-03-13
2017-03-30
2017-04-04
2017-04-10
2017-05-15
2017-08-24
2017-09-26
2017-11-28

Tisdag 2016-08-16
Sida
1

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-07-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

Islandsbankis 2017
Stendörren Fastigheter AB15/1
Billerud FRN 2018-03-27
Getinge AB 18-05-21
Fabege FRN 20180523
ICA FRN 2018-06-25
Nordlys AB
Cloetta AB 20180917
Real People
NP3 Fastigheter 181015
Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
SSAB 4,625% 190225
Balder 102 190312
ÅF FRN 2019-03-21
Millicom FRN 2019-04-17
Husqvarna FRN 112 2019-05-03
Vacse AB 2019-06-03
Castellum 2019-06-07
Sagax 2019-06-18
Fastpartner 190923
Norcell (comhem)5,25% 19-11-04
TeliaSonera 2019-12-04
Global Scan FRN 191209
Nordea AT1 FRN SEK
ALM Equity AB 2016/2020
ÅF FRN 2020-05-12
Klövern 20200601
Stena FRN 201127
Trelleborg FRN 18.01.2021
Sagax FRN 2021-04-27
ARLA Foods 210531

XS1003542849
SE0006600268
SE0005130655
SE0005217684
SE0008374011
SE0005280500
SE0006027843
SE0005364437
SE0005392560
SE0007491253
SE0007666102
SE0005757515
SE0005797511
SE0008212070
SE0008242986
SE0008320956
SE0005999802
SE0005795739
SE0006027041
SE0007576947
SE0006371381
XS1148750588
SE0007783949
XS1202091325
SE0008014690
SE0007074620
SE0008015119
NO0010752710
SE0006452009
SE0008294748
XS1422923604

2017-12-16
2018-02-18
2018-03-27
2018-05-21
2018-05-23
2018-06-25
2018-09-12
2018-09-17
2018-09-19
2018-10-15
2018-10-29
2019-02-25
2019-03-12
2019-03-21
2019-04-17
2019-05-03
2019-06-03
2019-06-07
2019-06-18
2019-09-23
2019-11-04
2019-12-04
2019-12-09
2020-03-12
2020-03-18
2020-05-12
2020-06-01
2020-11-27
2021-01-18
2021-04-27
2021-05-31

Övr Banker(ej börsbolag)
LF FRN 171009
SBAB FRN 171116
Resurs bank ab frn +200
SBAB FRN AT1 2020-03-16
Ikanobank 111 200415
LF Bank ECP 15/20200609
Sparbanken Öresund
Landshypotek Bank 260525

SE0004867828
XS0854751186
SE0006965356
XS1202987985
SE0006994265
XS1243897987
SE0005497781
XS1418633126

Strukturerade obligationer
SEBKRG 141
SHBKRG6I
KREHY3498
NDA 3551
SHBC Itraxx CE47L 180110
SWB1284 USAkap
HANDELSB ITRAX5 180110 KKO

XS0672583399
SE0003960632
SE0004269074
SE0004392751
SE0005035409
SE0005100930
SE0004841658

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
492
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3,554
5,000
2,112
1,406
0,826
1,192
5,236
2,648
5,793
4,366
5,966
3,462
1,082
0,889
2,764
0,703
0,913
0,896
2,800
3,500
3,862
0,046
8,018
2,632
6,293
0,716
4,150
3,020
0,544
4,800
1,266

103,250
99,500
103,090
100,444
100,200
102,937
101,000
103,973
61,000
101,750
99,500
102,793
99,527
100,425
101,025
100,640
101,778
99,854
99,850
99,426
104,158
99,240
99,500
93,300
100,500
98,875
100,195
100,116
98,772
100,667
100,858

2017-10-09
2017-11-16
2018-04-03
2020-03-16
2020-04-15
2020-06-09
2023-10-25
2026-05-25

96 000 000
5 000 000
7 000 000
15 000 000
26 000 000
10 000 000
14 000 000
9 000 000
10 000 000

1,460
2,209
1,472
2,804
0,366
2,768
2,563
2,225

2016-09-20
2016-09-20
2016-12-20
2017-01-27
2018-03-10
2018-03-28
2018-10-10

231 900 000
10 000 000
5 000 000
4 900 000
5 000 000
10 000 000
8 000 000
10 000 000

2,543
-10,079
8,643
1,068
2,400
-17,858
7,260

9
10
9
15
8
20
3
11
7
6
5
8
15
10
15
6
10
20
8
4
15
13
5
21
8
11
8
10
5
5
4

000
000
000
000
000
000
895
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Marknadsvärde

9
9
9
15
8
20
3
11
4
6
4
8
14
10
15
6
10
19
7
3
15
12
4
19
8
10
8
10
4
5
4

292
950
278
066
016
587
934
437
270
105
975
223
929
042
153
038
177
970
987
977
623
901
975
593
040
876
015
011
938
033
034

500
000
100
600
000
400
447
030
000
000
000
440
050
500
750
400
800
700
960
040
700
200
000
000
000
250
600
600
600
350
300

Anskaffningsvärde
9
10
9
14
8
20
3
11
6
6
5
8
14
10
15
6
10
20
7
3
14
12
5
20
8
11
8
10
5
5
4

220
000
159
974
000
268
895
166
915
000
000
106
828
000
000
015
021
052
961
963
906
977
000
457
000
000
000
000
000
000
000

Ändring Upplupen ränta
i procent
39
33
17
41
12
23
17
35
47
11
21
159
22
9
16
10
14
26
8
14
581

Duration

Andel av
portföljen

983
333
952
595
665
840
564
600
310
643
544
306
091
878
123
428
710
880
089
778
875
947
908
232
133
502
333
528
982
667
581

0,131
0,189
0,161
0,058
0,064
0,156
0,169
0,133
0,139
0,211
0,183
2,436
0,119
0,144
0,217
0,008
0,094
0,106
0,219
0,150
2,973
0,097
0,111
0,119
0,136
0,033
0,089
0,075
0,219
0,244
0,086

0,78
0,83
0,78
1,26
0,67
1,73
0,33
0,96
0,36
0,51
0,42
0,69
1,25
0,84
1,27
0,51
0,85
1,67
0,67
0,33
1,31
1,08
0,42
1,64
0,67
0,91
0,67
0,84
0,41
0,42
0,34

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

500,00
000,00
760,00
718,25
000,00
940,00
492,00
060,00
026,33
000,00
000,00
560,33
730,11
000,00
000,00
300,17
220,00
454,44
137,00
000,00
700,00
430,53
000,00
840,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

0,78
- 0,50
1,29
0,61
0,20
1,57
1,00
2,43
- 38,25
1,75
- 0,50
1,44
0,68
0,43
1,03
0,38
1,56
- 0,41
0,34
0,35
4,81
- 0,59
- 0,50
- 4,23
0,50
- 1,13
0,20
0,12
- 1,23
0,67
0,86

101,767
101,238
101,184
94,750
98,111
94,000
101,875
101,882

94 315 660 95 481 598,55
5 088 350
5 043 488,00
7 086 660
7 000 000,00
15 177 600 15 000 000,00
24 635 000 25 732 500,00
9 811 100 10 010 600,00
13 160 000 13 493 460,00
9 168 750
9 201 550,55
10 188 200 10 000 000,00

- 1,22
0,89
1,24
1,18
- 4,27
- 1,99
- 2,47
- 0,36
1,88

248 265
4 461
32 644
17 173
91 130
1 627
55 975
3 845
41 410

0,144
0,194
0,044
0,178
0,131
0,211
0,111
0,239
0,069

7,91
0,43
0,59
1,27
2,07
0,82
1,10
0,77
0,85

99,280
102,300
99,800
101,910
100,230
138,650
101,550

238 150 700234 397 370,00
9 928 000 10 000 000,00
5 115 000
5 000 000,00
4 890 200
4 909 800,00
5 095 500
5 000 000,00
10 023 000 10 111 210,00
11 092 000
8 000 000,00
10 155 000 10 186 360,00

1,60
- 0,72
2,30
- 0,40
1,91
- 0,87
38,65
- 0,31

1 127 871
28 962
247 569
48 233
127 083
14 000
0
42 350

3,053
0,142
0,132
0,142
0,485
0,197
1,649
0,197

19,96
0,83
0,43
0,41
0,43
0,84
0,93
0,85

57
75
60
17
55
54
2
8

Depå

SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
Handelsbanken

Tisdag 2016-08-16
Sida
2

KLP-Räntebärande
Per datum 2016-07-31

Portföljsammandrag, räntebärande

Benämning

ISIN-kod

Förfallodag

SHBC CX28L
AIO FINVEX SUSTAINABLE INDEX
SHBC CE29L
SHBC CE39L
DanskeCatellaHedge 1542 200605
SWB Spec Energieff 200714
SWB Spec Vatten 200714
SWB Spec eur infrastruktur
EPForward rate 2021-04-15
Swedbank spec 1422K21 210720
AIO Miljö och Etik
Danske FO STable Return 1629

SE0005397999
SE0006091351
SE0006081857
SE0006081998
SE0007074984
SE0007184304
SE0007184312
SE0007980719
SE0006966040
SE0007981477
SE0007870829
SE0008242721

2019-01-18
2019-07-11
2019-12-20
2020-01-10
2020-06-05
2020-07-14
2020-07-14
2021-02-12
2021-04-15
2021-07-20
2021-12-30
2022-05-03

RÄNTEFONDER
Catella Hedgefond
EXCALIBUR
Handelsbanken räntestrategi
Handelsbanken Tillväxtm oblig
Nordea Stable Equity LongShort
Trude

SE0001131335
SE0001097080
SE0007157888
LU0907934201
LU0826410689
SE0007551338

Totalt

KLP

Innehav

Värderingsränta

Värderingskurs

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2,307
-4,856
4,460
1,510
0,415
-0,226
-0,866
-0,714
0,915
0,040
0,346
0,192

111,700
115,800
92,600
94,000
98,800
100,900
103,500
103,300
95,800
99,800
98,200
98,900

408 168
85 254
3 571
132 653
177 396
7 794
1 500

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

167,640
11844,800
98,493
104,700
1146,850
10007,510

15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

988 103 660

Marknadsvärde

16
17
11
6
14
15
15
20
14
19
14
14

755
370
112
580
820
135
525
660
370
960
730
835

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Anskaffningsvärde
15
15
12
7
15
15
15
20
15
20
15
15

015
750
000
000
750
150
000
000
225
000
300
000

Ändring Upplupen ränta
i procent

Duration

Andel av
portföljen

Depå

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

11,59
10,29
- 7,40
- 6,00
- 5,90
- 0,10
3,50
3,30
- 5,62
- 0,20
- 3,73
- 1,10

580 000
0
31 220
6 166
2 292
0
0
0
0
0
- 4
0

2,275
2,937
0,197
0,197
3,832
3,948
3,948
4,526
4,701
4,964
5,407
5,751

1,40
1,46
0,93
0,55
1,24
1,27
1,30
1,73
1,20
1,67
1,23
1,24

SEB
SEB
Handelsbanken
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Swedbank
SEB
SEB
Swedbank
SEB
SEB

112 179 072107 757 917,00
14 291 980 14 500 000,00
42 298 362 38 127 516,00
13 065 408 13 130 036,00
18 573 319 18 000 365,00
8 938 738
9 000 000,00
15 011 265 15 000 000,00

4,10
- 1,43
10,94
- 0,49
3,18
- 0,68
0,08

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9,40
1,20
3,55
1,10
1,56
0,75
1,26

Söderberg & Partners
Excalibur
Handelsbanken
Handelsbanken
Söderberg & Partners
Excalibur

1 192 911 998
1 198 432 738,70

- 0,46

6 119 192

100.00

Tisdag 2016-08-16
Sida
3

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31
Benämning

Valuta
SEK

KLP

Köpt, lokal valuta

Typ

Köp och försäljning av aktier och fonder
Affärsdag

Sålt, lokal valuta

Likviddag

Antal

Kurs

Belopp

Courtage och Valuta
övrig kostnad

Valutakurs

Belopp
(SEK)

Vinst
(SEK)

Förlust
(SEK)

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Ansk.värde, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

Vinst, optioner

Förlust, optioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tisdag 2016-08-16
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31
Aktie

SEB Credit Opportunity III HNW
Summa SEK
Summa

KLP

Utdelningar

Valuta

Avstämningsdag

Likviddag

Utdelning

Kupongskatt

Netto

Valutakurs

Utdelning, SEK

SEK
SEK

2016-07-21

2016-07-21

3 176,06
3 176,06

0,00
0,00

3 176,06
3 176,06

1,0000

3 176,06
3 176,06
3 176,06

Tisdag 2016-08-16
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31

Köp och försäljning av obligationer

Benämning

Typ

Nominelltbelopp

Swedbank spec 1422K21 210720

Köp

20 000 000

Valuta

Kurs

Affärsdag

100,0000 2016-07-11

Likviddag

2016-07-13

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

20 000 000,00

0,00

Valuta

SEK

Valutakurs

Belopp, SEK

1,0000

20 000 000,00

Anskaffningsbelopp SEK

Köpt, lokal valuta

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

NOK
0,00
SEK
20 000 000,00
Summa, SEK

0,00
0,00

0,00
20 000 000,00
20 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

KLP

Kupong

Vinst/förlust

Tisdag 2016-08-16
Sida
1

KLP-Räntebärande
Avser period: 2016-07-01 - 2016-07-31
Benämning

Typ

Sveaskog FRN lån 136 23-10-30
Jernhusen RB 107 191030
Sagax FRN 2021-04-27
Sparbanken Öresund

Köp och försäljning av FRN-lån
Affärsdag

Likviddag

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-07-30
2016-07-30
2016-07-27
2016-07-25

2016-07-29
2016-07-29
2016-07-15
2016-07-25

SEK
SEK
SEK
SEK

15 583,75
0,00
47 222,25
60 628,75

VOLVOFINANS 334 170124
Klövern AB 170119
Trelleborg FRN 18.01.2021
IKANO FRN
IKANO FRN

Kupf
Kupf
Kupf
Sälj
Kupf

2016-07-24
2016-07-21
2016-07-18
100,0000 2016-07-18
2016-07-18

2016-07-25
2016-07-19
2016-07-18
2016-07-18
2016-07-18

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

12 790,56
63 523,06
8 531,25

Sagax 2019-06-18
VASAKR434
Millicom FRN 2019-04-17
NP3 Fastigheter 181015
Ikanobank 111 200415

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-07-18
2016-07-17
2016-07-17
2016-07-15
2016-07-15

2016-07-15
2016-07-18
2016-07-18
2016-07-15
2016-07-15

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

58
27
105
74
12

644,44
072,50
746,67
316,67
133,33

AUSTEVOLL FRN 181015
SBAB FRN 2018-10-11
W Holdings AS
SHBC Itraxx CE47L 180110
SHBCSTEN1

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-07-15
2016-07-11
2016-07-10
2016-07-10
2016-07-10

2016-07-15
2016-07-11
2016-07-11
2016-07-11
2016-07-11

NOK
SEK
NOK
SEK
SEK

38
10
94
62
267

956,21
920,00
526,43
992,22
388,33

HANDELSB ITRAX5 180110 KKO
SHBC CE39L
SHBC CE29L
LF FRN 171009
Stendörren Fastigheter AB15/1

Kupf
Kupf
Kupf
Kupf
Kupf

2016-07-10
2016-07-10
2016-07-10
2016-07-09
2016-07-07

2016-07-11
2016-07-11
2016-07-11
2016-07-11
2016-07-05

SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

173
30
132
19
126

503,63
292,88
554,24
615,56
388,89

Kvalitena AB OBL 15/2018-10-29
Hemfosa Fastigheter 2017-04-04
Resurs bank ab frn +200

Kupf
Kupf
Kupf

2016-07-05
2016-07-04
2016-07-03

2016-07-05
2016-07-04
2016-07-04

SEK
SEK
SEK

Valuta

Köpt, lokal valuta

NOK
SEK
Summa, SEK

KLP

0,00
0,00

Nominelltbelopp

10 000 000

Kurs

Belopp
lokal valuta

Varav ränta

10 000 000,00

0,00

Valuta

Valutakurs

1,0000

Belopp, SEK

10 000 000,00

Anskaffningsbelopp SEK

Kupong

10 123 438,00

Vinst/förlust

- 123 438,00
39 054,17

82 152,78
73 937,50
58 770,83

Sålt, lokal valuta

Köpt, SEK

Sålt, SEK

Anskaffningsbelopp, SEK

Upplupen
ränta, köpt

Upplupen
ränta, sålt

Kupong, SEK

Vinst, SEK

Förlust, SEK

0,00
10 000 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
10 000 000,00
10 000 000,00

0,00
10 123 438,00
10 123 438,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

133 482,64
1 563 764,26
1 697 246,90

0,00
0,00
0,00

0,00
123 438,00
123 438,00

Tisdag 2016-08-16
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 864 856 328
1 192 911 998
92 148 580
6 213 952
3 156 130 858

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

1 627 066 354
1 198 432 738

237 789 974
- 5 520 740

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

3 016 384 519
139 746 339

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

2 000 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +25 000 000
1 500 Mkr

Totala avsättningar 1996-2016 1 293 431 000
Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2016-07-31

1 000 Mkr
Insatt kapital

Avkastning

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

500 Mkr

3 000 MKr

2 500 MKr

2 000 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

1 500 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
1 000 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Kr

08-31

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2001-12-31

2000-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

30 011 441
19 197 730
1 482 962
100 002
50 792 136

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

26 184 648
19 286 576

3 826 793
- 88 846

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

48 944 053
1 848 083

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,609316527600%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 14 430,6995

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
2016-07-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

82 943 093
53 057 069
4 098 486
276 378
140 375 026

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

72 366 924
53 302 615

10 576 169
- 245 546

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

135 267 450
5 107 576

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,447693465100%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 39 882,3517

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

0 Mkr

12-31

30 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

60 Mkr

08-31

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

58 229 021
37 247 962
2 877 284
194 027
98 548 294

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

50 804 172
37 420 344

7 424 849
- 172 382

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

94 962 593
3 585 701

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,122440066900%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 27 998,8389

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

80 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
60 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
40 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr

20 Mkr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
2016-07-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

65 026 930
41 596 451
3 213 191
216 678
110 053 251

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

56 735 272
41 788 958

8 291 659
- 192 506

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

106 048 939
4 004 312

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,486967293200%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 31 267,5451

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

0 Mkr

100 Mkr

12-31

30 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

60 Mkr

08-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

887 968 493
568 016 020
43 877 394
2 958 830
1 502 820 737

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

774 742 609
570 644 771

113 225 883
- 2 628 751

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

1 423 230 450
79 590 287

Varav insättning(+)/uttag(-) +25 000 000

Totala avsättningar 1996-2016 512 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 47,615919748500%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 426 970,7146

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

Insatt kapital

Avkastning

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31

1 000 Mkr
4 000 Kr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
500 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

91 277 229
58 388 252
4 510 303
304 148
154 479 933

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

79 638 365
58 658 470

11 638 864
- 270 218

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

148 859 146
5 620 786

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,894598468400%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 43 889,7372

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

Insatt kapital

Avkastning

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

0 Mkr

08-31

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31

100 Mkr

4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

52 305 987
33 459 114
2 584 608
174 291
88 523 999

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

45 636 391
33 613 961

6 669 597
- 154 847

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

85 303 034
3 220 965

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,804826647800%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 25 150,8076

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

60 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

80 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
40 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
20 Mkr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
2016-07-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

68 602 544
43 883 701
3 389 873
228 593
116 104 711

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

59 854 954
44 086 793

8 747 589
- 203 092

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

111 880 216
4 224 495

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,678703963000%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 32 986,8428

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

100 Mkr

01-31

0 Mkr

12-31

30 Mkr

11-30

Avkastning

10-31

Insatt kapital

09-30

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

60 Mkr

08-31

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

387 763 336
248 044 597
19 160 640
1 292 080
656 260 653

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

338 319 187
249 192 535

49 444 149
- 1 147 939

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

632 382 464
23 878 188

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,793201613900%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 186 452,0983

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

600 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
400 Mkr

Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

200 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

30 944 963
19 794 886
1 529 091
103 113
52 372 052

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

26 999 135
19 886 495

3 945 828
- 91 610

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

50 466 484
1 905 569

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,659375184200%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 14 879,5741

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

40 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Juli 2016
Portföljrapport

2016-07-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

109 783 291
70 226 217
5 424 747
365 813
185 800 067

59,09 %
37,80 %
2,92 %
0,19 %
100,00 %

95 784 697
70 551 220

13 998 594
- 325 004

Marknadsvärde 2015-12-31
Värdeändring 2016

179 039 691
6 760 376

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2016
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,886957022100%

Andelskurs per 2016-07-31
3 519,7279
Antal andelar per 2016-07-31 52 788,1906

Förmögenheter för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

0 Mkr

10-31

Avkastning

09-30

Insatt kapital

08-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2016-07-31

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2015-08-31 - 2016-07-31
4 000 Kr
Insatt kapital
3 500 Kr

100 Mkr

Avkastning

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

02-29

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

2016-07-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

08-31

500 Kr

Tisdag 2016-08-16
Sida
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