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Förord
Undertecknad har under 2009-2010, inom ramen för projektet Knutpunkt Kramfors
Sollefteå Flygplats, utrett utvecklingsmöjligheterna för Kramfors-Sollefteå flygplats i
ljuset av de stora förändringar som sker de närmaste åren i både statens regelverk för
stöd till regional infrastruktur och i den fysiska infrastrukturen i området.
Tiden har framförallt ägnats åt idéutveckling och utveckling av en långsiktig strategi
för flygplatsen.
Tyvärr kan konstateras att planeringen för Botniabanan skett utan tillräcklig
uppmärksamhet på de möjligheter till samordning med annan trafik som den nya
järnvägen skapar.
Under tiden Botniabanan byggts har dessutom förutsättningarna för samordning av
olika trafikslag förändrats kraftigt. Statens nya regelverk för stöd till den regionala
infrastrukturen kräver att regionerna i framtiden tar ett mer samlat grepp om den
totala trafikplaneringen och samordnar satsningarna på vägar, järnvägar och flygplatser.
Frågan om hur kommunikationerna i Västernorrlands län ska struktureras för att ge
länet bästa möjliga utvecklingsmöjligheter blir en första test på förmågan till
helhetssyn på regionens utveckling, utan hänsyn till existerande geografiska gränser.
Det är min förhoppning att denna utredning ses som ett konstruktivt bidrag i
diskussionen om länets framtida kommunikationsstruktur.
Härnösand - Solna
Mars 2010

Per Åhlström
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Sammanfattning
Kramfors-Sollefteå flygplats har ett centralt läge i Ångermanland, som gör det möjligt
att i samband med trafikstarten på Botniabanan omvandla flygplatsen från en lokal
flygplats för Kramfors/Sollefteå till en regional flygplats. Detta förutsätter medverkan
från kommunen och näringslivet i Örnsköldsvik.
En gemensam flygplats för Ådalen och Örnsköldsvik har möjligheter att bli en motor
för näringslivsutvecklingen i både Ådalen och Örnsköldsvik, samt kan göra
Örnsköldsvik till en än mer attraktiv bostadsort, där arbetspendling är möjlig både
söderut och norrut.
För att markera flygplatsens nya karaktär föreslår jag att namnet förändras till
Örnsköldsvik-Ådalen flygplats, ett namn som jag också använder som arbetsnamn i
detta dokument, för att klargöra att det handlar om ett helt nytt koncept för flyget i
Ångermanland. Ägandet bör breddas så att kommuner och näringsliv i hela
Ångermanland deltar i utvecklingsarbetet. Styrelsen bör breddas och präglas av
kommersiell kompetens och goda nätverk i resebranschen.
Passagerarunderlaget för Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats för flyg till Stockholm kan
beräknas till 90.000 invånare, vilket med hänsyn till den begränsade konkurrensen
från tåg och vägtrafik, bör vara tillräckligt för att upprätthålla reguljärtrafik av hög
kvalitet. En realistisk uppskattning av antalet flygpassagerare i ett normalt
konjunkturläge ligger kring 150.000 årspassagerare, med nuvarande struktur på
områdets näringsliv.
För att ta vara på denna möjlighet krävs att ett särskilt flygtåg sätts in mellan
Örnsköldsvik C och Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats. Stationerna och tåget bör om
möjligt ges sådan utformning att tåget kan fungera som rullande flygterminal, vilket
ger både tidsvinster för passagerarna och minskat investeringsbehov på flygplatsen.
Läget, där Botniabanan och Ådalsbanan möts, ger förutsättningar att göra
Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats till en kommunikativ knutpunkt, där flyget från
Norrlands inland knyts både till Stockholmsflyget och till järnvägen längs kusten. De
mindre orterna i Norrlands inland skulle därmed få snabbare och billigare förbindelser
än i dag till orterna längs hela södra Norrlandskusten, från Umeå i norr till Söderhamn
i söder.
Det finns goda förutsättningar att, om Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats etablerar en
stabil reguljärtrafik, göra flygplatsen till ett regionalt centrum för chartertrafik.
Chartertrafik på Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats har uppskattningsvis ett
passagerarunderlag på 400.000 personer.
De stora säsongsvariationerna i chartertrafiken gör det svårt att få lönsamhet i en
renodlad charterflygplats. Charter är också en verksamhet med stark prispress, varför
lönsamheten i chartertrafik är svag. Det är bara om charterflyget kan rymmas inom
befintlig arbetsorganisation som det kan bli en god aﬀär för flygplatsen.
Då trafiken nått sådan omfattning att det är motiverat att bygga en ny
terminalbyggnad, bör den utformas som ett resecentrum vid järnvägen. Det ger
Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats en stark fysisk markering av rollen som knutpunkt för
kommunikationerna i Norrland, samtidigt som det ger förutsättningar att ge god
service till resenärerna och stor handlingsfrihet vid framtida utveckling av flygplatsen.
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Under ett antal år är det dock troligen tillräckligt att använda det planerade flygtåget
som terminal även för de passagerare som kommer på annat sätt till flygplatsen. Den
nuvarande terminalen på flygplatsen används endast som ankomstterminal. All
passagerartrafik mellan järnvägsstationen och flygplan/ankomstterminal sker i
säkerhetsklassad buss.
Ett område för näringsverksamhet i anslutning till Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats bör
planeras i nära anslutning till järnvägsstationen.
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Slutrapport för projektet Knutpunkt Kramfors Sollefteå Flygplats del 2
Uppdraget:
Att undersöka förutsättningarna för samordning av tåg- och flygtrafik vid den
tågstation som byggs vid Kramfors/Sollefteå Flygplats, i syfte att stärka underlaget för
reguljärflyget, samt att undersöka möjligheterna att etablera flygplatsen som ett
centrum för chartertrafik i södra Norrland.
I slutrapporten skall en aﬀärsplan för flygplatsen ingå.
Bakgrund
I Västernorrlands län finns tre flygplatser, Sundsvall-Härnösands flygplats, KramforsSollefteå Flygplats, samt Örnsköldsviks flygplats. Alla tre flygplatserna är av avgörande
betydelse för möjligheterna att behålla och utveckla näringslivet i respektive region.
Sundsvall-Härnösands flygplats och Örnsköldsviks flygplats drivs i statlig regi, medan
Kramfors-Sollefteå Flygplats drivs i kommunal regi. Alla de tre flygplatserna drivs med
en ekonomisk förlust i storleksordningen 5-7 miljoner kr/år.
Staten lämnar nu ägaransvaret för Sundsvall-Härnösands och Örnsköldsviks
flygplatser. Båda flygplatserna drivs med förlust. Staten lägger de kommande åren över
hela detta ansvar på de regionala parterna. De flygplatser som Luftfartsverket hittills
överlämnat till regioner har sålts till symboliska penningsummor. Om samma villkor
ges för Midlanda och Örnsköldsviks flygplats innebär det att staten skänker bort de
stora investeringar som gjorts på flygplatserna och som är huvudorsaken till
flygplatsernas förluster. Detta kan komma att fördröja och kanske omöjliggöra den
nödvändiga strukturförändringen för flyget i Västernorrlands län.
Samtidigt förändras det statliga bidragssystemet till regionala flygplatser på ett sådant
sätt att regionerna själva får avgöra fördelningen av driftstöd till buss-, järnvägs- och
flygtrafik.
Den nybildade myndigheten Transportstyrelsen beskriver regeringens förändrade
politik på följande sätt:
Regeringens inriktning
I regeringens proposition 2008/09:35, Framtidens resor och transporter – in"astruktur för
hå#bar ti#växt, föreslås att statligt dri$bidrag ska kunna ges ti# icke-statliga flygplatser på
samma vi#kor som i dag "am t.o.m. 2011. Med början 2012 överförs delar av detta bidrag
ti# de regionala planerna. De på så sätt överförda medlen får kunna användas för t.ex.
dri$bidrag ti# regionala flygplatser inom ramen för de transportpolitiska prioriteringar
som regionen gör. Det kvarvarande öronmärkta dri$bidraget ska kunna ges ti# de
flygplatser där Rikstrafiken upphandlar transportpolitiskt motiverad flygtrafik.
Övergångstiden me#an nuvarande dri$bidragssystem och det som föreslås bör vara av
sådan längd att det medger rimliga möjligheter för nuvarande ägare av flygplatserna att
involvera berörda regionala och lokala aktörer, inklusive näringslivet, i sy$e att skapa
goda förutsättningar för en långsiktigt hå#bar utveckling av flygplatserna. Flygplatsernas
ro# och betydelse i de regionala trafiksystemen torde med en sådan ansats kunna ly$as upp
och preciseras och nyttan med de enskilda flygplatserna värderas.
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De medel som staten anslår till regionerna för driftbidrag till trafiken kommer med
säkerhet att vara mycket knappt tilltagna i förhållande till behoven. Länsstyrelsen och
kommunerna kommer därför att tvingas till hårda prioriteringar och till att söka nya
lösningar på trafikfrågorna. Det är troligt att länsstyrelsen och kommunerna kommer
att prioritera stöd till järnvägstrafik. Med tanke på det begränsade
passagerarunderlaget i området och den omfattande järnvägstrafik som planeras
kommer det sannolikt inte att finnas möjlighet att stödja regionens flygtrafik.
Trafiken på länets tre flygplatser har minskat, vilket lett till minskat trafikutbud och
därmed också minskad konkurrenskraft för flyget. Detta är särskilt markant på
Sundsvall-Härnösands flygplats, Midlanda, där flyget har hård konkurrens från tåg och
landsvägstrafik.
Midlanda har trots detta en stark ställning, som en av landets 10 mest frekventerade
flygplatser. Det svaga driftresultatet beror i huvudsak på att Luftfartsverket investerat
i en överdimensionerad terminalbyggnad, vars avskrivningskostnader är en stor
belastning på resultatet. Flygplatsens långsiktiga ekonomiska bärkraft är beroende dels
av de överlåtelsevillkor som förhandlas fram, dels av statens satsningar på E4 och
Ostkustbanan mellan Sundsvall och Arlanda.
Så länge restiden Sundsvall-Arlanda överstiger två timmar kommer Midlanda att ha
avgörande betydelse för Härnösand-Timrå-Sundsvall-regionens utvecklingsmöjligheter.
Det kan inte uteslutas att det kommer att krävas driftbidrag till Midlanda för att klara
flygtrafiken då tåg- och vägtrafik Sundsvall-Stockholm snabbas upp, utan att denna
trafik blir av tillräckligt hög kvalitet för att möta näringslivets krav.
Även för Örnsköldsviks och Kramfors-Sollefteå flygplatser är framtiden osäker.
Botniabanan kommer ge Örnsköldsvik väsentligt snabbare förbindelser till Umeå. Det
kommer utan tvekan att försvåra situationen för Örnsköldsviks flygplats, som redan nu
har bekymmer med passagerarunderlaget. Umeå kommer med säkerhet att skapa en
bekväm förbindelse mellan järnvägsstationen och flyget. Umeå flygplats stora
trafikutbud, pressade flygpriser och täta förbindelser till Stockholm kommer därmed
att ta passagerare från Örnsköldsviks flygplats.
Under 2009 minskade antalet passagerare på Örnsköldsviks flygplats till 80.000, vilket
är en mycket kraftig minskning från 2008. Samtidigt är det helt avgörande för
Örnsköldsviks framtida utveckling att kommunen har flygtrafik av hög kvalitet till och
från Arlanda. Flyg via Umeå är, även med Botniabanan, alltför tidskrävande för
näringslivets behov. Utan snabba och bekväma flygförbindelser till Stockholm kan det
bli mycket svårt att behålla och utveckla näringslivet i Örnsköldsvik.
Kramfors-Sollefteå flygplats har ett svagt underlag för reguljärflyg. Flygplatsen har en
mycket kostnadseﬀektiv organisation, men går trots detta med förlust.
Trafikunderlaget har minskat kraftigt, i huvudsak på grund av nedläggningar av statlig
verksamhet i området. Företagen i Sollefteå och Kramfors är starkt beroende av
fungerande flygtrafik till Stockholm, då väg- och järnvägsresor är alltför tidskrävande,
även efter ombyggnaden av Ådalsbanan.
Många aﬀärsresenärer från Sollefteå och Kramfors har de senaste åren valt att resa från
Midlanda, som har fler förbindelser per dag.
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Efter ett mycket problemfyllt 2008, då flygtrafiken låg nere över sommaren, har
flygplatsen under 2009 på nytt byggt upp trafiken och förtroendet hos resenärerna.
Flygplatsen har i dagsläget en morgon- och en kvällstur till Stockholm i samarbete med
Gällivare flygplats. Flyget Storuman-Arlanda har också valt att mellanlanda på
flygplatsen. Siktet är inställt på att också erbjuda en tur mitt på dagen.
Under 2008 flög ca 15000 passagerare till och från Kramfors/Sollefteå, ca 140000 till
och från Örnsköldsvik och ca 280000 till och från Midlanda. Under 2009 var talen
19000, 89000 respektive 249000.
Ingen av flygplatserna kommer därmed i närheten av den gräns på ca 500000
årspassagerare som Nordens näst största reguljärbolag, Norwegian, betraktar som
undre gräns för att kunna flyga med stora flygplan, vilket är ett villkor för att flyget ska
kunna erbjuda låga och konkurrenskraftiga priser. Västernorrlands län har helt enkelt
inte tillräckligt passagerarunderlag för att kunna erbjuda lågprisflyg till länsinvånarna.
Hösten 2011 tas Botniabanan och den ombyggda Ådalsbanan i drift. Det är i dagsläget
svårt att ha en uppfattning om turtäthet och kostnader för passagerartrafiken på
banan, eftersom regeringen tillkännagivit att all järnvägstrafik ska öppnas för
konkurrens. Med tanke på de relativt långa restiderna till Stockholmsområdet kan
dock konstateras att järnvägen främst kommer att vara attraktiv för regiontrafiken
mellan Umeå och Sundsvall.
Aﬀärsresenärer från Örnsköldsvik-Ådalen kommer även i fortsättningen att vara
beroende av goda flygförbindelser. Det är också osäkert om järnvägen kommer att ta
privatresenärer från flyget. De som söker riktigt billiga resor kommer förmodligen att
åka buss även i fortsättningen, eller köpa restplatser på flyget.
Utbyggnaden av Botniabanan/Ådalsbanan kommer inte att kunna ersätta flyget. För
att ge Örnsköldsvik-Ådalen en hög trafikstandard är det därför nödvändigt att koppla
ihop tåg- och flygtrafik på bästa möjliga sätt. En sådan koppling kan bara ske vid
Örnsköldsvik-Ådalen flygplats, som är den enda flygplatsen med möjlighet till direkt
omstigning mellan tåg och flyg.
Reguljärtrafik
Förslag
Kramfors-Sollefteå Flygplats är den enda flygplatsen där smidig övergång mellan tåg
och flyg är möjlig. Endast ca 1,5 km från startbanan byggs en järnvägsstation där
Botniabanan övergår i Ådalsbanan, och där dessa banor förhoppningsvis också får en
anslutning till Norra Stambanan via Sollefteå-Långsele. Detta så kallade triangelspår är
på sikt en förutsättning för en väl fungerande och tillförlitlig järnvägstrafik i norra
Sverige.
Flygplatsens unika läge gör det möjligt att via Kramfors-Sollefteå flygplats nå hela
kuststräckan mellan Sundsvall och Umeå inom ca 1,5 timme. Restiden mellan
Örnsköldsviks centrum och Kramfors-Sollefteå flygplats beräknas till ca 30 minuter.
Därmed blir det också möjligt att omvandla Kramfors-Sollefteå flygplats från en lokal
till en regional flygplats.
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Flygplatsens attraktivitet
Förutsättningen för att Kramfors-Sollefteå flygplats ska kunna fungera som regional
flygplats är att övergången mellan tåg och flyg upplevs som snabb och smidig av
resenärerna.
För att säkerställa bekvämligheten för passagerare från Örnsköldsvik bör ÖÅF
investera i ett eget tåg, som bara går mellan Örnsköldsvik och flygplatsen.
Utformningen av denna trafik diskuteras mer i detalj i bilaga 1.
För att tågtrafiken ska fungera väl som matartrafik till ÖÅF krävs också ett nära
samarbete mellan flygplatsbolaget, Banverket, Botniabanan AB och de trafikföretag
som kommer att trafikera Botnia- och Ådalsbanorna.
Det krävs också en genomtänkt planering av tågstationen vid Kramfors-Sollefteå
flygplats, som utgår från stationens funktion som transferstation mellan järnväg och
flyg.
För detaljerade förslag om detta: Se bilaga 1.
Namnändring
För att markera förändringen från lokal till regional flygplats föreslås att namnet på
flygplatsen ändras till Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats (ÖÅF).
Breddat ägande
Det är också önskvärt att ägandet i flygplatsen breddas. Om flygplatsen ska vara en
regional flygplats bör också hela regionen vara representerad i ägarkretsen.
Breddad styrelse
Även styrelsearbetet bör förändras och ges en mer kommersiell inriktning. I styrelsen
bör kommunerna ha var sin representant. Ordförandeposten bör ges till någon med
stort kontaktnät i flyg- och resebranschen. Därutöver bör områdets stora företag samt
turistnäringen ha styrelseposter i flygplatsbolaget.
Vision
En tänkbar vision för ÖÅF är
“ÖÅF skall vara en ekonomiskt bärkraftig flygplats som betjänar Örnsköldsvik och
Ådalen, samt utvecklas till ett nav för reguljärflyget mellan inre Norrland och
Stockholm. ÖÅF skall också vara ett regionalt nav för södra Norrland för in- och
utgående charterflyg samt ge regionens turistnäring och teknikföretag nya
utvecklingsmöjligheter”.
Mål
Bolaget bör ha som mål att ge ägarna en avkastning på sina investeringar i flygplatsen
senast 2016 motsvarande statsskuldsräntan plus 5 procent.
Prioriteringar
För att en flygplats ska kunna utvecklas måste reguljärtrafiken ha en sådan omfattning
att den bär en stabil grundorganisation för flygplatsens drift. Helst ska reguljärtrafiken
vara så omfattande att flygplatsen trafikeras med medeldistansplan som Boeing 737
eller Airbus A 320. Med en grundorganisation anpassad för att ta emot dessa plantyper
är det också lätt att svälja de säsongsvariationer som charterflyg kan medföra.
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Den kalkyl för chartertrafik på nuvarande Kramfors-Sollefteå Flygplats, som gjorts i
aﬀärsplanen (Se bilaga 8) visar att för lönsamhet i chartertrafik krävs en fast
personalstyrka på flygplatsen som är så stor att den kan hantera de större plan som är
aktuella för chartertrafik.
En gemensam flygplats för Örnsköldsvik och Ådalen kan ge resandevolymer som
skapar underlag för en flygplatsorganisation som är tillräckligt stor för att kunna
hantera större plan utan extrapersonal. Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats bör därför i
första hand satsa på en uppbyggnad av reguljärflyget och i andra hand på en
komplettering med charterflyg.
Chartertrafiken i sig har mycket svag lönsamhet. Den kan dock skapa en medvetenhet
i regionen om ÖÅF som en naturlig plats för utlandsflyg, vilket kan vara viktigt om
flygplatsen satsar på reguljärtrafik till utlandet.
Enda möjliga sättet att ge ÖÅF ett tillräckligt passagerarunderlag för en lönsam
reguljärtrafik av hög kvalitet är att även Örnsköldsvik ingår i passagerarunderlaget,
vilket kräver samverkan mellan ÖÅF och Örnsköldsviks kommun och näringsliv.
Att klarlägga förutsättningarna för ett sådant samarbete har inte ingått i mitt uppdrag,
men jag har ändå valt att nedan peka på de möjligheter som skapas för utveckling av
reguljärflyg, turistnäring och industri i hela regionen Örnsköldsvik - Kramfors Sollefteå, om kommunerna och näringslivet i området bestämmer sig för en gemensam
satsning på ÖÅF.
Regionalpolitiska konsekvenser
Bygget av Botniabanan har motiverats med ökad kapacitet för Norrlands godstrafik
samt överflyttning av persontrafik längs Norrlandskusten från väg till järnväg längs
Norrlandskusten. Förhoppningen har varit och är att genom järnvägen skapa större
arbetsmarknadsregioner.
Det nya kommunikationsmönster som den utbyggda kustjärnvägen skapar kommer
utan tvekan att innebära stora regionala förändringar.
På mindre orter längs Botniabanan finns stora förhoppningar om att få en utveckling
längs Norrlandskusten som liknar den utveckling som Svealandsbanan gett för orterna
runt Mälaren.
Situationen är dock helt annorlunda i Norrland. Det är därför inte säkert att den
positiva utveckling som Svealandsbanan gett för städerna runt Mälaren kan upprepas
med järnvägsförbindelsen längs Norrlandskusten.
Utveckling norr om Kramfors-So#e$eå Flygplats
Paradoxalt nog kan de förbättrade järnvägskommunikationerna i området bidra till
ökad befolkningskoncentration till Umeå, som i och med järnvägsbygget genom staden
får möjlighet att utvecklas ytterligare som huvudstad för Norrland.
Med den planerade Norrbotniabanan norrut och Botniabanan söderut, samt en
flygplats med goda förbindelser till Stockholm kommer Umeå att bli en mycket
attraktiv ort. Boende i Umeå kommer utöver den lokala arbetsmarknaden i Umeå
också att få tillgång till både Örnsköldsviks och Skellefteås arbetsmarknader.
Universitetet och Universitetssjukhuset i Umeå utgör redan i dag en stark magnet för
koncentration av befolkningen till orten. Den nya rollen som
kommunikationscentrum kommer att stärka attraktiviteten ytterligare.
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I Umeå finns fortfarande gott om expansionsutrymme. Avstånden i Norrland är längre
än i Mälardalen och de lokala arbetsmarknaderna svagare. Skillnaden i bostadspriser
mellan Umeå och de kringliggande orterna är relativt liten, jämfört med situationen i
Mälardalen. Det råder inte heller lika akut bostadsbrist i Umeå som i Stockholm. Det
finns därför inte det kostnadstryck som tvingar ut människor från centralorten till allt
längre pendelavstånd. Passagerarantalet på banan kommer definitivt att bli lägre än på
Svealandsbanan, vilket ger sämre ekonomi eller glesare förbindelser, alternativt höga
biljettpriser.
Det är därför inte sannolikt att de regionalpolitiska eﬀekterna av Botniabanan kan
jämföras med eﬀekterna av Svealandsbanan.
Det är t.ex. troligt att kvalificerade personer kommer att bosätta sig i Umeå, med dess
stora tillgängliga arbetsmarknad och goda flygförbindelser, än i någon av orterna i
Umeås periferi. Många av dessa personer har också funnit en partner och byggt ett
socialt nätverk i Umeå under studietiden. De kommer med all sannolikhet att välja att
bo i Umeå och pendla till specialist- och ledningsfunktioner i företag på andra orter.
För Örnsköldsvik, och eventuellt också Kramfors, innebär detta en stor risk för
utarmning av orterna i stället för den berikning som järnvägen avsetts bidra med.
Störst risk att utarmas som bostadsort löper Örnsköldsvik, som kan utvecklas till en
avlägsen förort till Umeå i stället för att som nu vara ett starkt centrum i en mindre
lokal region. Det är inte otroligt att Örnsköldsvik kan drabbas av att företagens
ledningsfunktioner flyttar till Umeå på samma sätt som vi sett att Stockholms centrum
dragit till sig ledningsfunktionerna för företag i Mellansverige.
Denna utveckling kan förstärkas genom att Botniabanan gör Umeå flygplats mer
tillgänglig för Örnsköldsvik. Umeå flygplats har ett stabilt trafikunderlag och en god
ekonomisk utveckling. Även om kustjärnvägen byggs ut till full standard hela sträckan
Stockholm - Umeå torde det inte påverka Umeå flygplats nämnvärt, då restiden till
Stockholm ändå blir för lång för att vara konkurrenskraftig med flyget. I takt med att
Umeå utvecklas är det också sannolikt att flygplatsen får direktförbindelser med andra
nav än Arlanda.
De miljödiskussioner som funnits kring Umeå flygplats kommer med säkerhet inte
heller att påverka utvecklingen. För Umeå är det av oerhört stort värde att ha en
flygplats nära stadskärnan och det mest troliga är att stadens utveckling anpassas till
flyget. Det är högst otroligt att man i Umeå någonsin kommer att medverka till ett
flygplatsbygge i Nordmaling, mellan Umeå och Örnsköldsvik, som ibland diskuterats
som ett alternativ. till att Umeå och Örnsköldsvik fortsätter att driva egna flygplatser.
Umeå Flygplats kan få ännu större betydelse för hela regionen om flygplatsen knyts
samman med Botniabanan via den automatiserade spårtaxitrafik som diskuteras i
Umeå. En sådan förbindelse skulle också kunna påverka möjligheterna att utveckla
Kramfors-Sollefteå Flygplats, som då skulle mista en del av sin unika fördel som
omstigningsplats mellan flyg och tåg, samtidigt som Umeås ställning som regionalt
centrum skulle stärkas ännu mer. Det gäller i än högre grad den dag den s.k.
Norrbottniabanan tas i bruk.
För Örnsköldsviks Flygplats kommer de förbättrade kommunikationerna mellan
Örnsköldsvik och Umeå sannolikt att innebära en ytterligare försvagning av
passagerarunderlaget. Under 2009 hade Örnsköldsviks flygplats 88 908 passagerare, en
nedgång med mer än 30 procent sedan 2008. Den uppgång i antalet passagerare som kan
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förväntas då konjunkturen går upp kommer att bromsas upp genom att Botniabanan ger
Örnsköldsvik tillgång till Umeå flygplats.
Det är troligt att relativt många kommer att välja Umeå Flygplats i stället för
Örnsköldsviks Flygplats, eftersom Umeå har ett betydligt större utbud av trafik.
Örnsköldsviks flygplats tapp av passagerare kan på grund av flygplatsens geografiska
läge inte kompenseras genom att passagerare tillförs från något annat håll.
Den flygtrafik som i dag bedrivs på Örnsköldsviks Flygplats går med förlust. Även
flygplatsen går med förlust. Även om Luftfartsverket överlämnar flygplatsen till
kommunen utan ersättning (vilket torde strida mot EU:s statsstödsregler) är det svårt
att se att Örnsköldsvik ensamt i längden kan ge underlag för lönsam flygtrafik från
nuvarande flygplats.
Utveckling söder om Kramfors-So#e$eå Flygplats
Söder om Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats ligger ett annat starkt centrum
kring Sundsvall.
Sundsvall har av tradition varit en viktig knutpunkt för kommunikationerna i södra
Norrland.
I dag har dock Sundsvall hamnat i ett besvärligt mellanläge, där väg- och
järnvägsutbyggnader söder om Sundsvall har tagit passagerarunderlag från
Sundsvallsregionens flygplats, Midlanda, utan att för den skull hålla tillräcklig kvalitet
för att utgöra ett realistiskt alternativ för områdets aﬀärsresenärer.
En modern järnvägsförbindelse längs hela sträckan Sundsvall - Stockholm skulle
sannolikt göra tåget fullt konkurrenskraftigt med flyget. I dag begränsas hastighet och
kapacitet på järnvägen genom att det norr om Gävle bara är enkelspår och norr om
Hudiksvall en gammal och krokig järnvägssträckning. Trängseln på banan är stor och
det är den mest förseningsdrabbade järnvägssträckan i Sverige.
Dessa problem kommer att öka kraftigt då trafiken från Botniabanan släpps på denna
redan överbelastade bana.
Det är därför troligt att Midlandas konkurrenskraft gentemot järnvägen i ett första
skede kommer att stärkas. Sundsvallsområdets aﬀärsresenärer har redan nu svårt att
använda järnvägen på grund av bristande pålitlighet. Om den försämrade kvalitet på
järnvägstrafiken söder om Sundsvall som kan förutspås blir tillräckligt stor för att
Midlanda ska få fler och mer attraktiva flygförbindelser till Stockholm är dock mycket
osäkert.
Utvecklingen i Sundsvall kommer säkerligen att för lång tid framöver – tills området
fått fullgod järnvägsförbindelse söderut – att hämmas av den splittrade
kommunikationsbilden, där buss-, bil- och järnvägstrafik inte är tillräckligt snabb för
näringslivets behov och där flyget är för dyrt för privatpersoner och har för få avgångar
för att tillfredsställa näringslivet.
Sundsvall har på ett olyckligt sätt hamnat i ett kommunikationsmässigt mellanläge, där
man med dagens kommunikationsteknik ligger för nära Stockholm för att det ska vara
naturligt att koncentrera ansträngningarna på att utveckla flyget, och för långt från
Stockholm för att tåg, bil och buss ska vara attraktiva alternativ.
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Sundsvallsområdet domineras av processindustri, där antalet sysselsatta sannolikt
kommer att minska kraftigt, samt av oﬀentlig förvaltning, där det fortfarande finns
stor rationaliseringspotential.
Mittuniversitet i Sundsvall har hittills inte varit den motor för utvecklingen som man
hoppats på. Dels på grund av att universitets resurser är splittrade på flera orter, dels
på grund av att universitetet satsat mer på utbyggnad av volym än på uppbyggnad av
kvalitet och utveckling av unika nischer.
Härnösand, som i dag utgör en nordlig utpost i Sundsvallsregionen, har de senaste
årtiondena haft en negativ utveckling. Stadens ansträngningar att bli ett centrum för
utbildning i Norrland mötte en stor motgång redan då Umeå Universitet startades på
1960-talet. Gymnasiereformen, som berövade Härnösands Gymnasium dess ställning
som gymnasium för hela Ådalen, medverkade till ytterligare nedgång. Satsningen på
distansutbildning, som länge såg ut som en framtidsmöjlighet, har monterats ned av
statsmakterna.
Diskussionerna om regionbildning gör nu att Härnösand också riskerar att stadens
basnäring, statens regionala administration, läggs ner eller åtminstone bantas kraftigt.
Här kan också påpekas att Härnösands framtid i alla högsta grad ligger i händerna på
statliga beslutsfattare i Stockholm, med mycket små möjligheter för kommunen att
påverka besluten.
Kramfors drabbades tidigt av strukturomvandlingen i skogsindustrin. Kommunen har
nu stabiliserats och en småföretagarkultur har utvecklats. Någon stark
utvecklingsdynamik i området är dock svårt att se.
Utveckling väster om Knutpunkt Kramfors-So#e$eå Flygplats
Mekaniseringen av skogsbruket har medfört en kraftig befolkningsminskning i hela
Norrlands inland. Detta, i kombination med bättre vägförbindelser till de större
orterna Sundsvall, Östersund och Umeå har inneburit att Sollefteå förlorat en stor del
av sin roll som handelscentrum för inlandet.
Sollefteå har också förlorat sin ställning som garnisonsstad.
Även om Sollefteå lyckats kompensera en stor del av det bortfall av arbetstillfällen som
regementsnedläggningarna medförde, så är det ännu långt kvar till en dynamik i
näringslivet som leder till en naturligt tillväxt.
Andra orter i regionen har också ett betydligt bättre kommunikationsläge än Sollefteå,
som därmed har svårt att konkurrera inom regionen om de företagsetableringar som
kommer till stånd.
Ett relativt starkt regionalt centrum finns redan nu i Östersund. Förbindelserna mellan
Östersund och kusten går dock i huvudsak via Sundsvall, förutom en flyglinje
Östersund-Umeå som gör Norrlands Universitetssjukhus tillgängligt för Jämtland.
Östersund har också egna direktförbindelser med både tåg och flyg till Stockholm.
Utan stora förändringar i både infrastruktur och samhällsorganisation är det svårt att
se att utvecklingen kring Östersund kan påverka aktiviteten kring Knutpunkt
Kramfors-Sollefteå Flygplats.
Sammanfattning
Om inga motåtgärder vidtas är det sannolikt att bygget av Botniabanan-Ådalsbanan
kommer att leda till en starkare utveckling av Umeå, samtidigt som kommunerna
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söder om Umeå utarmas på kvalificerade arbetstillfällen. Även Sundsvall kommer
sannolikt att drabbas negativt, eftersom den redan överbelastade järnvägen SundsvallStockholm kommer att få ytterligare belastning med både gods- och passagerartrafik
från den nya järnvägen norr om Härnösand.
Förslag ti# motåtgärder
Det är sannolikt inte möjligt att helt motverka de många faktorer som verkar för ökad
befolkningskoncentration till Umeå. Däremot finns möjligheter att skapa en mer
balanserad utveckling, där alla orter längs den nya järnvägssträckningen kan dra nytta
av den moderniserade infrastrukturen.
Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats är nyckelfaktor för att skapa en mer
balanserad utveckling längs Norrlandskusten.
Inrikestrafik

Knutpunkt Kramfors-Sollefteå flygplats är den enda punkt där järnvägs- och flygtrafik
kan knytas samman i ett system. Med specialtåg från Örnsköldsvik samt matning med
bil och buss från Ådalen kan flygplatsen få ett underlag för inrikestrafik som inte ligger
långt efter det underlag som finns i Umeå.
Dagens relativt begränsade trafik på Kramfors-Sollefteå flygplats är egentligen
missvisande, eftersom de glesa förbindelserna lett till att många resenärer i flygplatsens
närområde väljer att flyga från Midlanda.
Om Örnsköldsviks passagerarunderlag tillförs Kramfors-Sollefteå Flygplats kommer
det att innebära så stora kvalitetsförbättringar i förbindelserna att man också kommer
att ta över de Ådalsbor som i dag flyger från Midlanda.
Det finns därför goda förutsättningar att genom samarbete mellan Örnsköldsvik,
Kramfors och Sollefteå kommuner skapa en väl fungerande regional inrikesflygplats
genom att gemensamt utnyttja Kramfors-Sollefteå Flygplats, som då bör döpas om till
Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats.
Detta samarbete skulle också göra det möjligt att utveckla flygplatsen till ett nav för
Norrlands inlandsflyg. Passagerare från Norrlands inland skulle här kunna välja mellan
att fortsätta med flyg till Stockholm eller med tåg till Norrlands kuststäder. I dag
tvingas den som har bråttom från Norrlands inland till exempelvis Sundsvall, att flyga
till Arlanda och sedan tillbaka norrut, vilket är dyrt för både individ och samhälle.
Utrikestrafik

Genom att samla resurser till Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats kan södra
Norrland också få en flygplats för utrikestrafik.
I dag går all utrikestrafik från Mellannorrland, utom viss charter, via Arlanda. Med de
allt längre gångavstånden på Arlanda och tid för säkerhetskontroller måste norrländska
resenärer räkna med minst två timmars transfertid på Arlanda.
Inom 2,5 timmars reseavstånd från Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats finns ett
passagerarunderlag på ca 400.000 personer. Inom denna tidsgräns hamnar både
Sundsvalls-, Umeå- och Östersundsregionerna. Ingen annan flygplats i Norrland
kommer i närheten av detta passagerarunderlag.
För att detta underlag ska kunna tillgodogöras Kramfors-Sollefteå Flygplats krävs
kraftfulla åtgärder för att bryta invanda mönster. Det är dock ingen omöjlig uppgift.

14

Många utlandsresenärer får erfara att de måste övernatta på Arlanda för att kunna
komma vidare – ut i världen eller hem. Det finns liten eller ingen koordination mellan
inrikes- och utrikesflyg. Plan ut i världen går ofta tidigt på morgnarna och
hemkomsten är ofta sen, då sista planet hem till Norrland har gått.
Utlandsflyg från Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats borde därför kunna vara ett
attraktivt alternativ för både privat- och aﬀärsresenärer från hela Mellannorrland. De
skulle alltid kunna komma till och från utlandet utan extra övernattningar och/eller
ansträngande och dyra långresor med bil.
Avstånden i regionen är inte större än att flygplatsen borde kunna erbjuda kom-hemgaranti med tåg, buss eller taxi till resenärer som bor längs de större trafiklederna inom
det som betraktas som flygplatsens marknadsområde.
De etablerade större flygbolagen betraktar Arlanda som ett naturligt nav. Resenärer
som antingen tvingats övernatta på Arlanda för att komma med morgonflygen, eller
fastnat på Arlanda efter hemkomsten torde vara mindre entusiastiska.
En större resvaneundersökning och kartläggning av slutmålen för aﬀärsresenärerna
från den aktuella regionen skulle kunna ge underlag för utveckling av en aﬀärsmodell
för utrikesresor från Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats.
Här bör också beaktas de möjligheter till snabbare förbindelser från Östersund som
öppnas då det s.k. triangelspåret binder ihop stambanan från Långsele till Botniabanan
vid Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats.
Reguljärflyg till och från några av Europas storstadsregioner skulle också kunna få ett
underlag i tillresande turister, vilket skulle skapa nya möjligheter för turistnäringen i
hela Norrland, samt göra området attraktivt för dem som vill flytta sin verksamhet
från trängseln på kontinenten till tystnaden och vidderna i norra Sverige.
Chartertrafik

De faktorer som gör Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats möjlig som
utlandsflygplats för regionen gäller i än högre grad för chartertrafik.
Chartertrafiken från regionen är i dag spridd på fyra flygplatser, med mycket begränsat
utbud av resmål från varje flygplats. En koncentration av regionens chartertrafik till
Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats skulle kunna ge befolkningen ett större
utbud av semestermål med bibehållen bekvämlighet.
Möjligheterna att arrangera inkommande charter från Europas storstadsområden, och
kanske inte minst från Baltikum och västra Ryssland, bör undersökas närmare. Här
krävs ett organiserat samarbete med turistnäringen i hela Norrland för att få en
relevant planering och marknadsföring.
MATARTRAFIK

Örnsköldsvik C - Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats
För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att bygga upp Örnsköldsvik-Ådalen
Flygplats måste förbindelsen mellan centrala Örnsköldsvik och flygplatsen göras
mycket attraktiv. Det kräver sannolikt en del nytänkande.
I samband med att Skånetrafiken byter ut sina tåg kommer några s.k. Pågatåg att
utbjudas till försäljning. Kostnaden för att driva ett sådant tåg under ett år kan
beräknas till ca 12,5 miljoner kr, inklusive allt. Restiden mellan Örnsköldsvik C och
flygplatsens station blir med ett sådant tågsätt ca 35 minuter.
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Ett specialtåg som bara går på denna sträcka kan få en tidtabell som är helt anpassad
till flyget. Vid förseningar finns goda möjligheter att anpassa tågets avgång, eller köra
extraturer. De mötesstationer som finns på sträckan ger god flexibilitet.
Med rätt utformning av tåg och perrong kan passagerarna vid framkomsten till
flygplatsen gå direkt över i en buss som kör dem direkt till planet.
I och med att Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats får större passagerarunderlag än
Örnsköldsviks nuvarande flygplats bör det bli möjligt att flyga jetplan till Arlanda,
vilket både snabbar upp resan och gör den mer attraktiv. I ett normalt konjunkturläge
bör Örnsköldsvik generera omkring 120.000 passagerare per år till flygplatsen, varav
man bör kunna räkna med att minst 80.000 tar tåget till flygplatsen. Ett biljettpris på
125 kr skulle göra tågtrafiken självbärande, med viss marginal.
Det bör undersökas om det är möjligt att skapa en fast plats för flygtåget där en
enklare vänthall kan byggas. Tåget skulle då kunna fungera som terminal även för de
passagerare som anländer till Örnsköldsvik-Ådalen flygplats på annat sätt.
Nuvarande terminal på flygplatsen bör utnyttjas som ankomsthall. Efter att bussen
lämnat avgående passagerare direkt till planet kan den hämta upp ankommande
passagerare vid terminalen för befordran till järnvägsstationen.
Den föreslagna utformningen av matartrafiken Örnsköldsvik-flygplatsen ger väsentliga
fördelar för flygresenärer till och från Övik. Restiden Örnsköldsvik C-Arlanda kan
kortas väsentligt genom att resan till flygplatsen går i “rätt riktning”, vilket ger kortare
flygtid. Genom att incheckning och bagagehantering sker under framresan till
flygplatsen kan spilltid på flygplatsen praktiskt taget elimineras. Tiden från
Örnsköldsvik C till flygplanets start blir sannolikt kortare än vid resa via nuvarande
flygplats.
Det ökade passagerarunderlaget ger underlag för jettrafik, vilket ger både ökad
komfort och kortare flygtid. Flygtiden med jetplan från Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats
till Arlanda är nästan exakt en timme. Dagens flyg från Örnsköldsvik till Arlanda har
en flygtid på över en timme och utförs med små turboprop-plan med begränsat
utrymme och dålig bekvämlighet.
En överflyttning av Öviks flygtrafik till Örnsköldsvik-Ådalens Flygplats skulle därför
innebära både ökad bekvämlighet, ökad snabbhet och en stabilitet i
flygplatsverksamheten som dagens flygplats i Örnsköldsvik inte kan erbjuda.
Utvecklingsmöjligheter i regionen
Den utspridda befolkningen i södra Norrland innebär problem för all kollektivtrafik
att få tillräckligt underlag får att nå lönsamhet. Det gäller i synnerhet för tåg och flyg,
som är beroende av fungerande matartrafik till stationer respektive flygplatser.
Ett intressant trafikmönster börjar nu växa fram i Jämtland, där företaget Byberg &
Nordin i Nordingrå under varumärket SkYbuss startar flygbusstrafik som knyter ihop
turistorterna mellan Östersund och Trondheim med flygplatserna i både Östersund
och Trondheim, samtidigt som även andra än flygpassagerare kan utnyttja bussarna.
SkYbuss har också byggt ett bokningssystem som både är anpassat till flygtrafiken och
anslutet till ResPlus.
Företaget har därmed en färdig aﬀärsmodell som kan appliceras på matartrafik till
både Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats och till järnvägsstationerna i regionen.
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En marknadsmässig samordning av matar- och linjetrafik i regionen ger bättre
förutsättningar för hela regionens utveckling. Renodlad matartrafik, efter mönster från
flygbussarna i storstadsområdena, har sannolikt små förutsättningar att få bärkraft i
regionen.
Underlaget för matartrafiken kan förstärkas genom en satsning på chartertrafik på
Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats.
Den matartrafik som byggs upp för att serva och marknadsföra charterflyget kan också
underlätta etableringen av direktförbindelser till utlandet från flygplatsen genom att
etablera Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats som en internationell flygplats i medvetandet
hos regionens invånare. Detta kan leda till en positiv utvecklingsspiral inte bara för
flygplatsen utan också för regionen som helhet.
Inlandsflygplatserna
Matartrafiken till inlandets flygplatser sker i dag med privatbilar och taxi.
Vid intervju med Rikstrafikens generaldirektör Ulf Lundin framkom att Rikstrafiken
nu undersöker möjligheterna att minska antalet flygplatser i Norrlands inland och i
stället bedriva matartrafik till de kvarvarande flygplatserna, så att de får bättre
passagerarunderlag och fler flygningar per dag.
Lundin påpekade att statsmakterna länge strävat efter att begränsa antalet flygplatser.
Han jämförde med Mälardalen och södra Norrlandskusten, där flygplatser inom två
timmars restid från Arlanda har förlorat sitt passagerarunderlag. Han pekade också på
att många i Stockholmsområdet har upp till 1,5 timmars resa till Arlanda.
Lundin tyckte att det vore intressant att utreda möjligheten att skapa en övergång
mellan flyg och tåg vid ÖÅF. Men han framhöll samtidigt att det kanske är mer
naturligt att skapa ett sådant nav vid Umeå flygplats, särskilt när Norrbotniabanan
byggs.
Mitt intryck av Lundins resonemang är att statsmakterna i förlängningen vill
koncentrera Norrlands flygtrafik till Umeå och Luleå, med viss matartrafik till Umeå
och Luleå från inlandet. De som bor i Härnösand-Sundsvall förväntas övergå till tåg till
Stockholm och övriga förväntas ta tåget till Umeå eller Luleå för vidarebefordran med
flyg. Min bedömning är att befolkningen och näringslivet längs Norrlandskusten inte
kommer att acceptera en sådan utveckling.
Rikstrafiken kommer med en ny flygupphandling i maj 2010. I denna kommer endast
marginella förändringar att göras i nuvarande struktur. Däremot kommer Rikstrafiken
att ta ett större grepp i nästa upphandlingsomgång, 2014. Då kommer Rikstrafiken
också att sträva efter ett större helhetsgrepp över trafiken och söka möjligheter att nå
tillgänglighetsmålen genom att kombinera olika trafikslag. Här kommer också
möjligheten att skapa en knutpunkt för Norrlands regionala flyg- och tågtrafik vid
ÖÅF att beaktas.
Regionala eﬀekter av utby+d flygtrafik
vid Knutpunkt Kramfors-So#e$eå Flygplats.
Utökad flygtrafik vid Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats får också viktiga
positiva följder för den markbundna kollektivtrafiken.
Med fler flygningar ökar passagerarunderlaget för järnvägen, med tätare förbindelser
och bättre priser som följd.
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Utökad flygtrafik innebär också att fler arbetstillfällen skapas i regionen. I närområdet
kring Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats kommer det att behövas mer
servicepersonal till flygplatsen och personal till företag som sköter flygplatsens
kringservice med matartrafik, reparationer, m.m.
Det kan tyckas paradoxalt, men faktum är att en regions attraktionskraft ökar om det
går lätt att ta sig därifrån på ett snabbt och smidigt sätt.
Med det sammanlagda passagerarunderlaget från Örnsköldsvik och Ådalen,
kompletterat med matning med småflyg från Norrlands inland bör det finnas underlag
för jetplan och hög turtäthet på mellan ÖÅF och Stockholm. Det skulle innebära en
stor kvalitetshöjning på förbindelserna för både Örnsköldsvik och Ådalen och därmed
också ge näringslivet i området stora fördelar jämfört med dagsläget.
Dessa fördelar ökar naturligtvis om det också går att etablera Örnsköldsvik-Ådalens
flygplats som ett centrum för direktlinjer till utlandet från regionen.
Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats är den enda flygplatsen i Norrland med ett
tillräckligt stort underlag för att utveckla internationell trafik av någon omfattning.
Det skulle öka attraktiviteten för hela området Umeå-Sundsvall-Östersund om
resenärerna slapp omvägen över Arlanda.
Med ökad trafik och stabilt underlag för trafiken blir närområdet kring Knutpunkt
Kramfors-Sollefteå Flygplats mycket attraktivt för nyetablering av företag.
I flygplatsens omedelbara närhet finns gott om mark som är lämplig för
företagsetableringar. I omedelbar närhet finns också både Nyland och Prästmon,
etablerade orter med en färdig infrastruktur för bostadsbyggande som är lätt att bygga
vidare på.
Det är angeläget att en planering för utökad flygtrafik går hand i hand med planering
för utbyggnad av både industri- och bostadsområden.
Området kring Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats kan bli en verklig konkurrent till Umeå
för företag som arbetar över hela regionen. Kombinationen av järnväg, flyg och
centralt läge mellan Norrlands största befolkningskoncentrationer gör att inte ens
Umeå kan konkurrera när det gäller att ge service till hela regionen.
För Örnsköldsvik skulle det innebära stora fördelar om satsningen på utveckling kring
Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats ger positivt resultat.
Med en positiv utveckling söder om Örnsköldsvik, som gör det möjligt att pendla inte
bara norrut, utan också till stor arbetsmarknad söderut, blir staden mer attraktiv som
bostadsort.
En utveckling av Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats ger därför Örnsköldsvik betydligt
bättre utvecklingsmöjligheter än om kommunen och näringslivet i Örnsköldsvik håller
fast vid den nuvarande flygplatsen, där det inte finns förutsättningar att utveckla ett
regionalt flygcentrum.
För Kramfors och Sollefteå torde samverkan med Örnsköldsvik kring Knutpunkt
Kramfors-Sollefteå Flygplats vara helt avgörande för arbetet med att vända den
negativa utvecklingen i området. Det är sannolikt enda möjligheten att få
kommunikationer av tillräckligt hög kvalitet och stabilitet för att stimulera tillväxt i
orternas näringsliv.
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Utvecklingen i Härnösand är sannolikt mer beroende av kommunikationerna till och
från Sundsvall än av vad som händer kring Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats.
Däremot är det naturligtvis till fördel även för Härnösand med en stark utveckling
både norr och söder om staden, som gör att arbetsmarknaden vidgas.
En av avsikterna med utbyggnaden av kustjärnvägen är just att ge möjligheter till
arbetspendling i både nord- och sydlig riktning. För att dessa möjligheter ska kunna
utnyttjas fullt ut är det naturligtvis nödvändigt att försöka utveckla alla de orter som
ligger längs järnvägen. Och inte minst att dra maximal nytta av de nya knutpunkter för
regionens kommunikationer som järnvägssatsningen skapar.
Befolkningsunderlaget i området är inte tillräckligt stort för att det ska gå att behålla
de gamla strukturerna och samtidigt få maximalt utnyttjande av de investeringar som
gjorts och görs i ny infrastruktur.
För att få full nytta av investeringen i Botniabanan är det paradoxalt nog också
nödvändigt att förstärka vägnätet. Inte minst måste vägarna till de nya knutpunkterna
få en högre standard.
Befolkningen i området är spridd på många små orter som inte nås av järnvägen. Ska
de kunna utnyttja järnvägen måste de kunna komma till och från stationerna på ett
smidigt sätt.
Inte minst behöver vägarna till och från Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats
förbättras avsevärt, både mot norr- och västerut mot Sollefteå och Örnsköldsvik, men
också söder- och österut mot Kramfors och Nordingrå.
Skogsområdet mellan Ådalen och Örnsköldsvik har i århundranden varit en både
fysisk och mental barriär, som hindrat samarbete mellan de två regionerna. Denna
barriär bryts nu fysiskt av Botniabanan. Men den behöver också brytas med ytterligare
förbättringar av de vägar som förbinder Ådalen och Örnsköldsvik, så att det blir mer
naturligt att samverka. Det finns trots allt en mängd transporter som inte kan flyttas
över till järnväg. Hantverkare som arbetar med hela regionen som verksamhetsområde
måste t.ex. ha sin utrustning med sig. Och många godstransporter av lokal karaktär
kan inte heller flyttas över till järnväg. En ökad aktivitet kring Knutpunkt KramforsSollefteå Flygplats medför ett starkt behov av att även vägnätet får en kraftig
upprustning.
En förbättring av vägnätet är också nödvändig för att turistnäringen i Norrlands inland
ska kunna dra full nytta av en eventuell internationell reguljärtrafik. Den norrländska
turistnäringen är i huvudsak småskalig, eftersom det är tystnaden och glesheten som är
den stora attraktionen för turister från kontinenten. Transporter till och från dessa
anläggningar måste därför med nödvändighet ske med bil.
Rekommendation
De möjliga regionala eﬀekterna av en utveckling av Knutpunkt Kramfors-Sollefteå
Flygplats är så starkt positiva att ett större regionalt utvecklingsprojekt är motiverat,
som tar ett samlat grepp över erforderliga kompletterande infrastrukturinvesteringar i
hela området, så att redan gjorda investeringar i Botniabanan kan utnyttjas maximalt.
Varken väg- eller järnvägsplaner har tagit någon hänsyn till de effekter en satsning på
Knutpunkt Kramfors-Sollefteå Flygplats kan få. Eftersom mycket litet, om ens något, av de
investeringar som behövs för att utveckla området finns med i några planer torde det vara
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möjligt att få en stor del av de erforderliga investeringsmedlen som bidrag och förmånliga
lån från EU och dess institutioner.
Utgående charter
En stabil reguljärtrafik på ÖÅF ger mycket goda möjligheter att utveckla charterflyg
till och från regionen.
De större svenska reseföretagen har på senare år breddat sitt utbud av flygningar från
flygplatser i landsorten. Det är satsningar som har visat sig vara populära, trots att
utbudet av resmål på varje enskild flygplats är mycket begränsat.
Intervjuer med reseföretagen visar att arrangörer med många resmål, som Apollo och
Fritidsresor, är intresserade av idén att skapa ett centrum för charterflyg i södra
Norrland. Vingresor har tyvärr inte varit tillgängligt för intervju under den tid som
stått till förfogande. Här kan dock noteras att Fritidsresor och Vingresor samverkar
när det gäller charter från flygplatser i södra Norrland.
Detur, som är en stor arrangör av charterresor från flygplatser i landsorten är däremot
måttligt intresserade. De har två flygserier från Örnsköldsviks flygplats under året och
tycker det fungerar bra. Deturs profil är att flyga från lokala flygplatser. Deras utbud av
resmål är begränsat och de har en rationell modell för sina flygningar som minimerar
antalet flygningar med tomma plan.
Reseföretagens krav
För att starta en flygserie från en ny flygplats ställer reseföretagen krav på riskdelning.
Ett exempel är Fritidsresor, som de första åren vill ha ett bidrag på 100 kr per
passagerare plus ett marknadsföringsbidrag på 100 kr per passagerare. Om satsningen
lyckas kan bidraget minskas det tredje året, för att sedan upphöra.
Reseföretagen ställer också krav på att flygplatsen hjälper till att bygga upp ett
regionalt kontaktnät för marknadsföring och försäljning av charterresor.
Reseföretagen har ingen egen personal på flygplatserna i landsorten, utan räknar med
att flygplatsens personal ska klara erforderlig service.
Charterflyg kräver kapacitet i säkerhetskontroll och gater som kan hantera 225
passagerare per plan. Det krävs också utrymmen och personal för passkontroll och taxfree-butik. Vid förseningar kan väntetiderna bli långa, varför flygplatsen måste ha
beredskap för att kunna hantera stora grupper som väntar långa tider.
ÖÅF:s förutsättningar för chartertrafik
Flygplatsens läge skulle redan i dag göra den attraktiv för chartertrafik om
basorganisationen och passagerarhallen kunde svälja stora plan och stora
säsongsvariationer utan större förändringar. Med dagens trafikvolymer i
reguljärtrafiken är det svårt, men kanske inte omöjligt att göra chartertrafik på ÖÅF
till en lönsam aﬀär.
Inom vad som kan betraktas som ÖÅF:s marknadsområde för chartertrafik, ett
område som sträcker sig från Sundsvall i söder till Umeå i norr och Östersund i väster,
tycks finnas en stor obearbetad marknadspotential för charterflyg.
Enligt tillgänglig statistik flyger strax under 20 procent av områdets befolkning på
charterresa utomlands varje år, mot 35-40 procent för landet som helhet.
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Orsakerna till detta är oklara. Samfällda vittnesmål från reseföretagen säger dock att
det är mycket svårt att få lönsamhet på charterflyg från Norrland till Sydeuropa under
sommaren, dvs charterbolagens högsäsong. Norrlänningar tycks föredra att stanna
hemma på sommaren.
I dag är den som vill resa på charterresa från Norrland i stort sett hänvisad till sex
veckor på våren och sex veckor på hösten. Under den mörkaste perioden av året består
chartertrafiken från Norrland i princip av ett plan per vecka från Midlanda till
Kanarieöarna.
ÖÅF borde ha större förutsättningar än Sundsvall att få bärkraft på vintertrafik till
Kanarieöarna, eftersom flygplatsen ligger längre från Arlandas stora utbud, samtidigt
som ÖÅF borde kunna ha ett marknadsområde för charterflyg med minst dubbelt så
många invånare som Midlandas marknadsområde.
Flygplatsens startbana räcker precis för direktflyg till Kanarieöarna med Airbus 320,
som används av Apollos flygbolag Novair. Det bolag som verkar mest intresserat av att
testa flygningar från ÖÅF, Fritidsresor, flyger med Boeing 737, som kräver en banlängd
på 2.400 meter för samma flygning.
Flygplatsens terminalbyggnad är i dag helt otillräcklig för att kunna hantera trafik med
större plan. För att charterbolag ska vara intresserade av trafik från ÖÅF krävs därför
en relativt omfattande investering. Förslag på olika alternativ finns i bilaga 1.
ÖÅF:s geografiska läge ger goda förutsättningar för att bygga upp matartrafik med
buss och/eller tåg. För chartertrafik kan buss vara ett smidigare alternativ än tåg,
eftersom busstrafik lätt kan justeras med hänsyn till resenärernas bokningar och
anpassas till flygplanens tider. Här kan noteras att företaget Byberg & Nordin i
Nordingrå bedriver både resebyrå och en omfattande busstrafik. Företaget driver
flygbusstrafik Trondheim-Åre-Östersund och linjetrafik från Stockholm till
Västernorrland under varumärket Y-buss. Bolaget har ett bokningssystem som är
anslutet till ResPlus, så att resenärer kan köpa biljetter med direktanslutning mellan
järnväg och buss.
Järnvägen är en positiv, men inte avgörande, faktor för etableringen av ÖÅF som
centrum för utgående chartertrafik.

Förslag
•

Möjligheterna att finansiera en förlängning av startbanan till 2.400 meter
undersöks. En sådan förlängning torde kosta 40-50 miljoner kr.

•

Ett specialtåg köps in för matartrafiken från Örnsköldsvik och drivs i
flygplatsens regi. Tåget bör om möjligt också fungera som rullande flygterminal.
Alternativt bör stationerna utformas så att de uppfyller flygets säkerhetskrav, så
att passagerarna kan checka in i Örnsköldsvik och sedan transporteras med
specialbuss direkt från perrongen vid ÖÅF till flygplanen.

•

Då passagerarunderlaget blir tillräckligt stort byggs ett resecentrum som
hanterar både buss-, tåg-, bil- och flygtrafik vid ÖÅF järnvägsstation. Se bilaga 1.

•

Trafiken mellan resecentrum och flygplanen sker med förseglade bussar.

•

Ett särskilt bolag bildas för marknadsföring av charterresor och administration
av matartrafik till charterflyg från ÖÅF. Se bilaga 2 och 3.

•

Matartrafik med buss byggs upp i samverkan med ett väletablerat bussföretag.
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•

En hemsida med speciella funktioner för marknadsföring och försäljning av
charterresor från ÖÅF byggs upp. Se bilaga 2.

•

Ett samarbete med ledande resebyråer i marknadsområdet byggs upp.

Om detta sker i samarbete med Örnsköldsviks näringsliv och kommun blir
risktagandet måttligt. Om det sker i konkurrens med flygplatsen i Örnsköldsvik blir
risktagandet större, men utsikterna till framgång måste ändå betecknas som goda.
Strategi
Mitt förslag är att ÖÅF i första hand söker samarbete med Fritidsresor/Vingresor, som
har ett brett utbud av resmål. Fritidsresor har dessutom visat klart intresse för att
koncentrera flygningarna från området till en central flygplats, eftersom det förenklar
både marknadsföring och administration. Det är fullt möjligt att reseföretaget hyr in
en Airbus 320 för dessa flygningar.
Det flygplan som hyrs in bör vara stationerat i Medelhavsområdet eller på
Kanarieöarna, så att ankomst- och avgångstider på ÖÅF ligger mitt på dagen.
En testserie med flygningar skulle kunna göras redan vår och höst 2011, innan
tågtrafiken kommer igång. Mer realistiskt är kanske att starta säsongen 2012.
ÖÅF bör i så fall på ett tidigt stadium involvera företagen i planeringen av både
terminalbyggnad och uppläggning av matartrafik. Förslag på matartrafik m.m. se
bilaga 3.
Ett ev. avtal med Fritidsresor/Vingresor måste dock lämna öppet för att andra företag
också etablerar sig med chartertrafik på ÖÅF, med rätt att använda den marknads- och
trafikorganisation som ÖÅF bygger upp.
Framtida utveckling
I takt med att ÖÅF etableras som regional flygplats med chartertrafik borde det vara
möjligt att bredda utbudet med veckotrafik till storstäder som är intressanta för både
privat- och aﬀärsresenärer. Med en tur till London söndag och fredag skulle man t.ex.
kunna ge regionens aﬀärsresenärer en möjlighet till direktförbindelse med ett av
Europas nav för global flygtrafik, samtidigt som veckoslutsresenärer inriktade på
shopping och fotboll, kunde bidra till beläggningen på flygen.
Norrlands ödemarker, med möjligheter till lugn och ro, fiske och naturupplevelser i
skog och mark, har fått en ökad attraktivitet. Med inkommande charter till ÖÅF, finns
möjligheter att både fördela inkommande charterturister med buss till en mängd
småskaliga turistanläggningar i södra Norrland och att flyga dem vidare till
destinationer i Lappland.
Möjligheterna att erbjuda exklusiva charterresor med mindre flygplan från Europas
storstäder bör undersökas närmare. Det måste i så fall ske i samarbete med exklusiva,
småskaliga turistanläggningar i Norrland. Här bör ÖÅF söka samarbete med
turistnäringen i hela Norrland och flygplatserna i Norrlands inland.
Slutsats
Om Örnsköldsviks, Sollefteå och Kramfors kommuner, tillsammans med länsstyrelsen,
gör en satsning för att skapa en regional flygplats på Gistgårdsön, finns goda
förutsättningar att göra denna flygplats ekonomiskt bärkraftig och att utveckla både
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en stabil reguljärtrafik och att komplettera denna med en relativt omfattande och
lönsam chartertrafik.
Ingen annan flygplats har lika goda förutsättningar att utveckla chartertrafik till och
från södra Norrland.
En satsning på att utveckla flygplatsen på Gistgårdsön till en regional flygplats kan
stärka Örnsköldsviks ställning som bostadsort och därmed också ortens möjligheter
att utveckla det lokala näringslivet. För Ådalens näringsliv är utvecklingen av
flygplatsen på Gistgårdsön att betrakta som en ödesfråga, eftersom inte ens en fullt
utbyggd modern järnväg till Stockholm är tillräckligt attraktiv för aﬀärsresenärer.
Finansiering
Matartrafik till flygplatser är ett stort problem inom hela EU. Det bör därför finnas goda
förutsättningar att få en avsevärd del av finansieringen från EU:s fonder.
Flygtåget till ÖÅF och dess kringanläggningar är både ett projekt för utveckling av teknik
och rutiner för bättre matartrafik med tåg till flygplatser och ett regionalpolitiskt viktigt
projekt. Det bör därför finnas goda möjligheter att få EU-bidrag för teknikutveckling och
för regional utveckling. Därtill bör det gå att få gynnsamma krediter från Europeiska
Investeringsfonden.
Även förbättringar av vägnätet kring flygplatsen bör vara möjligt att få EU-stöd för,
eftersom dessa förbättringar inte finns med i ordinarie vägplaner, utan är ett nytt regionalt
utvecklingsprojekt.
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English summary
Major changes in the government subsidy structure for regional transport
infrastructure and equally major changes in the physical infrastructure in the County
of Västernorrland, makes it necessary to re-evaluate the possibilities for future
development of the three airports in the region.
The object of the project “Knutpunkt Kramfors Sollefteå Flygplats” is to clarify the
possibilities for transforming this local airport, serving the communities of Kramfors
and Sollefteå, into a regional airport, serving the northern part of Ångermanland, i.e.
the communities of Örnsköldsvik, Kramfors and Sollefteå.
This change is made possible by the new railroads, Botniabanan and Ådalsbanan,
which meet at a railroadstation located only a mile from the runway of the airport.
The success of such a project is dependent on the co-operation between the
municipalities and business communities in Ådalen and Örnsköldsvik. This project
was intended to lay a foundation for talks on a possible joint project.
The conclusion of this report is that it is quite possible to create a regional airport at
the present location of the Kramfors-Sollefteå airport. It is suggested that the airport
is named Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats, to recognize its role as a regional
communications hub.
With feeder flights from the airports in Lapland, frequent flights to Stockholm, and
the fast train connection along the coast between Umeå and Sundsvall, ÖrnsköldsvikÅdalen Flygplats can become a communications hub for a large area. It could to some
extent take over the role of the Stockholm airport as the most convenient place for
regional meetings concerning the north of Sweden, saving time and money for all
participants.
A strong and growing business center south of Örnsköldsvik would give the city a
more central place in a stronger labor market region, reducing the risk of it growing
into a distant suburb of Umeå.
To make the transfer between train and air travel easy the report proposes that new
technology and routines are introduced to make it possible to check in baggage at the
train stations in Örnsköldsvik, Kramfors and maybe Härnösand.
For the connection between Örnsköldsvik and the airport a special train, which also
serves as an air terminal, is proposed to make the transfer more eﬃcient.
To give the best possible service to travellers and to mark the position of the airport as
a hub for train, air and road travel in the region, a joint terminal for all passenger
traﬃc is proposed at the train station when the number of passengers motivate it.
Buses, sealed to comply with airport safety regulations take the passengers directly
from the terminal to the planes.
With regular flights from Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats to Arlanda that give the
airport a stable economic base and a staﬀ big enough to accommodate seasonal traﬃc
variations, charter flights to the Mediterranean and the Canary Islands is an attractive
proposition.
Interviews with travel companies show that at least some of them have a clear interest
in building a regional center for charter traﬃc, that could oﬀer a wide choice of
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destinations while retaining the comfort and economy of flights leaving from an
airport near the home of the traveller.
The report suggests an innovative marketing system and feeder bus and train lines that
cover an area from Umeå in the north, Östersund in the west and Sundsvall in the
south. This area has a population of about 400.000 people, which should be suﬃcient
as a base for charter traﬃc covering a number of attractive destinations. When the
population in the area has become accustomed to international travel from
Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats it might also be possible to establish regular flights
from the airport to strategic hubs on the European continent.
It is also proposed that the possibilities for incoming charter, to feed the growing
tourist industry in all of northern Sweden, be more closely investigated.
It is also suggested that Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats serves as a testing ground for
new airport technology. The distances in the airport and the transfer problems from
feeder traﬃc to planes, create logistic problems similar to those in international hubs,
while the traﬃc is limited enough to allow for manual handling of problems that might
occur with new and untested technology. The industry in the region is well suited to
solve logistic problems related to air traﬃc, having a long tradition in manufacturing of
vehicles for rail and on- and oﬀ-road and in diﬀerent kinds of handling equipment and
electronics.
The conclusion of the report is that a communications hub at the airport could be a
strong positive force in the regional development of Örnsköldsvik, Kramfors and
Sollefteå
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Bilagor
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Bilaga 1

Flygplatsens fysiska utformning

Alternativ 1
Flygterminal i flygtåget från Örnsköldsvik
Genom att förlägga incheckning och säkerhetskontroll i det tåg som går mellan
Örnsköldsvik och ÖÅF vinns många fördelar.
Den viktigaste fördelen är att det minskar den totala restiden. Genom att incheckningen är
klar då passagerarna anländer till ÖÅF kan de transporteras direkt från tåget till flygplanet.
Det är också mer kostnadseffektivt, genom att flygplatsen slipper investera i nya
byggnader. Med rätt utformning av perrongen vid ÖÅF kan tåget även utnyttjas som
terminal för passagerare som kommer direkt till ÖÅF.
Avgörande för denna lösning är möjligheterna att tillfredsställa de säkerhetskrav som ställs
vad gäller kontroll av passagerare och bagage. Dessutom är det en komplikation att det
måste gå att använda även reservtåg som flygterminaler. För att säkerställa att det här är ett
fungerande alternativ behöver en särskild teknisk utredning göras.
Det förefaller dock vara fullt realistiskt att konstruera en säkerhetskontroll som kan flyttas
mellan olika tågsätt och då ersätta ett antal stolsrader i bakre delen av den vagn där
passagerarna släpps på tåget, som är okontrollerad område. Passagerarna slussas via
säkerhetskontrollen in i den andra vagnen, som alltså är kontrollerat område och som alltid
hålls stängd, utom då passagerare slussas ut till flygbussen på ÖÅF.
På returresan lämnar inte passagerarna kontrollerat område förrän de går av på
Örnsköldsviks station.
På ÖÅF byggs en tunnel över perrongen, så att passagerarna kan slussas från tåget till
flygbussen via ett helt slutet utrymme.
Även bagaget bör kunna säkerhetskontrolleras på tåget. Här krävs att några sätesrader kan
bytas ut mot bagagehyllor/containrar, som kan tas ut genom den ena av de två dörrarna i
den vagn som är säkerhetsklassad för vidarebefordran med flygbussen eller dess släpvagn
direkt till flygplanet.
De tågsätt som är aktuella har i sin nuvarande utformning två vagnar som tillsammans tar
198 sittande passagerare. Det är därför fullt möjligt att även med ett reducerat antal
sittplatser, klara transportbehovet till flyget även om man bara utnyttjar en vagn i vardera
riktningen. De jetplan som kan vara aktuella för ÖÅF tar ca 120 passagerare, varför det
ytterst sällan blir aktuellt att utnyttja mer än 50 procent av den kapacitet på 198 passagerar
som X11-tågen har.
Om det visar sig omöjligt att lösa säkerhetsfrågorna så att säkerhetskontroll kan ske på
tåget, kan ett alternativ vara att säkerhetskontrollen installeras i den föreslagna tunneln på
perrongen vid ÖÅF, så att säkerhetskontroll sker mellan tåget och flygplatsbussen. Tåget
kan då utnyttjas som lobby och bussen som gate-utrymme.
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Alternativ 2
Incheckning på Örnsköldsviks station
Ett enklare alternativ kan vara att incheckning, säkerhetskontroll och bagagekontroll sker
på Örnsköldsviks station. Då räcker det med att passagerarna kan överföras till tåget från
säkerhetszonen på stationen via ett slutet utrymme. På stationen vid ÖÅF måste man ha
samma arrangemang som i alternativ 1.
Alternativ 3
Resecentrum/terminal vid järnvägsstationen
Då utrymmet på Gistgårdsön är begränsat och flygplatsens utveckling osäker, kan det
vara klokt att behålla så mycket fri yta som möjligt i anslutning till startbanan. Om
flygplatsen får en mer omfattande trafik behövs ytterligare uppställningsytor för
flygplan, servicebyggnader, m.m.
Om passagerarantalet blir så stort att lösningen med kombinerat matartåg/terminal
inte längre fungerar, bör en utbyggnad av terminalutrymme läggas i ett resecentrum
vid järnvägsstationen, som betjänar både flyg-, tåg- och bussresenärer.
Ett resecentrum vid järnvägsstationen medför många fördelar:
•

Passagerare som väntar, får en bra miljö att vänta i, oavsett trafikslag.

•

Den kundorienterade personalen kan användas för service till både flyg-, bussoch tågresenärer.

•

Platsen får en tydlig knutpunktskaraktär som kan locka andra etableringar

•

Med busstransport från ett slutet utrymme i resecentrum direkt till flygplanen är
det lätt att hålla en hög säkerhetsnivå.

•

Gångavstånden kan hållas minimala och passagerarna skyddas för väder och vind.

•

Byggnaderna på flygplatsområdet kan reserveras för driftändamål.

Ett resecentrum för alla trafikslag vid järnvägsstationen medför naturligtvis också
nackdelar:
•

Det krävs en relativt omfattande och kostsam transportapparat mellan
resecentrum och flygplanen. (Även med en enklare lösning, med bara vindskydd
på perrongerna, krävs transporter mellan flyg och tåg - skillnaden ligger främst i
fordonens storlek).

•

Bagagehanteringen kan kompliceras. Förslag på bagagehantering lämnas i bilaga
4.

•

Det kan vara svårare att låta personal gå från passagerarservice till andra sysslor
på flygplatsen.

Principskisserna 1:1 och 1:2 visar hur ett resecentrum skulle kunna utformas.
Med tanke på riskerna i den här typen av projekt rekommenderar jag en demonterbar
byggnad, som kan säljas på andrahandsmarknaden om flygplatsen inte får den
attraktionskraft som planerat. Monteringsfärdiga hallar i stål säljs t.ex. av Llentab AB i
Kungshamn. Priser från ca 10.000 per kvm. Dekorativa element på gavlar och vid
entréer kan ge även en sådan enkel byggnad ett attraktivt utseende.

28

29

Principskiss över stationsområde
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För att ÖÅF skall vara ett attraktivt alternativ för resande som kommer med reguljärtåg
måste omstigningen mellan tåg och flyg vara bekväm och enkel. Det är därför absolut
nödvändigt att stationen vid ÖÅF får korta gångavstånd och täckta gångvägar. En
demonterbar bro över järnvägen med hissar på båda sidor torde vara väl investerade
pengar. Även för sådana anordningar finns en andrahandsmarknad om projektet inte
lyckas.
En eventuell gångtunnel måste placeras så att den ger direktförbindelse mellan de båda
perrongerna och resecentrum. Långa, sluttande gångvägar som vid konventionella
pendlarstationer i landsorten är inte acceptabla.
En öppen, monterbar industrihall ger stor flexibilitet. Bilaga 1:2 visar en principskiss på
hur de nödvändiga funktionerna för alla trafikslag skulle kunna rymmas i ett resecentrum
vid järnvägsstationen.
En tvåvåningsbyggnad ger lägre kostnader för grundläggning. Det skulle också kunna
förenkla och förbilliga gångförbindelsen över järnvägen. Om ett våningsplan reserveras för
charter- och utlandstrafik kan detta plan stängas under lågsäsong, vilket bör minska
driftkostnaderna markant.
Alternativ 4
Utbyggnad av flygplatsens stationsbyggnad
Det alternativ som ligger närmast tillhands är att bygga till dagens stationsbyggnad på
flygplatsen, så att den kan hantera 100 avgående och lika många ankommande passagerare
samtidigt. Vid chartertrafik kan det behövas utrymmen för att hantera 250 ankommande
och avresande passagerare samtidigt.
Detta alternativ är billigare än att bygga ett resecentrum vid järnvägen, eftersom centrala
funktioner och installationer redan finns i nuvarande stationsbyggnad. Pendeltrafiken
mellan järnvägsstation och flygplats kan skötas med minibussar i stället för med stora
flygplatsbussar.
Bagagehanteringen kan bli enklare med korta avstånd mellan terminal och flygplan.
Samtidigt förlorar man möjligheten att manifestera järnvägsstationen som en stor
knutpunkt. För resenärer som kommer från Örnsköldsvik blir det ytterligare en omstigning,
samt längre restid, eftersom tid för incheckning och säkerhetskontroll läggs till restiden.
En utbyggnad av nuvarande stationsbyggnad måste planeras noga, så att den inte blockerar
en framtida expansion av trafiken. Utrymmen måste lämnas för fler och större
uppställningsplatser för flygplanen.
Dessutom innebär en utbyggnad av flygplatsens stationsbyggnad att passagerarna även i
framtiden måste gå relativt långa sträckor och köa för påstigning i väder som ibland kan
vara ganska obarmhärtigt.
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Bilaga 2

Marknadsplan Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats
Flygplatsens namn
Grunden för marknadsföring av Kramfors-Sollefteå flygplats nya situation är att ge
flygplatsen ett namn med en regional identitet. Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats är det
namn som förmodligen har de största utsikterna att bli accepterat i det aktuella
marknadsområdet.
Förslag: - Flygplatsbolaget bör snarast möjligt skydda namnet Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats.
Lansering av namnet bör ske i samband med en större förändring i trafikutbudet.
Marknadsorganisation
För att marknadsföra ÖÅF på ett kostnadseﬀektivt sätt krävs samverkan med andra
aktörer. Mitt förslag är att ÖÅF bildar ett särskilt marknadsbolag. Bolaget bör ha en
ledning med god insikt i marknadsföring via sociala media.
Marknadsbolaget bör arbeta för att även inrikesflyget ansluts till ResPlus, där i dag
landets marktransporter är samordnade i ett gemensamt biljettsystem.
Marknadsbolaget skall aktivt bevaka att de flygbolag som trafikerar ÖÅF är anslutna
till flygets gemensamma biljettsystem Amadeus och att de finns med i det utbud som
bevakas av biljettförsäljare som Mr Jet och Flygvaruhuset.
Marknadsbolaget bör bygga en interaktiv plattform på internet som är inriktad på
charterresenärer i södra Norrland. Förslag på innehåll:
1.

Komplett utbud av resor från ÖÅF. De måste vara lätta att söka med både
tidpunkt och resmål som utgångspunkter. Information hämtas från respektive
reseföretags hemsida. Vid fortsatt sökning tas besökaren tillbaka till ÖÅF:s
hemsida. Bara knappen “boka” skall leda direkt till reseföretagets bokning för
respektive resa. Datum och resmål ska då redan vara valt.

2.

Annonser från reseföretagen. Den som klickar på ett reseföretags annons ska
först få ett erbjudande med företagets resor från ÖÅF, för att sedan kunna gå
vidare till företagets egen hemsida.

3.

Avtal träﬀas med reseföretagen om betalning för klick och beställningar som görs
via ÖÅF:s hemsida.

4.

Reseklubb. Registrerade medlemmar får tillgång till följande funktioner:
4.1. En resedagbok hjälper resenärer att hålla kontakt med vännerna hemma
och fungerar samtidigt som marknadsföring för resmålet. Resedagböckerna
kopplas till Twitter och Facebook.
4.2. Ett diskussionsforum ger resenärer möjlighet att ge varandra resetips.
4.3. Medlemmar får förhandsinformation om kommande reseprogram, nyheter,
etc.
4.4. Medlemmar får sista-minuten-erbjudanden.
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4.5. Medlemmar får särskild rabatt på resor.
4.6. Medlemmar deltar i utlottning av presentkort på resor.
5.

En speciell funktion på siten registrerar antal resenärer per postnummer och
datum. Den klubbmedlem som efter att ha bokat en egen resa rekryterar en
resenär från samma postnummer, får en gratisbiljett med matartrafiken från
hemorten till ÖÅF för varje bokning han/hon förmedlar.

6.

Siten säljer annonser och länkar till hotell och turistorganisationer på
destinationsorterna.

7.

ÖÅF använder Twitter och Facebook för att snabbt sprida nyheter, hålla
resenärer underrättade om förseningar, väder på ÖÅF och på destinationsorterna
m.m.

8.

En funktion på sidan gör det möjligt att sälja länkar i resenärernas dagböcker.
Det kan t.ex. innebära att när en resenär skriver namnet på sitt hotell, så skapas
automatiskt en länk till hotellets hemsida. Stadsnamn skapar en länk till stadens
turistorganisatons hemsida, etc.

Målet med den sociala aktiviteten på internet är att skapa en grupp återkommande
resenärer som också marknadsför ÖÅF som charterflygplats till sina vänner och
bekanta.
Resebyråer
Lokala resebyråer spelar en nyckelroll för bokningar av charterresor från lokala
flygplatser. ÖÅF bör därför etablera ett nära samarbete med de ledande resebyråerna i
Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Umeå.
De lokala resebyråerna bör erbjudas gratis annonsplats på ÖÅF:s hemsida.
Varje år hålls en marknadskonferens med de lokala resebyråerna på något av resmålen i
samarbete med reseföretagen.
Tidningsannonsering
ÖÅF annonserar i samarbete med reseföretagen varje fredag januari - april och juniseptember - i TÅ, ÖA, VK, VF, ÖP, LT, ST och Dagbladet. Om möjligt bannerannons
på förstasidan.
Matartrafik
I samarbete med tåg-, taxi- och bussföretag bygger ÖÅF upp matartrafik till
charterflygen.
Busslinjer körs Östersund-Bispgården-Sollefteå-ÖÅF och Ånge-Sundsvall-HärnösandÖÅF.
På sträckan Umeå-Örnsköldsvik-ÖÅF-Sundsvall går matartrafiken om möjligt med tåg.
Bussar som kör dessa matarlinjer skall vara stripade med reklam för ÖÅF. Minst en
vagn per tågsätt skall stripas med reklam för ÖÅF. Taxibilar som kör fram resenärer till
buss- och tåglinjer förses med magnetskyltar som skall användas på dessa resor.
Resenärer erbjuds gratis parkering vid flygplatsen, förutsatt att deras bilar har en
banderoll bak på bilen med reklam för charterresor från ÖÅF. Banderoll skickas ut till
alla som bokar resa utan att samtidigt boka plats i matartrafik.

34

35

Bilaga 3

Matartrafik
ÖÅF:s läge må vara centralt, men det svaga passagerarunderlaget i närområdet och det
dåliga vägnätet i området är svåra handikapp.
Botniabanan skapar en ny situation, men det har på många håll visat sig svårt att samordna
järnväg och flyg på ett bra sätt.
För att göra ÖÅF till ett attraktivt flygplatsalternativ måste särskilda åtgärder vidtas för att
skapa en väl fungerande matartrafik.
Järnväg
För att matartrafiken med järnväg ska fungera är det sannolikt nödvändigt att ÖÅF
investerar i ett eget tågsätt, som också körs i egen regi. Personalen på tåget bör vara
anställd av ÖÅF och också vara utbildad för att klara incheckning och säkerhetskontroll.
Lokförarna bör också kunna köra buss.
Efter kontakt med expertis inom området kan konstateras att drift- och kapitalkostnader för
ett sådant tågsätt uppgår till ca 12,5 miljoner per år. Det innebär att med ett biljettpris på
125 kr för enkelresa så täcks kostnaderna för tåget vid 100.000 årspassagerare – en siffra
som är högst realistiskt att uppnå.
Det är i dagsläget svårt att ha en uppfattning om hur omfattande den reguljära trafiken på
Botnia/Ådalsbanan kommer att bli. Särskilt som regeringen har uttalat sin avsikt att öppna
för fri konkurrens på järnvägen. Hur denna fria konkurrens ska utformas är än så länge
mycket osäkert.
Det är dock troligt att passagerartrafik kommer att upphandlas på olönsamma sträckor,
vilket ger kommunerna möjlighet att påverka trafikutbudet.
Enligt Norrtågs planer ska tolv tåg i varje riktning passera banavsnittet förbi ÖÅF varje
vardag. Stationen vid ÖÅF är nu inlagd som tågstopp för både lokal- och fjärrtåg.
Fjärrtågen kan ha stor betydelse för ÖÅF som sammanbindande länk mellan Norrlands
inland och kustområdet. Genom att göra ÖÅF till knutpunkt för norrlandsflyget kan staten
sänka sina kostnader för det stödberoende flyget, samtidigt som inlandet får bättre
förbindelser med orterna längs kusten från Umeå och söderut.
ÖÅF bör verka för att både lokal- och fjärrtåg får bagageutrymmen som gör det lätt att
hantera bagage till tågens olika destinationsorter. Förslag på en lösning lämnas i bilaga 4.
ÖÅF bör också verka för att alla stationer från Umeå i norr till Sundsvall i söder får
incheckningsautomater för flyg från ÖÅF.
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Busstrafik
Vägnätet mellan ÖÅF och de större orterna i närområdet är inte av den kvalitet som krävs
för förbindelser till en modern flygplats. Det håller ändå tillräcklig kvalitet för att det ska
gå att upprätta en väl fungerande matartrafik med buss eller taxi.
För matning till charterflyg finns ett förslag beskrivet i bilaga 2.
För matning till reguljärflyg bör överläggningar tas upp med länstrafiken och bussbolagen
om hur nätet av busslinjer ska förändras för att ge resenärerna största möjliga bekvämlighet
och valmöjlighet.
Ett resecentrum vid ÖÅF som betjänar både buss, tåg och flyg, kan stärka länstrafikens
motiv för att göra ÖÅF till en knutpunkt även för busstrafik.
Det skulle också kunna etablera ett resemönster som lätt kan flyttas över till järnväg när det
s.k. triangelspåret byggs. Då kan även orterna längs stambanan få snabb och bekväm
tågförbindelse till ÖÅF för vidarebefordran med flyg.
ÖÅF bör också ha beredskapsavtal med bussbolag för att snabbt kunna sätta in bussar om
samordningen mellan flyg och tåg inte fungerar av någon anledning.
Taxi
Det torde vara näst intill omöjligt att helt lita till buss- och tågtrafik för matartrafik till en
flygplats i ett så glesbefolkat område som ÖÅF:s marknadsområde. För många resenärer
torde taxi vara det enda rimliga alternativet för hela eller delar av resan.
ÖÅF bör därför vara pådrivande och via sitt marknadsbolag också marknadsföra olika
typer av kombinationer där kollektivtrafik och taxi samordnas. ÖÅF bör driva fram
datorisering av samåkningssystemet, där lokala taxiförare engageras i vägvalen. Genom
ständig uppdatering och besked om upphämtningstider via SMS och e-post bör resenärer
kunna få optimalt planerade resor mellan hemmet och ÖÅF.
Privatbilar
Billig parkering och korta gångavstånd är viktiga konkurrensfaktorer för en flygplats. Det
torde inte gå att överträffa dagens system vid Kramfors/Sollefteå flygplats, med gratis
parkering utanför terminalens dörr. Med ökad trafik blir det knappast hållbart. Parkering
kan också vara en viktig inkomstkälla för flygplatsen.
Parkering för privatbilar bör avgiftsbeläggas, men hålla en relativt låg nivå. Befrielse från
parkeringsavgift för bilar som gör reklam för ÖÅF kan vara ett enkelt och billigt sätt att
marknadsföra flygplatsen.
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Bilaga 4

Bagagehantering
Bagagehanteringen är en nyckelfråga för flygets tidshållning, turn-around-tider och
resenärernas bekvämlighet. Det är samtidigt en av de tyngsta och mest tidspressade
arbetsuppgifterna på en flygplats.
Smidig och bekväm bagagehantering är därför en nyckelfråga för både effektivitet på en
flygplats och för reseupplevelsen.
Fritidsresor har med framgång testat ett system med förhandsinlämning av bagage till
charterflygningar i Luleå. Där får resenärer besked via SMS när de kan lämna in sitt
bagage på flygplatsen. Det ger flygplatsen möjlighet att sortera och förbereda lastningen på
tider med låg arbetsbelastning. Det ger resenärerna möjlighet att få en mer avstressad resa
till flyget med familjen, då det ofta är mer än tillräckligt jobbigt att hålla rätt på barnen.
Och det ger snabbare inlastning och kortare turn-around för flygplanen.
Förslag
Incheckning av charterbagage
•

ÖÅF inleder ett samarbete med Bussgods.

•

Personalen på Bussgods inlämningsställen på utvalda orter certifieras för
incheckning av flygbagage.

•

Endast resenärer kan lämna in bagage.

•

Incheckat bagage förseglas och märks med en RFID-tag (ett chip för trådlös
identifiering). Passageraren som checkar in bagaget får ett “sjukhusband” med en
RFID-tag runt armen.

•

Bagaget lämnas till Bussgods två dagar före avresa.

•

När bagaget anländer till ÖÅF kontrolleras att förseglingen är obruten och
bagaget lastas i container. RFID-taggen gör att flygplatsens datasystem
registrerar väskan och i vilken container den lastats.

•

När passageraren anländer till flygplatsen och passerar säkerhetskontrollen
kopplas passagerarens RFID-tag automatiskt ihop med bagaget. Systemet gör
det mycket lätt att kontrollera att alla väskor åtföljs av den passagerare som
checkat in väskan. Om en resenär inte kommer i rätt tid går det också mycket
snabbt att hitta och att lasta ur den väska som hör till resenären.

•

“Sjukhusband” bör också användas som boardingkort. Därmed räcker det med en
manuell kontroll av passagerarens identitet när han/hon går in i flygplatsens
passagerarflöde. Övriga kontroller kan automatiseras.

Incheckning av bagage reguljärflyg
Incheckning på bemannade järnvägsstationer
•

Personal på järnvägsstationerna certifieras för incheckning av flygbagage
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•

Bagaget förseglas och RFID-märks

•

Passageraren id-kontrolleras och får ett “sjukhusband” med matchande RFIDmärkning som också är boardingkort.

•

Passageraren tar själv bagaget till en container placerad på perrongen, märkt
Bagage till Flyg ÖÅF

•

Containern är placerad på perrongen så att den lätt kan skjutas in i tågets
bagageutrymme.

•

Då tåget anländer till ÖÅF dras containern ut ur tåget och körs in i terminalens
bagagehantering, där innehållet tippas ur på ett band. En RFID-läsare läser av
väskornas taggar och sorterar in dem i rätt container.

•

Då passageraren går in genom security görs en automatisk matching med bagaget
via bandet med RFID-tag/boardingkort.

Passagerare som anländer direkt ti# ÖÅF
•

Passagerare checkar i normalfallet in i automat och får ut ett boardingpass i form
av ett “sjukhusband” med RFID-tag, samt erforderligt antal RFID-taggar för
bagaget.

•

Passageraren märker sitt bagage och går till ett bagage-drop, där personal
kontrollerar identiteten och att RFID-bandet är korrekt påsatt.

Hantering av bagage på flygplatsen
Bagagehanteringen på flygplatsen bör automatiseras så långt det är rimligt.
•

Tidigare incheckat bagage från tåg och bussgods placeras på ett transportband,
varefter sortering sker automatiskt enligt nedan.

•

Bagagehanteringen bör byggas på ett containersystem, vilket sparar personal och
minskar förslitningsskador, samtidigt som lastningen av flygplanen går snabbare.

•

Genom att bagaget RFID-märks är det enkelt att automatisera lastningen av
containrarna. Bagaget lastas i containrar som är inredda med våningsplan, så att
inte bagaget krossas. Om bagaget går upp på ett band över containrarnas
lasthöjd, kan det styras ner i rätt fack med armar som aktiveras av RFIDtaggarna. Med en lätt lutning på våningsplanen i containrarna fylls våningsplanen
automatiskt. En optisk läsare konstaterar när ett våningsplan är fyllt, fäller ner
nästa våningsplan och höjer tömningsrännan. När en container är full flyttas den
automatiskt ut ett steg för att kopplas till traktor, samtidigt som nästa container
skjuts på plats.

•

Containrarna förseglas i bagagehanteringen och körs med bil ut till flygplanen,
där lastning sker med transportband och lyftbord för containrar.

Återvinning
Passagerarnas band med RFID-taggar kan efter ombordstigning samlas in för
återvinning.
Containrarna anpassas till de flygplan som trafikerar ÖÅF och cirkulerar i ett slutet
system med ÖÅF som bas.
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Bilaga 5

Teknisk utveckling och nya produkter
För att flygresor via ÖÅF ska upplevas som smidiga, krävs utveckling av en del nya
metoder och utrustningar, framförallt vad gäller matartrafik och bagagehantering.
I bilaga 5 beskrivs ett förslag till okonventionell bagagehantering. För att denna
hantering ska fungera krävs utveckling av
1.

Bagagecontainers för järnväg och teknik för snabb omlastning av dessa
containers.

2.

Bagagecontainers för flyg som kan lastas automatiskt. Ev. kan en dansk modell av
bagagecontainers användas i modifierad form.

3.

Utrustning för automatisk bagagelastning i containers.

4.

RFID-utrustning för kontroll och styrning av passagerare och bagage.

5.

Fordon för bagagehantering mellan resecentrum och flygplan (alternativt ett
alternativt trafiksystem kallat “balktrafik” som beskrivs nedan)

Bagagehantering är en stor, dyr och personalkrävande verksamhet som orsakar många
arbetsskador. Alla världens flygplatser söker nya och mer eﬀektiva lösningar på
bagagefrågan. Samtidigt är det svårt att införa och testa nya system på stora flygplatser,
som är oerhört känsliga för varje störning.
ÖÅF kan vara en lämplig plats för utprovning av hanteringsutrustning för bagage. I
området, särskilt i Örnsköldsvik, finns många företag med kompetens inom de
teknikområden som är aktuella.
Det transportavstånd som uppstår mellan ÖÅF:s resecentrum och flygplanen är på
intet sätt ovanliga på större flygplatser. Avståndet mellan de yttersta gaterna på
Arlanda är ungefär lika långt som avståndet från ÖÅF:s resecentrum till
flygplansplattan.
På stora flygplatser är fritt körande fordon ett av de största säkerhetsproblemen.
Att flytta passagerare och bagage från ett plan till ett annat är också ett mycket stort
problem, som ofta orsakar förseningar och därmed också stora kostnader. Flygplatser
med långa transportavstånd och otillförlitlig bagagehantering undviks av många
flygbolag och resenärer.
Här skulle ÖÅF kunna vara en intressant plats för utprovning och demonstration av
en teknik som utvecklats vid KTH under snart 20 års tid och som praktiskt taget
eliminerar behovet av fordon. Systemet kallas balktrafik och kan transportera både
passagerare och olika typer av containrar. Lastbärande, eldrivna vagnar går inne i en
balk som hängs ca 5 m upp i luften. Lasten hängs i lastbärarna och kan hissas upp och
sänkas ner var som helst under balkbanan - eller köras in till fasta stationer. Genom att
lasten hänger, som i en travers, är det lätt att lasta om från balktrafiken till fordon som
går på räls eller väg. Olika storlekar på containrar och passagerarkabiner kan trafikera
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banorna. Trafiken styrs automatiskt mellan de olika adresserna och alla fordon är
obemannade.
En balkbana mellan terminal och platta på ÖÅF som eliminerar behovet av bussar,
bagagetruckar och personal till dessa, skulle kosta ca 35 miljoner kr-. Det mest
intressanta med en sådan bana är att systemet kan byggas ut till ett generellt
transportsystem för tätorter och där ersätta all biltrafik utom specialleveranser av stora
och tunga föremål.
Tillverkningen av sådana system skulle passa regionens industrier inom mekanik,
elektronik och logistikstyrning som hand i handske. I regionen finns kompetens både
för byggen av stora stålkonstruktioner och för utveckling och produktion av nätdrivna
elfordon och styrsystem för dessa.
ÖÅF skulle med en sådan trafiklösning kunna bli en attraktion i sig, som visar på en
praktisk och ekonomisk lösning på tätorters trafik- och miljöproblem.
Tekniken skulle på större flygplatser kunna ersätta de långa korridorerna och de ytor
där passagerare från olika håll blandas, så att passagerare måste passera genom flera
olika identitets- och säkerhetskontroller. Med det föreslagna systemet kan
transitpassagerare och deras bagage transporteras direkt från ett plan till ett annat
utan att säkerhets- och identitetskontroller behöver förnyas, eller från
säkerhetskontrollen direkt till rätt gate.
Med ett sådant system minskar också riskerna för att plan försenas av sent
ankommande passagerare eller bagage. Med RFID-märkt bagage skulle utsorteringen
av transitbagage dessutom kunna göras snabbare och mer tillförlitlig, så att
transittiderna kan kortas och flygplatsens tidhållning förbättras, med stora
ekonomiska vinster som följd.
Tekniken har av SIKA (Statens Institut för KommunikationsAnalys) kallats för “nytt
generellt transportsystem”. Infört i stor skala kan det spara stora mängder energi,
jämfört både med konventionella fordon och batteridrivna elfordon. Enligt SIKAs
utredningar är systemet mycket lönsamt för samhället, men utprovnings- och
demonstrationsanläggning för systemet saknas. Det borde därför vara möjligt att hitta
finansiering från många olika håll för att bygga en sådan bana vid ÖÅF. Inte minst
borde systemet vara intressant för EU-finansiering.
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Bilaga 6

Intervjuer med researrangörer
Mattias Thorsén, Apollo
Apollo flyger i dag från 18 flygplatser i Sverige och har totalt ca 425000 resenärer
per år.
Företaget började med charter från mindre flygplatser för sex år sedan. Vissa har
varit mycket framgångsrika, medan andra inte sålt alls.
Exempel på lyckade satsningar är Visby och Östersund. Samarbetet med lokala
resebyråer och långa och dyra resor till alternativa flygplatser är troliga
förklaringar till framgångarna.
Exempel på misslyckade satsningar är Halmstad och Ronneby.
Avstånd till större flygplatser tycks vara avgörande.
Sannolik orsak till misslyckandet i Halmstad är goda kommunikationer till
Malmö/Köpenhamn där utbudet av avgångar och destinationer är betydligt större.
Sannolik orsak till misslyckandet i Ronneby är att liknande utbud fanns på nära
håll i Kalmar, Växjö och Jönköping, samt att även här kommunikationerna till
utbudet på Sturup och Kastrup är goda.
Landsortsflygningarna är koncentrerade till för- och eftersäsong. Apollo har
försökt med flygningar från Norrköping och Örebro under högsäsong, men det har
inte fungerat alls.
Landsortsflygningar säljs till 60 procent av lokala resebyråer, till 30 procent via
internet och till 10 procent av Apollo direkt per telefon.
Både avresor och avgångar sker i huvudsak tidigt på morgonen och sent på
kvällarna. Orsakerna är att flygplanen utnyttjas maximalt på detta sätt.
Tomflygningar undviks genom att Apollo utnyttjar plan stationerade på
ankomstorterna för landsortsdestinationerna. Ett plan går enbart på
landsortsdestinationerna och flyger till olika landsortsflygplatser olika veckodagar.
Det är svårt att ändra på avgångstiderna, eftersom de är en del i en mycket
komplicerad planering som utgår både från reseföretagets behov och
planuthyrarnas övriga trafik.
Apollos flygbolag Novair har fyra plan som utnyttjas i första hand och som i
princip aldrig får stå på marken. Övriga flygningar utförs med inhyrda plan från
reguljärbolag, eller genom att Apollo köper in flygstolar från andra charterföretag
eller reguljärbolag.
Mattias Thorsén bedömer Kramfors koncept som intressant. Särskilt om
flygplatsen kan bidra till att bygga upp marknadsföring och matartrafik.
Svårigheterna finns framförallt i problemen med att passa ihop tågtrafik och flyg.

42

Med trafik utspridd på flera flygplatser är det svårt att bygga upp marknadsföring
kring flygningarna och svårt att erbjuda tillräckligt många avgångar till tillräckligt
många destinationer.
Fördelen med landsortstrafiken är att flygningarna oftast säljs tidigt till fullt pris.
Om det blir kris är det dock svårt att sälja till sista-minuten-priser, varför det inte
alltid blir slutsålt på landsortsflygen. I storstäderna finns mer spontanresande.
Troliga orsaker är fler singel-hushåll och friare yrken där människor inte är lika
bundna till sina arbetsplatser som man är i landsorten.
Skiftarbetare med långa ledigheter är en intressant målgrupp. Erfarenheterna från
Åland, som har många sysselsatta i sjöfarten, med långa ledigheter, tyder på att
skiftarbetare köper både fler och dyrare resor än andra.
Mattias Thorsén påpekade att två timmars resa till en flygplats inte är
avskräckande. Många stockholmare har två timmars resa till Arlanda.
Det kan därför vara realistiskt även med buss till och från Umeå/Östersund om det
går att bygga upp en tillräckligt stor trafik från Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats.
Apollos erfarenhet är att det oavsett var i landet är svårt att få människor att åka
norrut för att flyga söderut. Karlskronaborna åker hellre till Malmö/Köpenhamn
än Kalmar. (Kan även bero på skillnader i utbud.)
Stora flygplatser med långa köer är avskräckande för många resenärer.
Mattias Thorsén ser inga problem med att bussa passagerare till planen. När
Landvetter stängde sin bana för beläggningsarbeten checkades passagerarna in på
Landvetter och transporterades sedan direkt till flygplanen på Säve flygplats i
plomberade bussar.
Apollo har ingen egen personal på flygplatserna i landsorten.
Tips på studiebesök:
1. Karlstad, där flygplatsen med stor framgång arbetat med koncept för olika
grupper av resenärer.
2. Jönköping, Luleå, Norrköping, Visby, som alla varit framgångsrika med sin
chartertrafik.
Utomlands tycker Mattias Thorsén att Malta är en liten flygplats som fungerar
mycket bra. Större charterflygplatser som fungerar bra är Mallorca och alla
flygplatser på Kanarieöarna.
Ulrik Björkén, Fritidsresor
Ulrik Björkén bedömer konceptet med Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats (ÖÅF) som
mycket intressant. Det förenklar mycket för Fritidsresor om alla avgångar från
Mellannorrland kan koncentreras till en flygplats.
Erfarenheterna från tidigare år visar att norrlänningar stannar hemma på sommaren.
Det är bara vår och höst, samt ev vinterflyg till Kanarieöarna som är aktuellt.
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Fritidsresor flyger i dag från Sundsvall till Kanarieöarna. Flygen går direkt. Det borde
betyda att man kan flyga direkt även från ÖÅF till Kanarieöarna utan att banan
förlängs. Det måste dock någon expert sätta sig och räkna på.
(Att flygningar inte går direkt kan ha andra skäl än för korta banor. Mycket beror på
flygplanens stationering och arbetstidsregler).
Fritidsresor lägger upp sina resor i serier. För lönsamhet i en flygserie krävs 6-8
flygningar och 2000 passagerare.
Varje flygstol till Medelhavet kostar ca 3000 kr. För varje passagerare lägger
Fritidsresor 200 kr i marknadsföring.
Den stora risken för reseföretaget ligger i tomma flygstolar. Den totala risken för varje
flygning är ca 600.000 kr.
För att starta charter från Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats vill Fritidsresor arbeta efter
en treårsplan. De vill starta med en flygserie för att se hur det går och sedan gå vidare
om det går bra.
De första två åren vill Fritidsresor ha ett bidrag på 100 kr per passagerare plus ett
marknadsföringsbidrag på 100 kr per passagerare. När passagerarvolymen går upp år
tre kan bidraget minskas.
Fritidsresor vill gärna starta på egen hand för att skilja ut sig mot konkurrenterna, men
man är också öppen för samarbete.
Företaget har gjort en stor satsning på att flyga från Skavsta, för att få ett alternativ till
Arlanda. Där har man gjort en uppgörelse med flygplatsen som gör att man kunnat ta
bort det flygtillägg man har på flygningar från Arlanda, vilket minskar kostnaderna
med 2000 kr för en familj. Skavsta har också fri parkering. Satsningen har blivit en
succé.
För att det inte ska uppstå trängsel för passagerarna har Fritidsresor valt att lägga
avgångarna mitt på dagen, då Ryan Air inte har några avgångar.
Ulrik Björkén anser att chartertrafik på Örnsköldsvik-Ådalen Flygplats bör ske med
flyg baserade i Medelhavsregionen. Då kan avgångar och ankomster läggas mitt på
dagen, så att resenärerna inte behöver gå upp tidigt eller komma hem mitt i natten.
Det ger också en jämnare belastning på flygplatsen.
Det är viktigt att incheckningen av passagerare och bagage är snabb och enkel.
I Luleå har Fritidsresor med stor framgång prövat att låta passagerare checka in sitt
bagage på flygplatsen kvällen före avresan. Det är dock bara aktuellt för passagerare
som bor nära flygplatsen.
Vi förde en diskussion om det går att göra något liknande för dem som kommer till
ÖÅF.
Ulrik Björkén ansåg inte att tågtrafiken är avgörande för ÖÅF:s attraktivitet för
chartertrafik. Genom att i samarbete med bussbolag skapa matartrafik från Umeå,
Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall kan man uppnå ett antal viktiga fördelar.
Tidtabellen kan helt anpassas till flygets avgångs- och ankomsttider. Eventuellt kan
personal vid Bussgods expeditioner certifieras för bagagehantering, så att bagage kan
checkas in några dagar i förväg för transport till flygplatsen. Här behövs ett visst
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utvecklingsarbete så att säkerhetskraven kan tillgodoses. Ett system för tillförlitlig
försegling och transport av incheckat bagage behöver tas fram.
Bussarna kan även fungera som rullande reklampelare för charterflyget från ÖÅF, på
samma sätt som Viking Line och Silja Line använder matarbussar för både
marknadsföring och passagerartransport.
Ulrik Björkén föreslår studiebesök på Skavsta, Luleå och Norrköpings flygplatser.
Under 2009 har Fritidsresor tillsammans med Vingresor tre flygningar från Sundsvall
till Mallorca under våren, fem flygningar till Kreta under våren och en serie på åtta
flygningar till Turkiet på hösten, samt i egen regi en serie med flygningar SundsvallKanarieöarna som startar under senhösten.
Man har i samarbete med Ving en flygserie från Umeå till Turkiet på 24 flygningar med
start under våren och avslutning oktober, Från Umeå går också en serie på fyra
flygningar till Mallorca under våren samt åtta under hösten. Från Umeå går också en
serie på sex flygningar till Kreta under hösten.
Viveka “Vickan” Björkman, Detur
Detur har direktflygningar som profil och har inte för avsikt att frångå nuvarande
lokala flygplatser.
Kategoriskt besked: Det fungerar bra med flygningarna från Övik, Sundsvall och
Östersund. Det finns ingen önskan att centralisera till en flygplats.
Men: Läget kan ju förändras (om Övik lägger ner sin flygplats).
Detur har lagt upp ett system med flygserier på sex flygningar från olika
landsortsstäder vår och höst. Flygplanen alternerar mellan landsortsstäderna så att de
olika orterna har flygningar på olika veckodagar. På det sättet elimineras
tomflygningar.
Detur samarbetar med lokala resebyråer, som betyder mycket för försäljningen i
Norrland.
Vickan Björkmans erfarenheter verkar främst basera sig på Skellefteå, där inställningen
tycks vara att man hellre tar omaket och kostnaderna med att åka från Arlanda än att
ta bilen till Umeå eller Luleå.
Krister Aarnio, Norwegian.
Norwegian är Nordens näst största reguljärbolag. Bolaget har lågprisprofil och flyger
bara en flygplanstyp, just nu Boeing 737. Verksamheten i Sverige är relativt nystartad.
Aﬀärsresenärer vill ha lågprisflygets priser och högprisbolagens service och
bekvämlighet.
Lågprisflyg kräver stora plan.
För en flygplats som Kramfors anser han det vara bättre med mindre plan med 35-50
platser och fler avgångar till Arlanda.
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Han tror inte det finns underlag för matarflyg till utländska flygnav. Arlanda har i dag
direktförbindelser till hela Europa och räcker för de flesta aﬀärsresenärer.
Skyways provade med matartrafik från Sundsvall till Helsingfors i samarbete med
Finnair för att mata Finnairs Asientrafik. Underlaget var för litet och linjen lades
snabbt ner. Det är tveksamt om underlaget för trafik till Helsingfors räcker ens med
underlag från både Sundsvall och Övik. Det är också tveksamt om det går att övertyga
sundsvallsresenärer att resa norrut. Deras förbindelser med Arlanda håller ganska hög
kvalitet.
Norwegian flyger Kiruna-Umeå-Arlanda. Det är en linje som fungerar, men Aarnios
bedömning är att det är på gränsen. Linjen Kiruna-Östersund-Arlanda gick inte att
driva. Man fick inte tillräckligt med passagerare från Östersund.
Norwegian har valt att flyga med stora plan, Boeing 727-200 med 170 platser. För dessa
plan krävs 500.000 passagerare/år på en linje för att nå lönsamhet.
Aarnios bedömning är att SAS kommer att lägga ner trafiken på Midlanda.
ÖÅF är inte aktuellt för Norwegian, men Aarnio tycker det är intressant att hålla reda
på vad som händer i branschen.
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