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FÖRORD 
 

Arvidsjaur flygplats är betydelsefull för invånarna och aktörer i Arvidsjaur, Arjeplog och 
Sorsele kommuner. Flygplatsen har dessutom varit avgörande för tillväxten inom 
biltestnäringen i Sverige. Den har även betydelse för andra näringar i regionen och för 
tillgängligheten till omvärlden. Flygplatsen är en av ett betydande antal icke-statligt ägda 
flygplatser i Sverige, de ingår inte i statliga Swedavia, men matar trafik relativt Swedavias 
nät. I Arvidsjaur ägs flygplatsen av Arvidsjaur kommun. Kommunen ger ett årligt ägarbidrag 
för att finansiera flygplatsens icke-kommersiella verksamhet, dvs den grundläggande 
flygservicen. Sverige har således valt en modell som skiljer sig från t.ex. i Norge, där 
motsvarande flygplatser kan ingå i det samordnade statliga nätet av flygplatser.  
 
Syftet med denna studie är mot den bakgrunden att från ett samhällsekonomiskt perspektiv 
studera flygplatsens betydelse för Sveriges ekonomi, för Arvidsjaur kommun samt för det 
europeiska näringslivet. Är det mot en den bakgrunden möjligt att motivera kommunens 
engagemang i flygplatsen? 
 
Vi visar att ur ett nationellt transportekonomiskt perspektiv är Arvidsjaur flygplats med 
betydande sannolikhet samhällsekonomiskt lönsam. Vi gör även troligt att det ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv, inom vissa ramar, är rätt att Arvidsjaur kommun säkrar 
flygplatsens existens, även som nu när svenska staten inte tar ansvar för flygplatsens operativa 
bas.  
 
Vi konstaterar samtidigt att flygplatsens bidrag till Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele kan stärkas 
ytterligare, och att kommunerna kan agera för att öka det lokala underlaget för flygplatsen. 
Avgörande är att fastighetsmarknaden utvecklas och en befolkningstillväxt säkras. Fler lägen 
för villor och lägenheter bör skapas, och marknaden för kommersiella fastigheter måste 
aktiveras. Flygplatsen kan via en ny väg bättre integreras med centrala Arvidsjaur, flygplatsen 
kan även självt utveckla sin verksamhet. Verksamheten vid flygplatsen samt dess läge i 
Norrland gör det möjligt att utveckla ett kunskapscentrum för flygplatser i Arktisk miljö.  
 
Arvidsjaur flygplats, Region Norrbotten och Trafikverket har finansierat studien. Många har 
med intresse och engagemang bidragit till rapporten. Ett stort tack riktas till Styrelsen för 
Arvidsjaur flygplats, till Flygplatsledningen med Ralf Lundberg och Anne Enoksson, till 
näringsidkare, tjänstemän och politiker i Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele. Region Norrbotten, 
företrädare för Trafikverket och de icke-statliga flygplatserna har välvilligt delat med sig av 
data, erfarenheter och synpunkter. Kvarvarande fel och brister vilar givetvis helt på 
författarens ansvar.  

 
Februari 2020 
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
De icke-statliga flygplatsernas roll inom svenskt flyg har diskuterats i omgångar. Arvidsjaur 
flygplats är genom sitt läge och sin omfattande inkommande internationella trafik en flygplats 
som skulle kunna ingå i det statliga nationella nätet. Idag är det istället framförallt Arvidsjaur 
kommun som står som garant för att övriga Sverige och Europa har flygförbindelser till och 
från de sydvästra delarna av Norrbotten.  
 
För bilindustrin, som är en av hörnstenarna i den samlade europeiska tillverkningsindustrin, 
är Arvidsjaur flygplats och den biltestverksamhet som utvecklats med flygplatsen som en  
viktig bas, en avgörande tillgång. För Europa och europeisk industri är således Arvidsjaur 
flygplats viktig. Den utvecklingen i Arvidsjaur har skett i konkurrens med regioner i andra 
länder, där flygplatsens läge och dess kvalitéer varit avgörande för att mycket av den 
europeiska biltestnäringen nu befinner sig inom Sveriges gränser. Det finns alternativ för den 
europeiska bilindustrins biltester men Sverige har lyckats klara konkurrensen från andra 
länder. Det är Arvidsjaur kommun som via flygplatsbolaget säkrar att Sverige behåller den 
konkurrenskraften.           
 
Det hindrar inte att frågan om Arvidsjaurs flygplats samhällsekonomiska lönsamhet bör ställas 
och att värdet på detta bör ringas in. I denna studie gör vi ett överslag över storleken på detta 
värde och kan konstatera att det pekar i riktning mot att flygplatsen är samhällsekonomiskt 
lönsam.  
 
Det faktum att det är Arvidsjaur kommun som garanterar flygplatsens grundläggande 
operativa verksamhet reser dock frågan om hur relationen mellan flygplatsens effekter på 
Arvidsjaur ekonomi i stort och på Arvidsjaur kommuns ekonomi ser ut? Vilket är det 
kommunalekonomiska utfallet? Finns skatteintäkter som kan motivera insatsen och 
engagemanget från kommunen? Finns det andra argument för kommunens engagemang i 
flygplatsen?    
 
Syftet med rapporten är dels att initiera en diskussion inom flygplatsen, i kommunen, i 
regionen och nationellt om målen för flygplatsens verksamhet och finansieringen av denna - 
på kort sikt och i framtiden. Dessutom bör en diskussion föras om vilka åtgärder som kan få 
den samhällsekonomiska nyttan av flygplatsen att öka för aktörer lokalt, regionalt och 
nationellt. 
 
En viktig del av den diskussionen handlar om hur flygplatsen kan bidra till och kommer att 
påverkas av utvecklingen i upptagningsområdets kärna, kommunerna Sorsele – Arjeplog - 
Arvidsjaur. Det är i det perspektivet lika viktigt att analysera och påverka förutsättningarna för 
flygtrafik i övre Norden i ett större sammanhang.  
 
Det innebär att Arvidsjaur flygplats vill ta en ledande roll när det gäller att identifiera och 
kartlägga de utmaningar och möjligheter som möter flygplatser generellt, men speciellt 
flygplatser som verkar i de förhållanden som kännetecknar norra Europa och Arktis. Med 
analyser och breda målsättningsdiskussioner kan en modell skapas för hur flygplatser kan 
framtidssäkra sin verksamhet, stärka sin ekonomi och uppfylla ägarintressen.   
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En hållbar utveckling av Arvidsjaur flygplats, eller i någon annan flygplats, kan i det 
perspektivet inte skiljas från en hållbar utveckling av regionen runt flygplatsen och dess 
ekosystem. Kommunerna Arjeplog, Sorsele, Arvidsjaur kan erhålla tillväxtinjektioner från en 
flygplats i utveckling. Samtidigt kräver en växande flygplats att den omgivande regionen 
utvecklas på ett hållbart sätt. Såväl flygplatsen som den omgivande regionen har därför skäl 
att arbeta i processer som stärker den ömsesidiga hållbarheten i form av de mänskliga, 
ekologiska, kulturella och bebyggelserelaterade tillgångar som finns i och kan attraheras till 
omlandet och regionen.  
 
Flygplatser i en arktisk miljö måste i det hållbarhetsperspektivet ta särskild hänsyn till de 
speciella ekologiska krav som omger flygplatsen. Det gäller allt från mer generella utsläpp från 
flygplan och transporter till slitage på känsliga kultur- och naturmiljöer. 
 
Flygplatser är i ett hållbarhetsperspektiv även beroende av en utveckling och tillväxt av 
befolkningsunderlaget, av näringslivet och av fastighetsbeståndet i omlandet. För mindre 
flygplatser är det givetvis särskilt betydelsefullt. Det är därför viktigt att tydliggöra hur den 
hållbara och värdeskapande flygplatsen skapar och attraherar lokaliserade tillgångar till den 
omgivande regionen.  
 
Det pekar på den andra egenskapen som kännetecknar Arvidsjaur flygplats, flygplatsens läge. 
Arvidsjaur flygplats har en relativt unik lokalisering, vilket även reflekteras av trafikeringen. En 
del av trafiken är motiverad av ett betydande avstånd från Arvidsjaur till andra större 
flygplatser, en annan del av trafiken är en betydande inkommande internationell trafik som 
drivs av ett internationellt utbyte i den del av näringslivet som består av biltestverksamhet 
men även en växande turism.  
 
Avståndet till andra flygplatser gör flygplatsen viktig för befolkning och näringsliv i det nära 
omlandet. Eftersom det underlaget förnärvarandet är relativt begränsat, är den delen av 
flygplatsens verksamhet även begränsad, men viktigt. Den inkommande internationella delen 
av trafiken gör flygplatsen relativt unik i jämförelse med många andra svenska flygplatser men 
kan jämföras med mindre flygplatser internationellt med en hög andel internationell trafik.       
 
Få mindre flygplatser kan erbjuda de egenskaper, de utmaningar och de 
utvecklingsmöjligheter Arvidsjaur flygplats erbjuder. Det unika begränsar däremot inte, utan 
stärker tvärtom möjligheten att Arvidsjaur flygplats kan bilda navet i en kunskapsmiljö med 
syfte att utveckla ny kunskap om hur flygplatser kan drivas och hur de kan utvecklas i hållbar 
samverkan med en utveckling i den omkringliggande regionen. Målgruppen för en sådan 
kunskapsmiljö är givetvis relativt bred, den omfattar t.ex., 
 

 Arvidsjaur Flygplats AB och Arvidsjaur kommun, som flygplatsens ägare samt som 
viktiga aktörer på och i flygplatsens närhet   

 Flygplatsens anställda, de operatörer som trafikerar och de passagerare som nyttjar 
flygplatsen 

 Markägare i flygplatsens närhet och omland 

 Företag som samarbetar med, har anknytning till, eller kan vilja engagera sig i 
flygplatsens utveckling, till exempel bilindustri och besöksnäring på europeisk nivå 
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 Aktörer i Arjeplog, Sorsele och andra regionala aktörer, t.ex. Region Norrbotten och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län  

 Nationella politiker och myndigheter, tex Trafikverket och Swedavia  

 Europeiska politiker som vill stärka europeisk industri och utvecklingen i det Nordliga 
Europa. 

 Företrädare för andra flygplatser och deras omgivande regioner i Norra Europa och 
Arktis 

 
Den långsiktiga vision som ligger bakom initiativet till denna rapport är att Arvidsjaur flygplats 
i samverkan med andra flygplatser och den omkringliggande regionen ska bidra med sådana 
analyser, informationsinsatser och målsättningsdiskussioner att en modell skapas för hur  
flygplatser kan framtidssäkra sin verksamhet, få en stärkt ekonomi och bidra till ägarnas 
intressen. Denna vision ska realiseras med etablerandet av ett kunskapscentrum. 
 
Om ett sådant kunskapscentrum är ett mål, så är denna rapport ett sätt att påbörja en 
kartläggning av de värden, de utmaningar och utvecklingsområden som kan förväntas i en 
närtid för regionen i relation till en utveckling av Arvidsjaur flygplats. Vi kommer inte att 
besvara alla frågor i den här rapporten, utan rapporten ska ses som ett initiativ för en vidgad 
och fördjupad diskussion.  
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2. ARVIDSJAUR FLYGPLATS 
 
Arvidsjaur flygplats etablerades år 1990 och har därmed varit i verksamhet i knappt trettio 
år. Efter invigningen ökade antalet passagerare relativt brant, vilket bekräftade flygplatsens  
betydelse. Den ägs av Arvidsjaur Flygplats AB, som i sin tur ägs av Arvidsjaur kommun.  
 
Flygplatsen matar trafik i relationer med andra inlandsflygplatser och mot Swedavias 
flygplats på Arlanda. Men Arvidsjaur flygplats har dessutom en omfattande inkommande 
direkt trafik mot centrala Europa som inte passerar Arlanda. Det gör Arvidsjaur flygplats till 
en av de större flygplatserna utanför Swedavias nät i termer av inkommande direkt 
internationell trafik. 
 
I norra Sverige ägs Kiruna, Luleå, Umeå och Åre/Östersunds flygplatser av Swedavia. 
Dessutom finns tio ytterligare kommunala flygplatser i regionen. Passagerarsiffrorna för år 
2016 i Figur 1 nedan visar på Arvidsjaurs relativa betydelse som flygplats i jämförelse med 
andra flygplatser i Norrlands inland.  
 

 

 
Figur 1.  Arvidsjaur flygplats och konkurrerande flygplatser i norra Sverige. 

Indikativa omland för passagerare i flygplatsernas närområden. 
Kartunderlag: Trafikverket 2014:096. 

 
Figuren tydliggör, om än endast indikativt, även konkurrensytorna mot andra flygplatser i 
omgivningen. Swedavias flygplats i Luleå på ca 15 mils avstånd är den klart största 
flygplatsen i närregionen. Men även den kommunala flygplatsen i Skellefteå på samma 
avstånd från Arvidsjaur är en konkurrent till Arvidsjaur. Beroende på var resenärerna bor 
eller var de har sin verksamhet kan även Lycksele flygplats utgöra ett alternativ.  
 
Av geografiska och tillgänglighetsmässiga skäl bildar kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog och 
Sorsele ett primärt marknadsområde för flygplatsen. Öster om flygplatsen och närmare 
kusten, stärks Luleå och Skellefteå flygplatsers relativa konkurrenskraft.   
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Som illustreras i Figur 2 medför därför en förbättrad tillgänglighet från Skellefteå flygplats 
mot inlandet att den större flygplatsen Skellefteå flygplats upptagningsområde för 
passagerare växer i riktning mot Arvidsjaur flygplats. Primärt är det standarden på Riksväg 95 
från Skellefteå via Boliden, Jörn och Glommersträsk upp mot Arvidsjaur som påverkar 
konkurrensförhållandena mellan flygplatserna.  
 
Trafikverkets arbete med att förbättra standarden på Riksväg 95 stärker således den större 
Skellefteå flygplats relativt den mindre Arvidsjaur flygplats. Trafikverket påverkar 
konkurrenskraften mellan kommunerna till Arvidsjaurs nackdel. På motsvarande sätt innebär 
högre standard på Riksväg 94 mellan Arvidsjaur och Luleå att omlandet och 
konkurrenskraften för den större Luleå flygplats vidgas i riktning mot Arvidsjaur flygplats.  
 

 
 

Figur 2.  En högre standard på Riksväg 95, mellan Arvidsjaur och Skellefteå, ökar 
Skellefteå flygplats konkurrenskraft gentemot Arvidsjaur flygplats. Skellefteå 
flygplats upptagningsområde förskjuts från den röda cirkeln till den svarta 
ovalen. 

 
Flygplatser konkurrerar på så sätt med sitt läge, sin tillgänglighet till resenärer och resmål 
samt sin storlek. Flygplatser konkurrerar med sitt utbud. En större flygplats kan erbjuda fler 
avgångar per dag till och från en och samma destination, men även avgångar till och från fler 
destinationer. En större flygplats kan även erbjuda en högre grad av service på flygplatsen. 
En mindre flygplats kan istället erbjuda närhet till annan service utanför flygplatsen och 
smidiga flöden i terminalområdet och på parkeringar. Konkurrensen från andra flygplatser 
innebär att,  
 

 Arvidsjaur flygplats ständigt måste utveckla sitt koncept och sin relation till 
passagerare och aktörer i upptagningsområdet 

 
Det kan upplevas som trivialt, men är en fundamental kommentar. Som nämndes i 
föregående avsnitt är detta även en av orsakerna  till att denna studie genomförs. 
Flygplatsens servicenivå är i nästa steg därmed beroende av befolkningsunderlaget, 
mängden verksamheter och antalet resmål i det primära marknadsomlandet. Att utveckla en 
flygplats är därmed inte skilt från att utveckla en region. Platsers utveckling kan inte 
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separeras från utvecklingen av dess interna nätverk och dess nätverk mot omvärlden. För en 
regions utveckling kan flygplatsens utveckling dessutom vara mer eller mindre kritiskt 
avgörande. Det innebär att, 
 

 En pågående och föränderlig konkurrens om passagerare kräver aktiva insatser från 
invånare och aktörer i Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele för att utveckla flygplatsen 

 
Den betydande inkommande internationella trafiken till Arvidsjaur flygplats innebär att 
flygplatsen har två olika upptagningsområden, det lokala omlandet samt 
biltestverksamhetens verksamhetsorter i centrala Europa. För Arvidsjaur har utvecklingen av 
biltestverksamhet i regionen varit en viktig förklaring till den starka utvecklingen av 
inkommande internationell flygtrafik. Bilföretag och underleverantörer till bilproducenter i 
centrala delar av Europa använder den kapacitet som byggts upp i regionen inom biltest för 
vinterförhållanden. Delar av den kapaciteten har även varit central för en breddning av 
besöksnäringen i området. 
 
Inom den delen av regionens näringsliv är konkurrensen betydligt bredare än för själva 
flygplatsen. Alternativa lokaliseringar för biltest finns till exempel i Norra Finland. Kittilä 
flygplats i finska Lappland byggdes 1982 och har varit och är ett möjligt alternativ för 
biltestverksamhet. Flygplatsens läge framgår av Figur 3.  
 

 

 
 

Figur 3.  Kittilä flygplats är latent och en potentiell konkurrent till Arvidsjaur 
flygplats inom biltest för europeisk bilindustri.  

 
Det finns ett starkt generellt grundläggande samband mellan antalet passagerare, styrkan i 
marknadsomlandet för flygplatser och befolkningsunderlaget. Det framgår av figur 4 för ett 
antal flygplatser i övre Norrland.  
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Figur 4. Antalet passagerare och antalet invånare i omlandet för ett antal 
 flygplatser i övre Norrland. Ett exponentiellt samband är infört i figuren.  

 
Men figuren visar även att det sambandet inte är entydigt. Specifika verksamheter i 
flygplatsens omland kan påverka antalet passagerare starkt. Både Kiruna och Arvidsjaur 
flygplatser har ett betydande antal resenärer som inte genereras av och kan förklaras av 
befolkningsunderlaget i närregionen, utan det är inkommande trafik som skapats av 
attraktiviteten hos natur och verksamheter.  
 
I ett svenskt perspektiv är givetvis Kiruna i det sammanhanget unikt. Figur 4 visar att även 
Arvidsjaur, liksom Kiruna ligger betydligt över ett exponentiellt samband mellan antalet 
passagerare och antalet invånare i omlandet. Det exponentiella sambandet motiveras av de 
stordriftsfördelar som vi berört och som kännetecknar flygplatser. Fler passagerare ger fler 
destinationer och ökad turtäthet som i sin tur kan attrahera fler resenärer. Men även i ett 
linjärt samband sticker Arvidsjaur och Kiruna flygplatser ut relativt andra flygplatser. De båda 
flygplatserna fyller således en annan roll i det svenska nätet av flygplatser än många andra 
flygplatser. De har en markant betydelse för internationell trafik, en trafik som till skillnad 
från utgående chartertrafik är inkommande och beroende av ett internationellt intresse för 
regionens utbud.  
 
Åretrunt trafiken för övriga mindre flygplatser i Norrlands inland domineras istället av 
relationen till Arlanda och är som sådana starkt beroende av befolkningsunderlaget i 
respektive omland. De begränsade befolkningsunderlagen i övriga kommuner, och 
konkurrensen från existerande flygplatser, reducerar tillgängligheten från dessa till centrala 
beslutsfattare i Sverige och Europa.  
 
Trafikverket upphandlar därför med samhällsekonomiska tillgänglighetsmotiv an basal daglig 
trafik till Arlanda från ett antal flygplatser där avstånden till alternativa flygplatser är av så 
betydande att tillgängligheten blir begränsad. 
 
Som framgår av Figur 5 nedan beräknar Trafikverket att den upphandlade trafiken avsevärt 
förbättrar tillgängligheten till Arlanda och Stockholmsregionen för närområdena runt de 
upphandlade flygplatserna. De betydande avstånden och den begränsade befolkningen 
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innebär till exempel trots det att tillgängligheten väster om Arvidsjaur fortfarande är relativt 
låg. För att stärka tillgängligheten till flyg är det därmed viktigt att Väg 95 väster om 
Arvidsjaur i riktning mot Arjeplog och norska gränsen, samt E45 i riktning mot Slagnäs och 
Sorsele respektive mot Moskosel och Jokkmokk förstärks. 
 
 

 
 

Figur 5. Trafikverkets analys av effekterna för sammanvägd tillgänglighet av 
 upphandlad flygtrafik. Källa: Kartpresentation av 
tillgänglighetskriterier (ppt), Trafikverket, 2016 

 
Den av Trafikverket upphandlade inrikestrafiken relativt Arvidsjaur flygplats är anpassad för 
resor under en dag med tidig avfärd från Arvidsjaur till Arlanda och åter sent på 
eftermiddagen. Från Arlanda är ankomst möjlig före lunch med återresa vid middag. Det är 
en tidtabell som inte är anpassad för de viktiga internationella inkommande förbindelserna 
via Arlanda till Arvidsjaur med omland som t.ex. biltestnäringen behöver. Risken är uppenbar 
att resenärer antingen får en extra övernattning eller väljer Skellefteå alternativt Luleå 
flygplatser med ökade vägtransporter som resultat.  
 
Det faktum att upphandlade operatörer på linjen inte med säkerhet ingår i internationella 
operatörssamarbeten innebär även att resenärer vid störningar inte är garanterade att 
operatören löser övernattning och transport av försenat bagage. Ett faktum som ytterligare 
bidrar till att resenärer väljer andra flygplatser, får längre restid dörr till dörr och därmed  
ökar belastningen på vägnätet.  
 
Utvecklingen under senare år visar på sårbarheten i Trafikverkets nuvarande upphandling. 
Det är även möjligt att det upplägget ökat den direkta trafiken med flygplatser i centrala 
Europa. Det behöver inte vara fel. Däremot är det möjligt att en bättre integration av 
trafiken mellan Arvidsjaur och Arlanda i de större operatörernas nätverk och ytterligare en 
förbindelse per dag skulle kunna öka tillgängligheten till och från Sydvästra Norrbotten och 
Nordvästra Västerbotten med Stockholm och Europa till en lägre samlad kostnad. Det 
innebär att,  
 

 Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur kommuner bör med Region Norrbotten och Region 
Västerbotten fördjupa dialogen med Trafikverket och regeringen om 
förutsättningarna för utveckling av Arvidsjaur flygplats. 
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3. DE ICKE-STATLIGA FLYGPLATSERNA 
 

Arvidsjaur flygplats är en flygplats i gruppen av icke-statligt ägda flygplatser i det svenska 
flygsystemet. Ofta benämns de flygplatserna som ”regionala flygplatser”. Det ger dessvärre 
intrycket av att de endast fyller en regional funktion och ska vara ett regionalt ansvar. 
Arvidsjaur flygplats har som vi berört en omfattande direkt och delvis via Arlanda indirekt 
inkommande internationellt trafik. Omvänt har Swedavias flygplatser ofta så stor betydelse 
för flygplatsernas regioner och deras regionala tillväxt att de bör betecknas som ”regionala 
flygplatser”. Flera har en relativt sett begränsad internationell trafik. Det gäller t.ex. Visby 
och Ronneby, vilka är mycket utpräglade regionala flygplatser. 
 
De icke-statliga flygplatsernas finansiering och relation till de statliga flygplatserna inom 
Swedavia har utretts tidigare och är en ständigt pågående diskussion. Här ska vi inte beröra 
den diskussionen utan främst beskriva hur Arvidsjaur flygplats förhåller sig till den större 
gruppen av icke-statliga flygplatser i Sverige. I Figur 6 är de flygplatserna rangordnade efter 
antalet passagerare år 2017. 
 
 

 
 

Figur 6. De icke-statliga flygplatserna i Sverige rangordnade efter antalet     
passagerare år 2017. Data från Trafikverket. 
  

 
Skellefteå flygplats tillhör tillsammans med Ängelholm en grupp av relativt stora icke-statliga 
flygplatser. Som jämförelse kan nämnas Swedavias tre flygplatser; Visby med runt 440 000 
passagerare, Kiruna med 250 000 passagerare och Ronneby med 220 000 passagerare. 
Arvidsjaur är i detta sammanhang således inte en stor flygplats, men fyller som nämnts i 
likhet med Kiruna flygplats en roll i Norrlands inland som ger en trafik som i förhållande till 
befolkningen i omlandet är betydligt större än jämförbara flygplatser.  
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Trafikverkets pågående utbyggnad av väg- och järnvägsnätverken har även påverkat 
fördelningen mellan inrikes- och utrikespassagerare på Sveriges flygplatser. Den inrikes 
flygtrafiken har i flera destinationer stagnerat, reducerats eller flyttats till andra flygplatser. 
Mellanstora städers flygplatser med förbättrade järnvägsförbindelser med större städerna 
och flygplatser som Arlanda, Landvetter, Malmö och Kastrup har fått problem med de egna 
flygplatserna om de inte lyckats ställa om till internationell reguljär, charter eller 
fraktflygtrafik. Ytterligare investeringar i snabbare tågförbindelser kommer givetvis att 
påskynda den press de mellanstora kommunernas flygplatser satts under. 
 
För alla flygplatser är de kommersiella intäkterna av betydelse för flygplatsens ekonomi. I 
Figur 7 framgår de kommersiella intäkterna per passagerare för de icke-statliga flygplatserna 
så som föreningen Sveriges Regionala Flygplatser (SRF) avgränsat dessa. Per passagerare är 
det inte frågan om större summor, det finns dessutom en betydande spridning i 
fördelningen av sådana intäkter mellan olika flygplatser, där Mora-Siljan, Örebro och 
Sundsvall avviker inom respektive storleksgrupp.   

 
 

 
 

Figur 7. Kommersiella intäkter per passagerare för icke-statliga  
 flygplatser år 2017. Data från Trafikverket och SRF. 

 
Arvidsjaur har i jämförelse med andra mindre och mellanstora flygplatser en relativt god 
position, med en kommersiell intäkt på ca 100 SEK per passagerare. Figuren anger värdet för 
endast ett år, varför inget kan sägas om stabiliteten i intäkterna per passagerare över tid. 
När vi justerar för kostnaderna per passagerare får vi det kommersiella resultatet per 
passagerare för flygplatserna. Det återges i Figur 8 nedan.  
 
Det övergripande intrycket av den figuren kvarstår, flygplatserna har olika, men relativt 
begränsade, förutsättningar att finansiera sin verksamhet med kommersiella aktiviteter. Det 
verkar samtidigt inte finnas entydiga möjligheter för de större icke-statliga flygplatserna att 
stärka sin ekonomi med ett ökat antal passagerare. Arvidsjaur flygplats uppvisar ett positivt 
resultat från den kommersiella verksamheten enligt den indelning SRF gjort.  
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       RESULTAT 

 
 

Figur 8.  Kommersiellt resultat per passagerare år 2017 för icke-statliga  
regionala flygplatser. Data från Trafikverket och SRF. 

 
Studerar vi istället resultatet av själva den basala flygplatsverksamheten, återigen så som 
SRF definierat och avgränsat den, är intrycket däremot mer negativt. Samtliga flygplatser går 
som framgår av Figur 9 med underskott i sin basverksamhet. För några av flygplatserna är 
underskottet relativt betydande. Flera av dessa flygplatser kan förväntas möta betydande 
konkurrens från järnvägen. Dessvärre publicerar, så vitt känt, inte Swedavia en motsvarande 
uppdelning för de statliga flygplatserna. 

 
 

 
 

Figur 9.   Basverksamhetens resultat (tusentals SEK) 2017 för de icke-statliga 
flygplatserna. Data: Trafikverket och SRF.  
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Slår vi istället ut resultatet för den basala verksamheten över antalet passagerare på varje 
flygplats, som i Figur 10 nedan, är resultatet givetvis fortfarande negativt. Däremot 
förändras helhetsbilden relativt mycket. De större flygplatserna gör relativt begränsade 
förluster per passagerare, däremot innebär det stora antalet passagerare in några fall att det 
samlade underskottet är betydande.  
 
Däremot är underskottet per passagerare betydande för flera av de mindre flygplatserna. 
Det är uppenbart att de kommersiella intäkterna i flertalet fall inte förmår kompensera för 
det negativa resultatet från flygplatsens basverksamhet. Arvidsjaur flygplats kommer relativt 
väl ut i denna jämförelse. Flygplatsen har som tidigare påpekats en något annan roll i 
flygsystemet än många andra icke-statliga flygplatser i Norrlands inland, Dalarna och 
Värmland. 
  
 

 
 

Figur 10. Basverksamhetens resultat per passagerare för icke-statliga 
 flygplaster år 2017. Data från Trafikverket och SRF. 

 
Går det att motivera sådana underskott för de regionala flygplatserna? I vissa fall är nettot 
av de kommersiella- och basverksamheterna positivt, men för flertalet flygplatser drivs 
flygplatserna med underskott. Det är underskott som kan vara relativt betydande per 
passagerare. Endast analyser av de enskilda flygplatserna kan avgöra om det är 
samhällsekonomiskt lönsamt. 
 
Som vi sett ger Trafikverkets samhällsekonomiska bedömningar på nationell nivå motiv för 
statlig upphandling av trafik till och från Arlanda för ett antal av dessa flygplatser. Det gäller 
även Arvidsjaur. Den upphandlade trafiken ger Arvidsjaur flygplats ett passagerarunderlag 
och därmed intäkter. Trots det går flygplatsen med ett årligt underskott på mellan 50 och 
100 SEK per passagerare. En summa som Arvidsjaur kommun tillför flygplatsbolaget. Det går 
som berörts knappast att generellt hävda att samtliga icke-statliga flygplatser är samhälls-
ekonomiskt effektiva från ett nationellt eller europeiskt perspektiv. Några kan vara det, 
några kan även vara motiverade efter en samhällsekonomisk eller kommunalekonomisk 
analys på kommunalnivå. I nästa avsnitt ska vi betrakta Arvidsjaur flygplats i de perspektiven. 
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4. BETYDELSEN AV ARVIDSJAUR FLYGPLATS  
 
Arvidsjaur kommuns engagemang som ägare i Arvidsjaur flygplats kan ses som att 
kommunen gjort en implicit samhällsekonomisk kalkyl på kommunal nivå där värdet av varje 
resenär på flygplatsen för kommuninvånarna åtminstone motsvarar den årliga investering 
kommunen gör i flygplatsen. Det finns i det perspektivet ingen alternativanvändning av 
kommunala skattemedel som skulle ge invånarna större nytta, inklusive möjligheten att 
sänka skatten och därigenom föra över medlen till invånarna för privat konsumtion och 
privata investeringar.  
 
Som vi berört ger Trafikverkets samhällsekonomiska analys motiv för att på nationell statlig 
nivå upphandla inrikestrafik, dvs ge ett statligt bidrag till operatören som trafikerar Arlanda-
Arvidsjaur. Vi har även nämnt att ytterligare en förbindelse från Arlanda till Arvidsjaur efter 
lunch, samt en koppling mellan operatören och ett internationellt flygbolagssamarbete 
skulle kunna stärka förutsättningarna för internationell inkommande trafik att nå aktörer i 
Arvidsjaur via Arlanda. Det skulle relativt kraftigt reducera väntetider och minska den 
förväntade restiden. Sådana internationellt genererade välfärdsvinster för Sverige ingår 
däremot inte, vad vi förstår, i Trafikverkets analys. 
 
Trafikverkets analys pekar på det samhällsekonomiska värde, från ett inomnationellt 
tillgänglighetsperspektiv, som motiverar trafik till och från Arvidsjaur flygplats. Vi ska här, 
som komplement till det perspektivet, presentera en analys av flygplatsens 
samhällsekonomiska nytta i termer av de trafikantvinster flygplatsen genererar, en kalkyl 
som ligger närmare den samhällsekonomiska kalkyl Trafikverket använder vid åtgärder i 
vägnätet.  
 

 

 
 

Figur 11. Restider och avstånd mellan centrala Arvidsjaur och Skellefteå 
flygplats. Karta: Google Maps. 
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I kalkylen antar vi att Arvidsjaur flygplats inte ännu är bygg. Samtliga dagens 57 000 
passagerare, som för enkelhetens skull antas vilja resa till och från Arvidsjaur centrum och 
busstation istället överväger att resa de 15 milen med bil eller buss från Skellefteå flygplats.  
För att därifrån antigen nå ut till det nationella och internationell flygsystemet eller omvänt 
ta sig till Arvidsjaur.  
 
Den totala reseuppoffringen vid en resa består av flera delar; värdet, dvs den alternativa 
användningen av den tid som krävs för att genomföra resan (motsvarar förlorad arbetstid 
eller fritid), kostnaden för transporten i form av drivmedel, avgifter, skatter, ev. förare och 
slitage på fordon, värderingen av de risker som är kopplade till olyckor, etc, etc.  
 
Trafikverket gör undersökningar bland trafikanter av hur de värderar sådana uppoffringar 
och räknar om dessa till en gemensam total reseuppoffring i kronor. Det ger en 
transportefterfrågekurva som visar relationen mellan den totala reseuppoffringen och antal 
resenärer på vägen, vilket motsvarar antalet passagerare på flyget, som den i Figur 12. 
 

 

 
 

Figur 12. Hypotetisk transportefterfrågekurva för resor mellan centrala 
Arvidsjaur och Skellefteå flygplats. Resenärer anländer eller reser 
vidare till mål nationellt eller internationellt. 

  
 

Vi tänker oss att samtliga resenärer kommer eller ska till Europa eller övriga Sverige via 
Skellefteå flygplats transport till Arvidsjaur via Riksväg 95. En resa från Luleå flygplats till 
Arvidsjaur antas ha ungefär motsvarande egenskaper varför vi bortser från det alternativet. 
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I punkten A är den totala reseuppoffringen, reskostnaden i figuren, summan av två 
kostnader. Dels kostnaden för att först ta sig med flyg från till Skellefteå flygplats, vilket är 
sträckan  längs den lodräta Y-axeln från noll i axlarnas skärningspunkt till den streckade 
vågräta linjens skärning med Y-axeln. Vi antar här att den är densamma för samtliga 
resenärer, därför är den streckade linjen en rät linje. Till det ska läggas kostnaden för att 
färdas längs Riksväg 95 från Skellefteå flygplats till Arvidsjaur, dvs sträckan från den 
streckade linjen upp till punkten A. Punkten A på Y-axeln ger således summan av de två 
kostnader det innebär att flyga till/från Skellefteå flygplats samt att resa på vägen mellan 
Skellefteå flygplats och Arvidsjaur.  
 
Transportefterfrågekurvan anger hur olika potentiella resenärer värderar den samlade 
reseuppoffringen. Transportefterfrågekurvan lutar, vilket indikerar att den samlade 
värderingen inte är lika för samtliga resenärer. Resan på Riksväg 95 värderas olika av olika 
passagerare. Om den reseuppoffringen minskar är det fler som kan tänka sig att genomföra 
resan, vi rör oss åt höger på X-axeln, det innebär att antalet resenärer ökar när uppoffringen 
minskar.   
 
För att förenkla analysen antar vi att samtliga resenärer som ställs inför alternativet att resa 
mellan Arvidsjaur och Skellefteå bedömer att den totala reseuppoffringen är så betydande 
att ingen av dagens passagerare väljer att genomföra resan. Det innebär givetvis även att de 
passagerare som idag använder Arvidsjaur flygplats för att nå verksamheter inom 
biltestnäring, besöksnäring och annan verksamhet istället väljer andra målpunkter för detta. 
Det är givetvis en underskattning men vi har ingen information idag som kan vägleda oss till 
ett annat antagande. En mer detaljerad analys är givetvis intressant, men utom ramen för 
möjligheterna i denna studie. 
 
Antalet passagerare är därmed noll i startläget, reseuppoffringen är i punkten A och kurvan 
skär Y-axeln i X-axelns nollpunkt. Dagens resenärer till och från Arvidsjaur antas således i 
detta fall använda sin tid till annat än att resa via Skellefteå flygplats till Arvidsjaur. Som vi 
berört tidigare innebär det att till exempel biltestverksamheten istället antas ha utvecklats i 
norra Finland där den relativa reskostnaden, och därmed tillgängligheten till lämpliga 
testbanor från en flygplats, antas vara lägre. 
 
Därefter antar vi att en ny flygplats av Arvidsjaur storlek etableras. Inledningsvis lokaliseras 
den tänkta flygplatsen strax innanför, till väster om, Skellefteå flygplats. Det innebär att 
istället för att åka från Skellefteå flygplats till Arvidsajur centrum kan potentiella 
flygpassagerare nu direkt landa på den nya flygplatsen och därifrån ta sig till Arvidsjaur 
centrum via Riksväg 95. I figuren har den samlade reseuppoffringen minskat något och några 
passagerare väljer det nya alternativet. Vi rör oss längs transportefterfrågefunktionen och 
längs X-axeln mot höger där antalet resenärer, och nu även antalet passagerare på den 
”nya” flygplatsen, mäts.  
 
Vi fortsätter och flyttar flygplatsen i rikning mot Arvidsajur. För varje steg vi flyttar 
flygplatsen mot Arvidsjaur minskar tiden på Riksväg 95, och fler kommer att nyttja 
flygplatsen. Till slut, när den tänkta flygplasten flyttats till den nuvarande platsen för 
Arvidsjaur flygplats, vet vi att 57 000 passagerare anser att en flygresa direkt till Arvidsjaur är 
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ett konkurrenskraftigt alternativ. Vi befinner oss i punkt B. Det innebär, i detta hypotetiska 
exempel, att biltestverksamheten nu även har flyttat till Arvidsjaurs flygplats omland. 
 
Om även resan från den tänkta start- eller målpunkten internationellt eller nationellt till 
Arvidsajur även den förkortades, förenklades, blev billigare och mindre sårbar, skulle den 
samlade resuppoffringen kunna minska ytterligare. Den horisontella streckade linjen skulle 
sjunka och antalet passagerare skulle därmed öka ytterligare. 
 
Om antalet destinationer som kan nås från Arvidsjaur, direkt eller indirekt via Arlanda, skulle 
öka kan det uppfattas som att hela efterfrågekurvan förflyttas till höger. Antalet passagerare 
skulle även i det fallet öka. En ökad befolkning, ökade inkomster och fler verksamheter inom 
t.ex. besöksnäringen i flygplatsens omland skulle även det tolkas som att efkterfrågekurvan 
flyttas åt höger i figuren. 
 
Återgår vi till den hypotetiska Figur 12 över dagens situation kan vi konstatera att det värde 
vi är intresserade av att uppskatta är det som återfinns i den prickade triangeln. Vi vet att 
dagens 57 000 passagerare är beredda att resa givet den resuppoffring det innebär att flyga 
till och från Arvidsjaur i stället från Skellefteå. Vi har även förstått att om resuppoffringen 
ökade skulle antalet passagerare minska. Triangeln anger den samlade värderingen av att 
slippa resa mellan Arvidsjaur och Skellfteå flygplats för samtliga 57 000 passagerare som inte 
fångas av den kostnad som motsvaras av rektangeln under den strekade linjen. I vårt 
antagande antog vi att kostanden i rektangeln var densamma om resenärerna hade landat 
på Skellefteå flygplats.  
 
Triangeln mäter således den tillkommande ”betalningsviljan”, värderingen av att flygplatsen 
är i Arvidsjaur istället för i Skellefteå för varje passagerare. Triangeln benämns ibland som 
det ”konsumentöverskott” som inte fångas av att studera biljettpriser, mm för de 57 000 
passagerarna.   
 
I en enkel kalkyl med de parametrar Trafikverket använder för att värdera en vägförkortning 
i sina investeringskalkyler, har vi uppskattat att den prickade triangeln motsvarar minskade 
restidskostnader för de 57 000 passagerarna på cirka 1 miljard SEK. Vi har därtill fått 
uppgifter om att det skulle kosta cirka 550 miljoner SEK att bygga en ny flygplats på den plats 
där Arvidsjaur flygplats nu ligger, om det inte funnits en flygplats där. Det ger följande grova 
samhällsekonomiska investeringskalkyl: 
 

 
 Reskostnadsvinster 1 000 miljoner 
 Investeringskostnad    550 miljoner 
 Nettovinst     450 miljoner 
 
 Nettonuvärdekvot:       450/550 = 0,82 > 0 

 
 
Den ovan redovisade nettonuvärdekvoten är ett sätt att jämföra lönsamheten för projekt av 
olika storlek. Ett icke-negativt värde innebär att projektet bör genomföras. Projekt med 
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högre värden bör vanligen genomföras före projekt med lägre värde eftersom medborgarnas 
upplevda nytta med projektet är större i det fallet.  
 
Den kalkyl vi presenterat här är givetvis en betydande förenkling. Det har som nämnts inte 
varit möjligt, med projektets resurser, att genomföra en mer allsidig analys, till exempel i 
samarbete med Trafikverkets erfarna kalkylerare. Det innebär att det finns ett betydande 
osäkerhetsintervall inom vilket flygplatsens verkliga samhällsekonomiska värde ligger. Vi 
menar dock att den enkla kalkylen relativt tydligt pekar på ett samhällsekonomiskt värde för 
Arvidsjaur flygplats i jämförelse med alternativfallet där Skellefteå, eller Luleå flygplats, utgör 
flygplats för resenärer till och från Arvidsjaur.   
 
Vi har tdigare nämnt att Trafikverket ser det som samhällsekonomiskt motiverat att 
upprätthålla en grundläggande trafik till och från Arlanda. De kalkyler vi gjort här verkar 
stärka en analys att flygplatsen som sådan är samhällsekonomiskt lönsam i ett nationellt 
perspektiv. Att ersätta Arvidsjaurflygplats med transferresor till och från Skellefteå flygplats 
skulle medföra samhällsekonomiska kostnader och samtidigt minska tillgängligheten till 
Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele. Det skulle givetvis öka kostnaderna för den europeiska 
biltestnärningen samt reducera Sveriges förmåga at tklara konkurrernsen om den 
näringsgrenen. Det kan ses som starka argument för ett ökat nationellt och europeiskt 
deltagande i flygplatsens finansiering.  
 
Swedavias Arlanda flygplats har idag intäkter från de flygplan som trafikerar flygplatsen i 
relationen med Arvidsjaur. Det är inte otroligt att en starkare integration av Arvidsjaur 
flygplats med Swedavias nät skulle ge motiv för att öka antalet förbindelser och ytterligare 
stärka såväl Arvidsjaur som Arlanda. Idag går en betydande trafik under biltestnäringens 
högsäsong som direktflyg från centraleuropa. Det kan vara av intresse för något flygbolag att 
försöka inkludera den trafiken i sitt eget linjenät. Är det ett flygbolag som även har 
upphandlats av försvaret för soldater och befäls resor kan dessa även använda Arvidsjaur 
flygplats istället för att som idag först resa med buss till Luleå, med de tidsförluster och 
andra resekostnader det medför för samhällsekonomin i enlighet med kalkylen ovan.  
 
När inte svenska staten eller EU via insatser t.ex. inom ramen för strukturfonderna, visat 
intresse för ett tydligare engagemang i Arvidsjaur flygplats har Arvidsjaur kommun som 
ägare finansierat den basala driften av flygplatsen. Årligen är den investeringen 
förnärvarande ca 4 miljoner SEK. Går det att motivera de insatsen från Arvidsjaur kommun 
till flygplatsen i en kalkyl där fokus är på relationen mellan sinsatsen och de skatteintäkter 
kommunen får från verksamheten via sysselsatta i kommunen?   
 
En beräkning av antalet sysselsatta på flygplatsen indikerar att dessa uppgår till ca 26 
personer. En total sysselsättningsmultiplikator på 1,5 till 2,4 ger 39 till 62 sysselsatta. Den 
högre multiplikatorn skulle kunna motiveras med att flygplatsen har en mycket stark 
påverkan på konkurrenskraften och sysselsättningen i testnäringen och besöksnäringen. Den 
lägre multiplikatorn ger ett robusthetstest. I små mycket öppna ekonomier ska man förvänta 
sig att mycket av olika indirekta multiplikatoreffekter läker ut till andra regioner, varför 
nettomultiplikatron blir relativt låg. Flygplatsens koppling till den relativt koncentrerade 
testnäringen skulle här istället motivera den högre multiplikatorn.   
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En störrre del av de indirekt sysselsatta arbetar inom Arvidsjaur kommun, men många inom 
biltestnäringen arbetar även i Arjeplog. Vi antar att 30-50 personer direkt och indirekt är 
sysselsatta inom Arvidsjaur kommun. Med ett antagande att varje sysselsatt bidrar till 
kommunens ekonomi med ca 165 000 SEK innebär det att det kommunalekonomiska nettot 
för Arvidsjaur kommun från Arvidsjaur flygplats är ett överskott i storleksordningen 1 till 4 
miljoner SEK. Arjeplogs kommun, som inte har ett ägande i flygplatsbolaget, skulle erhålla ett 
överskott via skatteintäkter på ca 0,5 till 3 miljoner SEK. Även med en lägre 
sysselsättningsmultiplikator skulle således kalkylen kunna hålla för Arvidsjaur kommun. 
 
I det perspketivet kan flygplatsen inte ses som en kommunalekonomisk belastning för 
kommunerna, speciellt inte för Arjeplog som inte tar någon direkt finansiell risk, vilket 
Arvidsjaur kommun gör. Där möjligt att det finns annan verksamhet i Arvidsjaur kommun 
som skulle ge en bättre nettoeffekt för kommunens ekonomi. Det kan tänkas att de direkt 
och indirekt sysslatta som har arbete på grund av flygplatsen, vid en nedläggning av 
flygplatsen skulle kunna få andra arbeten inom kommunen och därmed ge motsvarande 
skatteeffekter, eventuellt utan någon investering för kommunen. Flygplatsen skulle i det 
perspektivet ha en undanträngande effekt och förhindra utvecklingen av den alternativa 
verksamheten. Vi har dock i detta projekt inte fått indikationer på att sådana effekter av 
flygplatsen existerar.   
 
Möjligen uppstår andra kostnader för kommunerna som konsekvens av att flygplatsen finns i 
regionen. Det kan gälla kostnader för VA-system, vägslitage, sophämtning mm genererad av 
biltestnäringen och besöksnäringen mm. Det är kostnader som i princip kan, och bör, 
finansieras via avgifter och privata väg- eller sophanteringsföreningar och därmed komma 
att belasta ”besökarna”.  Det kan även diskuteras om det sådana utgifter bör ingå i det 
kommunala utjämningssystmet för de kommuner som har en betydande besöksnäring 
relativt antalet invånare och därmed bör fördelas över ett större nationellt skattekollektiv.  
 
Motsvarande kalkyler kan göras för andra flygplatser inom eller utanför Swedavias nät. De 
som ingår i Swedavias nät finansieras med statliga medel av ett större kollektiv. Givetvis 
uppstår även för Swedaviaflygplatserna olika kostnader för de kommuner flygplatserna är 
lokaliserade i. I Arvidsjaurs fall är det däremot kommunen som garanterar existensen av en 
flygplats, som gör det möjligt för staten att via Trafikverket upphandla samhällsekonomiskt 
motiverade flygtrafik.    
 
För Arvidsjaur kommun innebär det en balansgång. Flygplatsen har ett optionsvärde. Finns 
en flygplats i en kommun är det ofta svårare att motivera att fler flygplatser byggs i 
närliggande kommuner, såvida inte trafikeringsunderlaget förändras drastiskt. Arvidsjaur 
flygplats kan förstås som en sådan option inför framtiden. 
 
Flygplatsen har dessutom redan haft en sådan effekt. Som framgår av Figur 13 nedan, växte 
initialt trafiken snabbt efter flygplatsens etablering. Därefter har den inrikes delen av 
trafiken inte utvecklats lika snabbt som den internationella trafik som växer fram i 
inledningen på 2000-talet. Den trafiken är starkt kopplad till utvecklingen av 
biltestverksamheten. Utan flygplats är det inte säkert att Arvidsjaur fått en så central 
betydelse inom biltestnäringen.  
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Om det inte funnits en flygplats i Arvidsjaur 2003, och det föreslogs att en flygplats skulle 
byggas med en potentiell utveckling inom biltestnäringen som huvudsakligt argument, kan 
det ha upplevts som ett projekt med betydande osäkerhet och risker i kalkylen.  
 
 

 

 
 

Figur 13. Antalet inrikes- och utrikesresenärer på Arvidsjaur flygplats från 
etablerandet år 1990 fram till år 2015 samt prognos av Trafikverket 
(TRV) till 2040. Källa: Trafikverket 2016:060.  

 
 
Men ett sådant optionsvärde realiseras inte utan aktiva insatser. Det är därför av största 
intresse för såväl Arvidsjaur kommun som för Arvidsjaur flygplats att  trafiken på flygplatsen 
utvecklas ytterligare framgent. Såväl den nationella som den internationella trafiken kan 
utvecklas positivt om befolknings- och verksamhetsunderlaget i regionen utvecklas positivt.  
 
Därtill kommer möjligheten att utveckla biltestverksamheten, besöksnäringen och nya 
internationellt orienterade verksamheter ytterligare. En starkare integration av flygplatsen i 
ett nationellt nät med internationella kopplingar, t.ex. inom Swedavia, samt en utveckling av 
antalet förbindelser och destinationer kan ett ytterligare stöd ges åt trafiken.  
 
Hotbilden är dels kopplad till den svaga befolkningsutvecklingen i flygplatsens omland, och i 
Norrbotten generellt, samt till flygplanens drivmedel. Det är nödvändigt att reducera flygets 
användning av fossila bränslen. En positiv utveckling sker när det gäller inblandning av 
biobränslen och av eldrivna flygplan. De senare kan komma att bli viktiga i matartrafik till 
större flygplatser. Här finns således en fortsatt möjlighet för flygplatser som Arvidsjaur 
flygplats.  
 
Men flygplatsens långsiktiga utveckling är givetvis ytterst beroende av 
befolkningsutvecklingen i den region som bildas av Arvidsjaur-Arjeplog-Sorsele. 
Befolkningsutvecklingen är av fundamental betydelse för kommunernas förmåga att få sina 
tillgångar att växa och skattekraften att stärkas. Deras möjlighet att skapa ny 
konkurrenskraft från den option flygplatsen utgör.  
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5. ARVIDSJAUR FLYGPLATS OCH TILLVÄXTEN I REGIONEN 
 
Ett generellt problem för kommuner i Norrland, här definierat som de fyra nordliga länen i 
Sverige, är att det samlade befolkningsunderlaget i regionen inte utvecklats i takt med 
befolkningstillväxten i övriga Sverige. Efter en snabb tillväxt under ca 150 år, med start från 
åren kring sekelskiftet år 1800, stagnerade befolkningen runt 1950 för att därefter vara nära 
på konstant. Stagnationen var kopplad till en stark mekanisering av jord- och skogsbruket 
och en allt starkare övergång till en ekonomi baserad på privata och offentliga tjänster. 
Dessutom gick Norrland in i slutfasen av den s.k. ”demografiska transitionen”. De höga 
födelsetalen hade fortsatt, även när dödstalen minskade som konsekvens av förbättrad 
sjukvård och utbildning. Det gav en befolkningstillväxt. När födelsetalen sjönk, för att runt år 
1975 definitivt nå ner till nivån för dödstalen blev regionens befolkningstillväxt istället allt 
mer beroende av regionens förmåga att erbjuda attraktiva boende- och arbetsmiljöer.  
 
Det visade sig snart att det som saknades i Norrland var stadsmiljöer. Norrland hade ända 
sedan 1930-talet uppvisat betydande svårigheter att få sina städer att växa till större 
strukturer. De nya tjänstenäringarna lokaliserade sig däremot gärna till större städer. Även 
en ökad andel av svenskarna efterfrågade mer diversifierade arbets- och bostadsmarknader. 
Norrlands utspridda bebyggelse och små städer fick därmed allt svårare att konkurrera med 
de starkare stadsregionerna i södra Sverige. De positiva nettoflödena av invandrare till 
Sverige, invandrare som ofta var vana att bo i städer, tenderade dessutom i högre grad att 
bosätta sig utanför regionen.  
 
Utbyggnaden av den offentliga sektorn i Norrland från mitten av 1960-talet fram till 1990-
talet hade tillsammans med växande kommunala utjämningsbidrag förhindrat en större 
nedgång. När så 1990-talets strukturkris gjorde klart för många ungdomar att det var inom 
IT-näringarna och design som den framtida sysselsättningstillväxten fanns, förstärktes flytten 
från Norrland mot de större städernas bostads- och arbetsmarknader.  
 
 

 
 

Figur 14. Antalet invånare i de fyra nordliga länen i Sverige, dvs. Norrland, 
från 1805. Data: SCB 
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Fortfarande hämmas Norrland kraftig av att det saknas städer i regionen i storleksklassen 
300 000 invånare och uppåt. Det har framförallt varit till nackdel för utvecklingen i Norrlands 
inland, där avstånden till de växande tjänstenäringarna i städerna blev för stora för daglig 
pendling. Landsbygden i Norrland fick en försämrad konkurrenskraft relativt landsbygden 
runt de större städerna i söder. Den landsbygden kunde inom någon timme erbjuda ett brett 
serviceutbud och kommunikationer med hög grad av internationell tillgänglighet. Den 
svenska landsbygden växer i storstadsregionerna och minskar i Norrland. I Norrland finns 
undantagen runt de växande städerna. 
 
Arvidsjaur följer den utvecklingen tydligt. Befolkningen växer kraftig under första delen av 
1900-talet. Som framgår av Figur 15 minskar befolkningen däremot under seklets andra 
hälft. Effekterna av jord- och skogsbrukets mekanisering under 50-talet framgår tydligt. Den 
stabiliserande effekten av utbyggnaden av den offentliga sektorn i kommunen, bl.a. 
flygplatsen i Arvidsjaur, samt lokaliseringen av Norrlands dragonregemente till Arvidsjaur år 
1980, är även tydlig.   
 
 

 
Figur  15. Antal invånare i Arvidsjaur kommun. Data: SCB. 

 
 

Under nittiotalet fortsätter däremot befolkningen åter att minska. Den nämnda IT 
utvecklingen och suget från de större städerna i södra Sverige slår igenom. Intressant är 
däremot att observera att befolkningsminskningen har försvagats under senare år.  
 
Det förklaras av att invandringen till Sverige ökat, samt att ett större politiskt fokus lagts i 
hela norra Sverige på att få regionens städer att växa. Fastighetsmarknaderna i Norrlands 
större städer fungerar åter allt bättre, medan bostadsbristen i Stockholmsregionen numera 
hindrar fortsatt inflyttning. 
 
I en relativ analys av utvecklingen i de kommuner i Norrlands inland som har flygplatser 
framgår av Figur 16 att utvecklingen i Arvidsjaur tillhör ett mellanskikt. Lycksele kommun har 
den bästa utvecklingen. Det kan förklaras av kommunens läge, relativa storlek och närheten 
till ett växande Umeå.  
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Figur 16. Befolkningsutvecklingen i fem kommuner i Norrland med 
regionala flygplatser. Index, där 100 är antalet invånare år 1950.  

 
Gör vi motsvarande jämförelse med utvecklingen i samtliga flygplatskommuner i Norrland, 
där Umeå och Luleå ingår, samt dessutom jämför med inlandskommuner utan flygplats, ser 
vi att de mindre kommunerna med flygplatser klarat omställningen under 1900-talets andra 
hälft något bättre än de kommuner som inte har en flygplats. Eftersom Umeå ingår i gruppen 
med samtliga flygplatskommuner, visar den gruppen även en absolut tillväxt under perioden. 
Intressant är samtidigt att se att även den gruppen av kommuner inte är starkare än att de 
hade svårt att klara nedgången under 1990-talet. 
 

 
 

Figur 17. Befolkningsutvecklingen i samtliga kommuner i Norr- och 
Västerbotten med flygplats, kommuner med mindre inlandsflygplatser, 
samt i mindre inlandskommuner utan flygplats. Data: SCB. 

 
Det går däremot inte att dra slutsatsen att det enbart är flygplatserna som bidragit till 
utvecklingen. Flygplatserna kan ha lokaliserats till kommuner med relativt sett goda 
förutsättningar även utan en flygplats, men där flygplatsen förstärkt kommunens utveckling. 
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6. ATT STÄRKA ARVIDSJAUR OCH FLYGPLATSEN 
 

Av analys ovan framgår tydligt att Arvidsjaur flygplats ger ett viktigt bidrag till den 
ekonomiska aktiviteten i Arvidsjaur samt i Arjeplog och Sorsele. Som framhållits är det 
avgörande för storleken på det avtryck flygplatsen kan göra inom den ekonomiska 
aktiviteten i Arvidsjaur, och därmed även för skattebasens storlek i Arvidsjaur, att framförallt 
det mantalsskrivna befolkningsunderlaget stärks i kommunen och i omgivande kommuner.  
 
I det perspektivet bör det observeras att betydande delar av biltestverksamheten består av 
anställda som ”kommer inflygande” och genomför tester, för att därefter återvända till 
platser utanför Arvidsjaurregionen. Det är vad som i regional utvecklingsanalys benämns ”fly 
in – fly out” effekter. Konkret innebär det givetvis att en andel av de som arbetar i 
biltestbranschen inte betalar skatt till regionens kommuner.  
 
För regionen är det primära i en sådan situation att försöka utveckla service och kompetens 
inom de områden där de ”inflygande” personerna har kompetens, att ersätta importerad 
kompetens med lokal kompetens, för att därefter kunna börja exportera den kompetensen 
till bilbranschen och andra utanför regionen. En sådan utveckling stärker den lokala 
lönesumman, köpkraften och det lokala skatteunderlaget, men det är även en möjlighet att 
utöka den andel av vinsten från biltestverksamheten som tillfaller lokala ägare. Det kan i sin 
tur bli en grund för en framtida diversifiering av näringslivet i regionen och ge injemktioner 
till fastighetsmarknaden. Möjligheten att öka diversifieringen och stärka det lokala 
deltagandet i testverksamhetn är i sin tur givetvis positivt relaterad till befolkningens storlek. 
Det finns således flera starka skäl för Arvidsjaur kommun att starkt fokusera på sin 
befolkningsutveckling.     
 
Som en del i en sådan strategi är det viktigt att stärka sambandet mellan flygplatsen och de 
verksamheter och den befolkning som finns i flygplatsens omland. Målet måste i det fallet 
vara att underlätta för och skapa så goda förutsättningar som möjligt när det gäller att 
attrahera ny verksamhet och nya invånare till flygplatsens omland. Det innebär dels att 
tillgängligheten och integreringen av flygplatsen med den övrig ekonomin och verksamheten 
i regionen bör stärkas men även att möjligheten att utveckla själva flygplatsen bör analyseras 
och prioriteras. 
 
När det gäller integrationen av flygplatsen med centrala Arvidsjaur är det uppenbart att 
relativt begränsade investeringar markant kan öka tillgängligheten till flygplatsen i 
närregionen. Vi har i det sammnhanget analyserat vad en ny väg mellan flygplatsen och 
centrala Arvidsjaur skulle innebära.  
 
Som framgår av den enkla beräkning som åskådliggörs i Figur 18 nedan, kan en ny direkt 
förbindelse förkorta avståndet mellan centrum och flygplatsen med cirka sju kilometer. Det 
är en betydande förkortning som kommer såväl resenärer bosatta i Arvidsjaur som resenärer 
från Arjeplog och Sorsele till del. Det skulle givetvis även vara till fördel för den europeiska 
bilstestverksamhetens kommunikationer och ytterligare stärka Arvidsjaur flygplats i 
konkurrensen med alternativa lokaliseringar av biltestverksamhet i t.ex. norra Finland. 
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Figur 18. En ny väg från centrala Arvidsjaur till Arvidsjaur flygplats skulle 
 förkorta avståndet med 7 kilometer. Karta: Google Maps. 

 
För att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av en sådan förkortning har vi  även här 
använt de effektparametrar Trafikverket använder när man värderar och beräknar den 
reduktion av de samlade reskostnaderna i form av restider, olyckor, drift mm som en 
förkortad vägsträcka medför. En ungefärlig uppskattning av de samhällsekonomiska 
vinsterna av en förkortad väg skulle i detta fall kunna vara runt 100 miljoner SEK. 
Osäkerheten är givetvis även här betydande varför det snarare ska ses som en uppskattning 
inom ett intervall av osäkerhet. 
 
De förväntade vinsterna ska ställas mot investeringskostnaden för att bygga en ny bro samt 
anslutande vägar och kostnaden för att driva den nya vägen, samt minskade driftkostnader 
på nuvarande väg. Dessa kostnader är svåra att uppskatta utan ytterligare undersökningar av 
olika alternativ för läget för en ny bro. Men om det går att åstadkomma en lösning för cirka 
80 miljoner kronor bör det nya alternativet, enligt denna kalkyl, vara möjligt att genomföra.  
 
En ny broförbindelse över de centrala delarna av Arvidsjaursjön/Byskeälven skulle givetvis 
även få andra effekter av betydelse för Arvidsjaur flygplats och för samhällsplanering och 
utveckling i Arvidsjaur. Flygplatsen skulle komma betydligt närmare Arvidsjaur centrum, 
vilket förkortar taxiresor, bussförbindelser och andra transporter från hotell, restauranger 
och annan service i samhället. Det kan innebära att servicen kopplad till flygplatsen kan 
utvecklas och diversifieras genom ökad samverkan mellan flygplatsen och aktörer i centrala 
Arvidsjaur.  
 
Med en ny bro bör även de attraktiva sydvästlägen som finns på sjöns norra sida kunna bli 
intressanta för exploatering av bebyggelse, hotell, mm. För friluftslivet öppnas möjligheten 
att med olika kombinationer av cykel eller promenader färdas över och runt sjön/älven.  
Arvidsjaur kan därigenom utveckla attraktiva värdeskapande lägen för boende och 
verksamheter i närheten av vattnet. Sammantaget bör sådana effekter, som inte med 
säkerhet vägs in i Trafikverkets kalkyler, tillföras till en diskussion om värdet av en förkortad 
väg och en ökad integration av flygplatsen med samhället. En ny väg kan därmed vara ett 
bidrag till en förstärkt och mer attraktiv fastighetsmarknad i Arvidsjaur. En välfungerande 
fastighetsmarknad är helt avgörande för att de fördelar flygplatsen skapar ska kunna 
omvandlas till växande tillgångar i regionen.   
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7. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 
 
Vi har i denna rapport framhållit att starka indikatorer talar för att Arvidsjaur flygplats spelar 
en betydelsefull roll för den svenska samhällsekonomin, det svenska flygsystemet och 
europeisk industri. Trafikverket ser det som samhällsekonomiskt fördelaktigt att upphandla 
en operatör för grundläggande trafik till och från Arlanda. Vi har dessutom indikerat att det 
är samhällsekonomiskt olönsamt att ersätta Arvidsjaur flygplats med flygtransfer från andra 
flygplatser. Flygplatsen är av betydande intresse för kritiska delar av europeisk industri och 
för flygtrafik på europeisk nivå.  
 
Arvidsjaur flygplats är i det avseendet betydelsefull för Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele 
kommuner. Som ägare finansierar och upprätthåller Arvidsjaur kommun flygplatsens 
basfunktion. Det kan hävdas att Arvidsjaur flygplats är en infrastruktur som är 
samhällsekonomiskt motiverad på nationell och europeisk nivå. Ett tydligare statligt 
åtagande i flygplatsens basfunktion är därmed motiverat.  
 
Våra kalkyler tyder på att ägaren Arvidsjaur kommun, i nuvarande läge, där staten inte tar 
detta ansvar, gör rätt i att driva flygplatsen. De direkta och indirekta 
sysselsättningseffekterna av flygplatsen innebär med stor sannolikhet att flygplatsen inte är 
en skattemässig belastning för kommunen. Det ska inte hindra att kommunen med aktiva 
insatser kan stärka de nuvarande och potentiella tillväxteffekter flygplatsen ger kommunen.   
 
Samtliga kalkyler vi gjort i denna rapport kan med fog kritiseras för att de är 
överslagsberäkningar. Relationen mellan flygplatsen, verksamheterna i kommunen, det 
kommunalekonomiska utfallet samt de nationella och europeiska samhällsekonomiska 
effekterna av flygplatsens verksamhet bör kontinuerlig följas upp, analysen bör förfinas och 
åtgärder vidtas för att förstärka de lokala effekter flygplatsen kan ge.   

 Endast med fördjupade och återkommande analyser kan det samhällsekonomiska 
värdet av flygplatsen och dess avtryck i regionen förstärkas.   

Vi har i rapporten framhållit att Arvidsjaur kommun och andra aktörer med intresse att 
stärka förutsättningarna för tillväxt i kommunen och för en fortsatt utveckling av flygplatsen, 
framför allt kan arbeta i två riktningar. Det gäller att, 

 Stärka fastighetsmarknaden för att öka befolkningen i ett attraktivt Arvidsjaur.  

Den långsiktiga utvecklingen av flygplatsen är beroende av att alla aktörer i kommunen 
fokuserar på att öka kommunens befolkning. Biltestverksamhet, fritidshus och besöksnäring 
stärker köpkraften i kommunen, stärker flygplatsen och sysselsättningen, men helt 
avgörande för kommunens ekonomi är att antalet mantalsskrivna skattebetalare i 
kommunen ökar. För att befolkningen ska växa krävs att fastighetsmarknaden är levande och 
aktiv, där bostäder erbjuds som matchar efterfrågan såväl från presumtiva inflyttare, som 
redan bosatta, när de vill finna och utveckla sitt boende. Attraktiva bostäder måste skapas 
genom utveckling av existerande fastigheter och genom nybyggnation. De problem 
nationella regleringar av byggande på strandnära lägen innebär för kommunerna i 
flygplatsens omland har ofta påtalats. Kommunen bör trots de nationella regleringarna aktivt 
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verka för en vitalisering av den privata och kommersiella fastighetsmarknaden samt hitta en 
tydlig men avgränsad roll för allmännyttan.  
 
En ökad befolkning ger injektioner i den kommunala ekonomin, skapar underlag för en 
diversifierad service och signalerar generellt att kommunen är attraktiv. En större befolkning 
ökar det potentiella underlaget för flygplatsen, samtidigt som kommunens kapacitet att 
investera i flygplatsen ökar. Det ger ökade möjligheter att utveckla såväl biltestnäringen som 
besöksnäringen samt andra näringar i kommunen.  
  
Vi har även pekat på möjligheten att öka tillgängligheten till flygplatsen från Arvidsjaur 
centrum med en ny väg och bro. Förutom att restiden därmed förkortas för resenärer med 
start- och målpunkter väster om Arvidsjaur, ger det nya möjligheter att integrera flygplatsen 
med service och andra verksamheter i Arvidsjaur centrum.  

• Stärk Arvidsjaur flygplats koppling till Arvidsjaurs ekonomi. 

Det innebär att Arvidsjaur flygplats får ett tydligare ”City Airport” uttryck. Vi menar att 
Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner bör argumentera för en ny kortare förbindelse mellan 
centrum och flygplatsen i länstransportplanen för Norrbotten. Trafikverket bör genom en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) skapa en tydligare bild av olika möjliga sträckningar. Ytterst handlar 
Arvidsjaur flygplats framtid om en kontinuerlig utveckling av själva flygplatsen. Vi kan 
konstatera att, 

 En pågående och föränderlig konkurrens om passagerare kräver aktiva insatser från 
invånare och aktörer i Arvidsjaur, Arjeplog och Sorsele för att utveckla flygplatsen. 

 Arvidsjaur flygplats måste utveckla nya koncept och relationer med passagerare 
och aktörer i upptagningsområdet. 

Arvidsjaur flygplats har redan visat på en förmåga att utveckla koncept och söka nya 
marknader. Det  säkrar verksamheten inför framtiden, stärker ekonomin och ökar bidraget till 
ägaren, Arvidsjaur kommun. Sorsele, Arjeplog och Arvidsjaur kommuner bör tillsammans med 
Region Norrbotten och Region Västerbotten öka dialogen med Trafikverket och regeringen 
om flygplatsens utveckling. Arvidsjaur flygplats har som många av de statliga och kommunala 
flygplatserna en regional betydelse, men flygplatsen fyller, och i det fallet till skillnad från 
många andra flygplatser, dessutom en viktig roll för europeisk fordonsindustri. Andra 
flygplatser i Norra Europa kan lära av Arvidsjaur flygplats.  
 
Ett kunskapscentrum för hållbar utveckling av flygplatser ger möjlighet till utbyten och lärande 
mellan flygplatser, kommuner, regioner, trafikmyndigheter och Europeiska unionen.  Ett 

 ARVIDSJAUR ARCTIC CENTRE FOR SUSTAINABLE AIRPORT MANAGEMENT  

kan bli ett kunskapscentrum där utbildning, seminarier, konferenser och testverksamhet kan 
genomföras. Samarbeten med andra flygplatser i Norden, om förvaltning av flygplatser och 
utveckling av nya el- och biobränsledrivna fossilfria flygplan, som klarar det Arktiska klimatet 
och minimerar påverkan på ekosystemen i flygplatsens omland, har en given plats inom  
ramen för ett sådant kunskapscentrum.  
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