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Sammanfattning 
Endast ett fåtal större flygplatser har lyckats att med en kombination av flygfrakt och 
regelbunden flygtrafik finna lönsamhet på den kraftigt konkurrensutsatta marknaden. De 
flesta mindre flygplatser runt om i landet har idag svårt att bedriva en lönsam verksamhet och 
Norrköping Flygplats är inget undantag. 
 
År 2006 övergick ägandet av flygplatsen till Norrköping kommun efter att tidigare ägaren 
LFV framfört önskemål om att avveckla verksamheten. Kommunen, med flygplatschefen 
Mari Torstensson, står nu inför utmaningen att utveckla flygtrafiken för att på sikt försöka få 
flygplatsen lönsam. Som en del i detta krävs att flygplatsens nuvarande kapacitet undersöks 
samt vilka investeringar som kan bli aktuella vid såväl ökad passagerartrafik som flygfrakt. 
Detta examensarbete utgår från en förundersökning om rullbaneförlängning som LVF gjort 
under 2006. De förutsättningar som en rullbaneförlängning ger används som förutsättningar 
vid simulering av passagerarflödet på terminalen samt möjlig kapacitet vid flygfrakt.  
 
Simuleringen visar att det är fullt möjligt att ha avgående trafik med t.ex. Boeing 767-300 
(315 PAX) om antalet check-in-diskar avvägs mot kön i säkerhetskontrollen. Bagagesystemet 
har hög kapacitet men kräver ett korrekt handhavande från både handlingagenter och 
röntgenoperatör. Vid ankommande flighter av samma storlek uppstår vissa problem i 
ankomsthallen. Utan passkontroll kommer samtliga resenärer att befinna sig i ankomsthallen 
samtidigt vilket skapar stor trängsel. Vid passkontroll blir dock kön dit lång och många 
tvingas köa utanför terminalbyggnaden vilket inte är att föredra. De största förändringarna 
krävs således i och i anslutning till ankomsthallen.  
 
För att bedriva en effektiv och säker flygfrakt krävs omfattande investeringar. Framförallt i 
utrymme för hantering och förvaring av godset. Gällande säkerhetsregler gör att flyggods 
måste förvaras utom åtkomst för obehöriga vilket Norrköping flygplats i dag har svårt att 
uppfylla. Med möjligheten att hantera tyngre fraktplan än idag blir bristen än mer tydlig och 
investeringar i bland annat dollies och förvaringsutrymmen är nödvändigt. 
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Abstract 
There are only a few larger airports which with a combination of freight and regular passenger 
air traffic manage to find economic profitability, often due to scale in their activities. Many 
regional airports in Sweden struggle with financial difficulties due to strong competition on 
the market and Norrköping Airport is not an exception. 
 
In 2006 the municipality of Norrköping overtook the ownership of the Airport from LFV 
(Swedish Civil Aviation Administration). This change of ownership became reality when 
LFV presented a request to phase out the airports activities due to low profitability. The 
municipality and especially the airport manager Mari Torstensson now have to find a way to 
make the airport profitable in the long run. Due to the airports lack of capacity and other 
limitations this study is made to determine what infrastructural changes is needed if the 
passenger- and freight flows are increased. This Master thesis is based on a prestudy of a 
runway lengthening made by LFV in 2006 and all the results derive from the assumption that 
the runway lengthening is carried out. 
 
The simulation study, made to analyse the passenger flow, tells us that it is possible to have 
departing flights with the size of Boeing 767-300 (315 PAX) without any major difficulties in 
check-in or security. This is as long as the number of check-in-queues is balanced with the 
queue to security. The baggage system has relatively high capacity but demands correct 
management from both handling agents and the X-ray operator. When an aircraft of that size 
is arriving to Norrköping airport problems might occur in the baggage claim area or queue to 
passport control depending on if passport control is necessary or not. With no passport control 
all passengers will be in baggage claim at the same time which will cause congestion in the 
passenger flow. Most of the changes will be necessary in baggage claim and the queue area to 
passport control.  
 
To be able to handle air cargo efficiently and according to current regulations extensive 
investments is necessary. Primarily in areas concerning handling and storing of the goods. 
Regulations concerning security states that no unauthorized person should have access to 
goods that are carried by an airplane, something that Norrköping airport today have a problem 
to fulfil. With the possibility to handle even bigger aircrafts than today the lack of capacity 
becomes even more obvious and investments in dollies and storage is necessary. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras problembakgrund och problembeskrivning för examensarbetet. 
Även syfte, metod och de identifierade avgränsningarna redovisas innan kapitlet avslutas med 
källkritik och rapportens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
Rullbanan på Norrköping Flygplats är i dag 2203 meter lång och kan hantera de flesta 
medelstora flygplan för passagerartrafik. Långväga charter och de flesta fraktflygplanen 
kräver dock en något längre rullbana för att trafiken skall kunna bedrivas på ett säkert och 
kostnadseffektivt sätt. För att Norrköping Flygplats skall kunna få lönsamhet i sin verksamhet 
krävs att trafiken på ett eller annat sätt utvecklas, vilket föranledde att en förstudie om 
rullbaneförlängning utfördes av LFV-teknik under 2006. Resultatet visar på att en förlängning 
med ca 300 meter är tekniskt möjlig till en anläggningskostnad av ca 34 Mkr1. Då 
Norrköpings Kommun har ambitioner att vara en av de ledande logistikregionerna i Norden är 
en satsning på flygfrakt en viktig komponent i utvecklingen och en utbyggnad av rullbanan 
skulle således vara nödvändig. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Norrköping Flygplats ägare Norrköpings kommun är intresserade av vilka möjliga effekter 
som kan uppstå vid en investering i längre rullbana. Om en utbyggnad skall vara försvarbar 
bör underlag finnas för viss flygfrakt och ökad passagerartrafik samt resurser att hantera 
desamma. Med större charterflyg som kan trafikera flygplatsen blir passagerartillströmningen 
troligtvis högre och problem med köer och trängsel kan uppstå vid olika punkter i 
passagerarflödet. För att bedriva flygfrakt krävs viss investering i materiell utrustning men 
även tillstånd och nya hanteringsutrymmen kan vara nödvändigt beroende på typ av 
godstransporter. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera och analysera behovet av investeringar till följd 
av en utbyggnad av rullbanan på Norrköping Flygplats. Ökat passagerarantal ställer högre 
krav på befintliga rutiner och utrustning för hantering av passagerare och bagage. Arbetet 
syftar till att se om någon större förändring av dagens system är nödvändig eller om 
tillgänglig kapacitet räcker för att uppfylla IATAs (International Air Transport Association) 
rekommendationer som gäller för servicenivå C.  
 
Ytterligare en aspekt som beaktas är förutsättningarna för flygfrakt. I dag transporteras endast 
en liten del av det som räknas som flygfrakt med flyg från flygplatsen, men en utbyggnad av 
rullbanan kan förbättra möjligheterna att utveckla flygfrakten. Arbetet svarar på vilka krav 
och investeringar som ställs på flygplatsen och dess utrustning för att kunna bedriva 
regelbunden flygfrakt med hänsyn till de nya förutsättningar som en längre rullbana ger. 
 

                                                
1 Nordström A., (2006), Norrköping Flygplats förstudie Thailandscharter, LFV, s. 3 
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1.4 Metod / Uppgiftsprecisering 
En fullständig kartläggning av de relevanta nuvarande flödena har gjorts vad gäller 
passagerartrafiken. Med hjälp av simulering studerades och analyserades passagerarflödena 
och möjliga investeringar och åtgärder identifierades. De data som behövdes till simuleringen 
samlades in genom tidsstudier och observationer. Att använda simulering av passagerar- och 
bagageflöden föreföll lämpligt då simulering är ett effektivt verktyg vid den typen av flödes- 
och kapacitetsanalyser. 
 
När det gäller flygfrakt utfördes faktainsamling bl.a. genom studiebesök på Jönköping och 
Landvetter flygplats samt intervjuer och samtal med personer insatta i området. Även Internet 
har använts för att söka fakta. Utifrån dessa fakta presenteras förslag på nödvändiga åtgärder 
och investeringar för att kunna bedriva effektiv flygfraktsverksamhet. 
 

1.5 Identifierade avgränsningar 
Som problembeskrivningen antyder är lönsamhetsbedömningen av investeringen till stor del 
beroende av vilka möjligheter till ökade transportvolymer som finns för såväl passagerare 
som frakt. Några marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser kommer inte att utföras här 
utan undersökningarna som utförs i denna rapport utgår ifrån att maximala volymer skall 
kunna hanteras efter de krav som finns och möjliggörs med längre rullbana. Med maximala 
volymer menas den volym gods eller det antal passagerare som kan anlända eller avgå i ett 
fullastat plan från Norrköping Flygplats. Kostnadsaspekterna för de identifierade brister och 
de föreslagna åtgärder som presenteras i rapporten utelämnas till stor del då många åtgärder 
kräver separata utredningar och kostnadsanalyser.  
 
Då reguljärtrafiken i dagsläget bedrivs med relativt små flygplan och inte begränsas av 
rullbanans längd görs antagandet att den förblir oförändrad vid en utbyggnad. Relevanta 
förändringar kommer främst att ske inom charterflyget vilket också var fokus vid 
datainsamling och kartläggning av passagerartrafiken.  
 

1.6 Källkritik 
De källor som utnyttjas i rapporten bedöms som trovärdiga då ursprungskällor föredragits och 
sekundära källor i så stor utsträckning som möjligt har undvikits. I rapporten utnyttjas 
förutom elektroniska och tryckta källor även muntliga i form av intervjuer med personer väl 
insatta i branschen. De elektroniska källorna är i hög grad officiella sidor med hög 
tillförlitlighet men även något enskilt examensarbete har nyttjats, framförallt vid sökning av 
bakgrundsfakta. Dessa uppgifter har använts med viss försiktighet och inga slutgiltiga 
resonemang har förts med den informationen som grund. I de fall då enskilda aktörers 
officiella hemsidor nyttjats för att t.ex. ta del av framtidsprognoser görs jämförelser med 
konkurrenter för att säkerställa prognosernas validitet då värden kan ha friserats i syfte att 
framhålla sin egen marknadsposition. 
 

1.7 Disposition 
Rapporten inleds med att efter inledningen lista begrepp och definitioner som förekommer i 
rapporten då dessa är specifika för flygbranschen. Därefter beskrivs flygfraktens och 
semestercharterns historia, struktur och utveckling, vilka ligger till grund för den 
frågeställning som uppstått vad gäller investeringar på både passagerar- och 
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fraktverksamheten på Norrköping Flygplats. Kapitel 5 och 6 ger läsaren en inblick i 
simuleringsteori och simuleringsverktyget Arena som utnyttjas för simuleringsanalysen. I 
kapitel 7 ges en övergripande beskrivning av Norrköping Flygplats och dess terminaler för att 
ge en bild av flygplatsens förutsättningar. Kapitel 8 ger sedan en utförligare beskrivning av 
flygplatsens kapacitet som en grund till simuleringsanalysen av chartertrafiken som beskrivs i 
kapitel 9. Kapitel 10 utreder förutsättningarna för flygfrakt på Norrköping Flygplats. En 
avslutande diskussion i kapitel 11 knyter ihop de viktigaste resultaten i rapporten med förslag 
på åtgärder.  
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2 Begrepp och definitioner 
Här förklaras några av de förkortningar och definitioner som används i rapporten. De flesta 
är specifika för flygbranschen men även andra förkortningar finns med då de kan behöva en 
utförligare förklarning. 

 
 
ASDA  Accelerate – Stop Distance Available är den tillgängliga start-stopsträcka som 
 finns tillgänglig på den aktuella flygplatsen. 
 

BCL Bestämmelser för Civil Luftfart är en av Svenska luftfartsstyrelsen upprättad 
samling av regler som gäller för civilt flyg.  

 

ETD  Estimated Time of Departure är den förväntade avgångstiden för en given 
flight. 

 

FTK  Freight Tonne Kilometers är produkten av antal fraktade ton och 
transportsträckan mätt i kilometer. 

 

GSA  General Sales Agent är en försäljare anlitad av ett flygbolag för att sälja 
transportvolym på flygbolagets fraktflygplan. 

 

HAWB  House AirWay Bill är en flygfraktsedel och ett kontrakt för enskild kund som 
är upprättad mellan kund och speditören.    

 

IATA International Air Transport Association. Linjeföretagens internationella 
samarbetsorganisation. 

 

ICAO International Civil Aviation Organization. Sammanslutning av de nationella 
luftfartsmyndigheter vars regeringar anslutit sig till Chicagokonventionen.  

 

ILS Instrument Landing System är markradioutrustning som används för att på 
instrument i ett flygplan under slutlig inflygning bestämma planets position i 
förhållande till rullbanan. 

 

LDA  Landing Distace Available är den tillgängliga landningssträckan på rullbanan. 
 

LDC  Lower Deck Container är en typ av container som används i undre lastrummet 
på flygplan. 

 

LW Landing Weight. Flygplanets Landningsvikt. 
 

MAWB  Master AirWay Bill är en fraktsedel och ett kontrakt som är upprättad mellan 
speditör och flygbolag.  

 

MLW  Maximum design Landing Weight är den största landningsvikt som flygplanet 
är konstruerat för. 

 

MTOW  Maximum design Take-off Weight är den största startvikt som flygplanet är 
konstruerat för. 

 

nm Nautisk mil är en vanlig enhet för distans till sjöss och i luften och är exakt 
1852 meter. 
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NSAB Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser är ett regelverk som 
sedan 1919 utgjort den juridiska grunden för de flesta transport- och 
speditionsavtal i Norden. 

 

OEW  Operating Empty Weight är grundvikten för ett flygplan med besättning och 
utrustning men utan last och bränsle. 

 

PAX  I flygbranschen en vanlig benämning på passagerare. 
 

Ready for    Förberedelser för gods som skall transporteras med flyg, exempelvis  
Carriage      packning och märkning. 

 

RTK  Revenue Tonne Kilometer är inkomstbringande tonkilometer. 
 

RWY  RunWay. Vanligt förekommande som benämning för rullbana.  
 

SIKA  Statens Institut för Kommunikationsanalys. En myndighet under 
Näringsdepartementet som tar fram utredningar och analyser samt ansvarar för 
den officiella statistiken inom transport- och kommunikationsområdet.  

 

TODA Take-off Distance Available. Tillgänglig sträcka för start plus längden på fritt 
område i startriktningen. 

 

TORA  Take-off Run Available. Tillgänglig startsträcka på rullbanan.  
 

TOW  Take-off Weight. Flygplanets startvikt.  
 

ULD Unit Load Devices är standardiserade lastbärare för flygfrakt. 
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3 Flygfrakt 
I detta kapitel presenteras flygfraktens historia och utveckling såväl internationellt som inom 
Sverige. Även vilken typ av gods och sändningar som är lämpliga för flygfrakt redovisas, 
innan kapitlet avslutas med ett stycke som behandlar flygplanets kapacitet samt dess vikt 
kontra rullbanans längd. 
 
 
Idag är efterfrågan av snabba transporter över stora avstånd stor, bl.a. eftersom många företag 
vill minimera lager och minska ledtider i produktionen. För denna typ av transporter är 
flygfrakt lämpligt. Den är dock förknippad med höga terminalkostnader såväl som 
undervägskostnader. Då ett plan som står på marken inte genererar några intäkter för 
flygbolaget, krävs att denna tid minimeras. Detta kan göras genom att lastning och lossning av 
godset effektiviseras, vilket innebär att det på flygplatsen måste finnas rätt utrustning och 
utrymme att hantera de aktuella flygplanstyperna. 
 

3.1 Flygfraktens historia och utveckling 
Flygfrakten gjorde entré på fraktmarknaden efter andra världskriget. Innan dess hade i princip 
enbart postflyg bedrivits och då i mindre skala. Under andra världskriget skedde en 
omfattande teknisk utveckling av flyget och transporter av militär materiel med flyg ökade 
drastiskt. Efter krigets slut var behovet av transporter så stort att varor som i vanliga fall 
skulle gå med fartyg gick med flyg istället. Det var dock inte förrän runt 1960 som flygfrakten 
fick sitt stora genombrott. Fraktsatserna kunde sänkas främst på grund av att moderna och mer 
ekonomiska flygplan utnyttjades och nattfraktslinjer med stor kapacitet infördes, vilket gav 
ökad service.2 Världshandelns tillväxt tycktes obegränsad, främst efterfrågades 
industriråvaror. I mitten på 1960-talet gjorde enbart SAS över 100 rena fraktflygningar per 
vecka och startade ett stort antal fraktlinjer i Europa3. Den ökande frakten ledde till att många 
flygplatser fick öppna nya speciella fraktterminaler för att klara av att hantera de stora 
mängderna flygfrakt. I Sverige öppnade Arlanda en terminal 1968 och 1969 öppnades en 
terminal på Göteborg-Torslanda4. 
 
Sedan 60-talet har flygfrakten globalt ökat med mellan 8 % och 15 % per år. Dock var 
ökningen mindre under oljekriserna då oljepriset ökade kraftigt vilket påverkade 
flygbranschens konkurrensmöjligheter.5 De senaste åren har dock den årliga ökningen varit 
något lägre, drygt 5 %. Prognoser tyder på att flygfrakten kommer öka med drygt 6 % per år 
fram till 2025 till 582,8 miljarder RTK (Revenue Tonne Kilometer) 6. Den största ökningen 
kommer att ske i Asien, med inrikes frakt i Kina och trafik inom Asien i spetsen med en årlig 
tillväxt på 10,8 % respektive 8,6 %7. 
 

                                                
2 Lumsden K., (2006), Logistikens grunder, Studentlitteratur, andra upplagan, s. 194 
3 Emthén G., (2005), Allt utom giraffer – Flygfraktens framgångssaga, I luften 2006 Flygets årsbok,  
Allt om Hobby Förlag, s. 120 
4 Ibid., s. 121 
5 Lumsden K., (2006), s. 194 
6 Boeing, World Air Cargo Forecast 2006-2007, [www], http://www.boeing.com/commercial/cargo/01_06.html, 
2007-09-04 
7 Boeing, World Air Cargo Forecast 2006-2007, [www], http://www.boeing.com/commercial/cargo/01_01.html, 
2007-09-04 
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3.1.1 Fraktmarknaden idag 
Efterfrågan för transporter med flyg beror på flera olika faktorer. Eftersom ett flygplan 
förbrukar en stor mängd bränsle är oljepriset en viktig faktor. Då fraktbolagen har låga 
marginaler när det gäller transportpriset, kräver ett högre oljepris att frakttariffen höjs, vilket 
leder till minskad efterfrågan på kort sikt. På samma sätt påverkas flygfrakten positivt av ett 
lägre pris på olja. På lång sikt är däremot den ekonomiska tillväxten i världen den viktigaste 
faktorn för fraktmarknadens utveckling. Detta syns tydligt då flygfraktens utveckling mellan 
och inom olika marknader studeras, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Flygfraktens utveckling 20058 
 
2005 ökade den totala flygfrakten i världen med 2 %. På den amerikanska marknaden 
minskade flygfrakten med 2,4 % inom Nordamerika och 2,6 % mellan Nordamerika och 
Latinamerika. Detta kan jämföras med utvecklingen inom Kina (+12,2 %) och Asien (+6,3 %) 
där den ekonomiska tillväxten är stark. De rutter som är flitigast trafikerade är dock de med 
stort godsflöde över stora avstånd, framförallt Asien – Europa, Europa – Nordamerika och 
Asien – Nordamerika. 
 

                                                
8 Boeing, World Air Cargo Forecast 2006-2007, [www], http://www.boeing.com/commercial/cargo/01_01.html, 
2007-09-10 
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3.2 Flygfrakt i Sverige 
Den flygfrakt som ankommer och avgår med flyg på flygplatser i Sverige är till största delen 
internationell frakt, d.v.s. den ankommer från eller avgår till utlandet. Endast drygt tre procent 
av den frakt som hanterades på svenska flygplatser 2006 var inrikes9. Figur 2 visar 
utvecklingen för den frakt och post som hanterades på svenska flygplatser och ankom eller 
avgick med flyg mellan 1960 och 2006.  
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Figur 2. Frakt och post i utrikes trafik samt avgånde inrikes frakt och post 1960-2006 
 
Som figur 2 visar ökade frakten stadigt från 1960-talet fram till slutet på 1990-talet då 
marknaden stabiliserades runt 200 000 ton. Efter 2002 har det dock vänt och mellan 2002 och 
2006 minskade fraktvolymerna på de svenska flygplatserna med 24 % till 153 700 ton. År 
2006 ökade inrikesfrakten återigen med nästan 14 %, men då inrikesfrakt enbart utgör en 
bråkdel av den totala fraktvolymen innebar det ändå att den totala fraktvolymen minskade 
med 3,4 % jämfört med 2005. Precis som frakten, ökade den post som transporteras med flyg 
fram till slutet på 1990-talet för att därefter minska fram till år 2005. År 2006 ökade återigen 
den flygbefordrade posten totalt med 11,2 % till knappt 32 000 ton. Till skillnad från ordinär 
flygfrakt sker transporterna av post till största delen inrikes. År 2006 ökade den inrikes 
flygbefordrade posten med 19 % till knappt 23 000 ton.10 
 
Vilket som är Sveriges största flygplats när det gäller hanterad godsmängd varierar beroende 
på om den flygbefordrade posten räknas med eller inte. Tabell 1 visar de fem flygplatser i 
Sverige med mest mängd hanterad frakt, alltså post exkluderad, 2006. 
 
Tabell 1. De fem största fraktflygplatserna i Sverige 2006 
Flygplats Ankommande och avgående frakt (ton) 
Landvetter 57597 
Arlanda 49459 
Sturup 38369 
Örebro 6402 
Skavsta 2536 

                                                
9  SIKA, (2007), Luftfart 2006, [pdf], s. 32-33, Hämtat från  
http://www.sika-institute.se/Doclib/2007/SikaStatistik/ss_2007_14.pdf, 2007-10-24 
10 Ibid., s. 8 
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Räknas post med blir Arlanda den största då där hanterades över 30 000 ton post 2006 till 
skillnad från Landvetter där endast 1 935 ton hanterades. Även flera mindre flygplatser har 
stor betydelse för den flygbefordrade posten i Sverige, exempelvis hanterade flygplatsen i 
Umeå 7 340 ton post och var därmed den näst största flygplatsen för detta år 2006. 
 
Att Landvetter är en stor flygplats för frakt beror bl.a. på dess geografiska placering i den 
nordiska triangeln med närhet och bra kommunikationer till såväl Stockholm, Köpenhamn 
som Oslo. Att flygfrakt är något flygplatserna satsar på märks tydligt då både Landvetter och 
Arlanda expanderar på detta område. På Landvetter skall en utbyggnad av den befintliga 
terminalen med över 5 000 m2 stå klar hösten 2008 och på Arlanda planeras en ny terminal på 
15 000 m2 vara klar 2010.11 
 

3.2.1 Flygfrakten på Norrköping Flygplats 
I Norrköping ser utvecklingen ungefär likadan ut som för flygfrakten i Sverige som helhet. 
Den minskade stadigt från 1999 och uppgick 2006 till endast 6 ton. Denna frakt 
transporterades som gods i buken på de passagerarplan som trafikerade Norrköping och inte 
med fraktflygplan. 
 
Den hanterade mängden post har varit betydligt större än frakten tills den helt upphörde 2005. 
Innan dess hade även den minskat stadigt från 1999. Som jämförelse kan det nämnas att det år 
2000 hanterades 2598 ton post på flygplatsen jämfört med endast 479 ton frakt. Tabell 2 visar 
utvecklingen för frakt och post åren 1999 till 2006. 
 
Tabell 2. Hanterad frakt och post på Norrköping Flygplats 1999 - 200612 

 Frakt Post 
 Inrikes Utrikes Totalt Inrikes Utrikes Totalt 

1999 90 502 592 2686  2686 
2000  479 479 2598  2598 
2001  328 328 2355  2355 
2002  227 227 1952  1952 
2003  182 182 1841  1841 
2004  170 170 680  680 
2005  167 167   0 

2006  6 6   0 
 
I tabellen kan utläsas att i princip ingen post eller frakt hanterades under 2006. Detta beror till 
största delen på att det under detta år inte skedde någon trafik med islandshästar. Tidigare år 
ankom ca 10 plan från Icelandair med drygt 80 islandshästar per gång. Flygplanet gick 
därefter tomt tillbaka till Island. Detta återupptogs 2007 men från oktober 2007 ankommer 
Icelandair en gång per vecka med hästar och tar samtidigt med frakt från Norrköping till 
Keflavik med slutdestination JFK i New York. 
 
Det plan som trafikerar denna tur är fraktflygplanet Boeing 757-200PF med plats för 15 
paletter eller containrar på huvuddäcket. Då hästar nu regelbundet kommer till Norrköping är 
kvantiteten mindre per gång. Detta har medfört att de kan lastas i containrar istället för att 
placeras löst i lastrummet, som då behövdes byggas om med bås för hästarna, vilket fallet var 
                                                
11 SAS Cargo, SAS Cargo Airfreight guide, [www], www.sascargo.se, 2007-10-24 
12 SIKA, SIKA:s rapporter Luftfart 1999 till Luftfart 2006, [pdf], Hämtat från  
http://www.sika-institute.se/Templates/Page____49.aspx, 2007-09-04 
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tidigare. På grund av detta har hanteringen av hästarna underlättats avsevärt och turn-around-
tiden på denna flight är planerad till 1 timma och 40 minuter att jämföra med de närmare tio 
timmar det tog tidigare. 
 

3.3 Typer av gods och sändningar 
I takt med den globalisering som sker idag krävs snabba transporter över stora avstånd. Vilket 
transportsätt som väljs beror på kundens behov. Ökade krav på precision i produktionen har 
lett till att många företag använder flygfrakt istället för långsammare och mindre precisa 
transportsätt som exempelvis sjötransporter. Samma produkt kan skickas med antingen flyg 
eller något annat transportslag beroende på transportköparens tidskrav på leveransen. En viss 
produkt kan för ett företag vara en lagervara och därmed transporteras på billigaste sätt, 
medan samma produkt för ett annat företag kan vara en reservdel som är kritiskt för 
produktionen och måste då flygas hem. 
 
Det går att urskilja ett antal speciella typer av gods som normalt fraktas med flyg. Ur 
transportköparens synvinkel kan även några olika typer av flygsändningar identifieras. 
 

3.3.1 Godstyper 
Mycket av det gods som fraktas med flyg ställer krav på tiden för transporten. Det finns fyra 
huvudtyper av gods som normalt fraktas med flyg13: 

• Lättfördärvliga varor. Det finns en mängd varor som snabbt blir förstörda 
och därmed kräver snabba transporter. Det gäller exempelvis blommor, frukt, 
livsmedel samt vissa kemiska preparat. 

• Varor med nyhetsvärde. Vissa varor blir fort inaktuella om de inte når 
marknaden i tid. Dagstidningar, tidskrifter och filmer är typiska varor av denna 
kategori. Även modekläder och hemelektronik så som datorer tillhör denna typ 
av gods. 

• Varor med speciella krav på snabb leverans. Till denna typ av gods hör 
reservdelar och varor som måste erhållas fort för att undvika brist. Här är 
transportkostnaden av underordnad betydelse och det viktiga är att få 
produkten så fort som möjligt. 

• Högvärdiga varor. När det gäller varor av högt värde finns det flera fördelar 
med flygfrakt. I och med att transporttiden är kortare minskar kostnaderna för 
bundet kapital under transporten vilket kan väga upp för den högre 
fraktkostnaden. Detta gäller framförallt varor av extremt höga värden per 
viktenhet, exempelvis mediciner, vid stora avstånd. Även försäkringspremierna 
kan minskas då internationella flygtransporter har höga säkerhetskrav. 

 

                                                
13 Lumsden K., (2006), s. 201 
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3.3.2 Sändningstyper 
Om flygfrakten delas in i vilken funktion godset har för transportköparen, kan tre typer av 
sändningar identifieras14: 

• Nödsändningar. Dessa sändningar utgör en liten del av flygfrakten men är de 
volymmässigt viktigaste. Typiskt gods som går med denna typ av sändning är 
kritiska reservdelar, som måste komma fram vid en viss tidpunkt. Kostnaden 
för denna typ av sändning är oftast hög men vägs upp av att de indirekta 
kostnaderna, exempelvis bortfall i produktionen, är höga. 

• Reguljära flygsändningar. Denna typ av sändningar kan ske antingen med 
passagerar- eller fraktplan på reguljära linjer. Det gods som transporteras har 
högt varuvärde per viktenhet, av gods som är värt >300 kr/kg transporteras ca 
60 % med flyg, och varor som lätt blir förstört eller snabbt förlorar i 
nyhetsvärde. 

• Planerade nödsändningar. Planerade nödsändningar tillämpas då kunden vill 
ha en redundant transportlösning som alltid finns till förfogande men normalt 
inte används, exempelvis för att tillgodose efterfrågetoppar på olika 
marknader. Kundens transportupplägg är då planerat efter att det går att flyga 
in varor om det uppstår brist någonstans i försörjningskedjan och på så sätt 
minska behovet av säkerhetslager. Dessa sändningar utgörs alltså av planerade 
transporter och inte panikartade nödsändningar. 

 

3.4 Former för befraktning 
Flygfrakt brukar delas upp i reguljär linjetrafik och chartertrafik. Den reguljära linjetrafiken 
har bestämda avgångstider, rutter och ankomsttider. Transporten sker antingen i fraktplan 
eller på vanliga passagerarplan, så kallat belly cargo. Det finns även flygplan som har 
anpassats för att snabbt kunna konverteras från passagerartrafik till frakttrafik. 
 
Vid chartertrafik för frakt skiljs det på fullcharter och splitcharter. Fullcharter innebär att hela 
planet hyrs av en transportköpare för transport av dennes gods. Splitcharter innebär att flera 
avsändare eller mottagare delar på ett plan genom att betala för den kapacitet ombord som de 
behöver. 
 

3.5 Fraktflygplanens kapacitet och lastbärare 
Gods kan transporteras antingen i rena fraktplan eller som belly cargo på vanliga 
passagerarplan. Hur godset lastas ser olika ut beroende på vilken typ av plan det är. Vissa plan 
lastas enbart med containrar eller paletter, så kallade ULD (Unit Load Devices), medan andra 
plan hanterar enbart löst gods eller både löst gods och ULD. Då containrar som används inom 
flyget är speciellt anpassade för detta, måste godset som regel stuvas om till annan lastbärare 
då transportslaget ändras. 
 
Det finns olika typer av lastbärare som används inom flygfrakten. Eftersom flygplanen är 
rundade används i nedre lastrummet så kallade LDC (Lower Deck Containers) både på 
vanliga passagerarplan och rena fraktplan. Dessa har det nedre hörnet mot flygkroppen 
kraftigt avkapat. Boeings LD-1 container är 163 cm hög, 153 cm djup och har den största 

                                                
14 Ibid., s. 202-203 
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bredden 233 cm, med en volym av 4,9 kubikmeter15. Löst gods kan även lastas på flygpallar, 
med dimensioner runt 244 cm x 318 cm, där godset surras med nät över pallen då den är 
färdiglastad. Eftersom drygt 90 % av den totala transporttiden för flygfrakt är markhantering, 
kan mycket vinnas genom att använda standardiserade ISO-containrar16. 
 
En Boeing 747-400, som är ett passagerarplan, har i nedre lastrummet plats för 30 stycken 
LD-1 containrar17. Alla dessa kan dock inte användas för flygfrakt då flera av dessa containrar 
upptas av passagerarnas bagage. 
 
Fraktversionen 747-400 Freighter, som är ett av de största fraktplanen på marknaden, har plats 
för 32 LD-1 containrar i nedre lastutrymmet. Detta plan kan lyfta hela nospartiet och kan på 
så sätt lasta huvuddäcket med maximalt 29 stycken 10-fots ISO-containrar alternativt 13 
stycken 20-fots ISO-containrar och 5 stycken 10-fots containrar18. Det finns även plats för 15 
kubikmeter löst gods. Det är dock inte bara utrymmet som begränsar mängden gods som kan 
lastas, utan även vikten. En Boeing 747-400 Freighter kan lasta maximalt 123 970 kg gods 
innan MTOW (Maximal design Take-Off Weight) överskrids.19 
 

3.5.1 Flygplanets vikt kontra banlängd 
Hur mycket flygplanen kan lasta beror på en mängd olika faktorer så som väder, vind samt 
banans bärighet och längd. Ju sämre vädermässiga förhållandet desto längre bana krävs för 
såväl start som landning. Det optimala vädret sett ur denna synvinkel är då det är kallt, torrt 
och motvind. Tabell 3 visar maximal start- respektive landningsvikt för ett antal vanliga 
fraktflygplan vid banlängderna 2200 meter och 2500 meter vid standardförhållanden, d.v.s. då 
det är vindstilla, +15 grader celsius och vid havsnivå, för torr och våt rullbana. Den visar även 
hur lång rullbana som krävs för att starta och landa då flygplanen är fullastade. Då vissa av 
siffrorna i tabellen är utlästa och uppskattade ur diagram är de inte exakta. 
 
Tabell 3. Längdkrav på rullbanan i meter kontra flygplanets vikt i kg 

Flygplanstyp 2200 meter 2500 meter 
MTOW  

(kg) 
MLW 
(kg) 

Krav på  
Banlängd (m) vid 

  TOW LW TOW LW     MTOW MLW 

  Torr bana Våt bana  Torr bana Våt bana    Torr bana Våt bana 

737-700C 77560 58604 58604 77560 58604 58604 77560 58604 2000 1420 1650 

757-200PF 114000 92250 92250 115668 92250 92250 115668 92250  2350 1500 1750 

767-300 Freighter 169000 147871 147871 179000 147871 147871 186880 147871 2700 1700 1950 

747-400ER Freighter 352000 297000 260500 374000 302000 295000 412770 302093 3200 2250 2580 

MD-11 Freighter 228000 209000 172500 244000 222944 203000 273294 222944 3100 2350 2700 

A380-800F 510000 427000 540000 427000 590000 427000 3000 2050 

 
I tabellen kan det utläsas att den tillåtna landningsvikten kan variera med flera ton beroende 
på om rullbanan är torr eller inte. För en Boeing 747-400ER Freighter skiljer det över 35 ton 
beroende på om rullbanan är torr eller inte vid 2 200 meter tillgänglig sträcka. Detta som är 
                                                
15 Boeing, (2002), Airplane description, [pdf], s.34, Hämtat från 
http://www.boeing.com/commercial/airports/acaps/7474sec2.pdf, 2007-09-06 
16 Lumsden K., (2006), s. 202-203 
17 Boeing, Technical Characteristics – Boeing 747-400, [www], 
http://www.boeing.com/commercial/747family/pf/pf_400_prod.html, 2007-09-06 
18 Boeing, Main Deck Cargo Arrangements, [www], 
http://www.boeing.com/commercial/747family/pf/pf_cargo.html, 2007-09-06 
19 Boeing, Technical Characteristics – Boeing 747-400 Freighter, [www], 
http://www.boeing.com/commercial/747family/pf/pf_400f_prod.html, 2007-09-06 
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fraktversionen av Boeings jumbojet har en MTOW på knappt 413 ton och kräver då ca 3 200 
meter för att lyfta vid standardförhållanden. Dess MLW (Maximum design Landing Weight) 
är drygt 302 ton och då krävs en tillgänglig landningssträcka på 2 250 meter alternativt 2 580 
meter. Då fraktversionen av nya Airbus A380, A380-800F, tas i bruk beräknas dess MTOW 
till 590 ton vilket skulle kräva en startsträcka på 3 km. Det har en MLW på 427 ton och 
behöver då 2 050 meter för att landa. Om den nya A380-800F jämförs med den äldre B747-
400 Freighter, ses att Airbusen kräver 200 meter kortare bana vid såväl start som landning 
trots att den kan både starta och landa med betydligt högre vikt, MTOW respektive MLW, än 
Boeingplanet. Detta tyder på att det inte enbart är planens storlek och vikt som avgör hur lång 
rullbanan behöver vara, utan även flygplanens specifika flygegenskaper. 
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4 Charter 
I denna del av rapporten kommer fokus främst att läggas på charterflyg inom turistnäringen 
då övriga former av charterresor är relativt ointressanta för rapportens huvudsyfte. Här 
behandlas charterns historiska utveckling och dess framtid i Sverige. 

 
 
Begreppet charter inom resebranschen innebär ofta att researrangören levererar ett 
helhetspaket till resenären innehållande resa, boende och eventuellt mat och nöjesaktiviteter 
på destinationen. Charter härstammar från engelska charter som i sin tur kommer från 
lantinets chartula ”litet papper” i betydelsen kontrakt20. Kontraktet avser det avtal som 
resebolaget sluter med exempelvis ett flygbolag för att hyra ett helt flygplan till ett bestämt 
resmål. Genom att även sluta denna typ av avtal med hotellägare kan arrangören ofta erbjuda 
paketresor till en låg kostnad för resenären. 
 
Luftfartsstyrelsens definition för charterflyg är:  
 

Yrkesmässig icke regelbunden luftfart för befordran med luftfartyg vars högsta 
tillåtna startmassa överstiger 5 700 kg eller som är typgodkänt för befordran av mer 
än 10 passagerare21 

 

4.1 Historia 
Det sägs att chartern föddes en brittisk sommardag år 1841 då Thomas Cook fyllde ett inhyrt, 
öppet tågset från Midland Railway Company med 500 godtemplare och fraktade dem de tolv 
engelska milen från Leicester till Loughborough.22 Det skulle dock dröja ytterligare drygt 100 
år innan chartern skulle etableras inom flygbranschen i Europa. 
 
En milstolpe i den svenska turismens utveckling och även genombrottet för densamma kom i 
samband med införandet av tolv dagars semester 1938. 1945 utökades sedan den lagstadgade 
semestern till att omfatta två veckor och längre semesterresor blev nu möjliga för de svenska 
medborgarna. Resandet övergick mer och mer från att vara av individuell karaktär till att 
utnyttja masstransportmedel, såsom ångbåtar och järnvägen, vilket medförde skaleffekter och 
därmed lägre biljettpriser. Under andra världskriget utvecklades också flygindustrin och när 
kriget väl var över fanns det gott om pålitliga flygplan med längre räckvidd och tillförlitliga 
navigationsinstrument som kunde byggas om och anpassas för civilt flyg. Att flyget skulle 
komma att användas för charterresor blev en naturlig följd av utvecklingen23.    
 
Grunden till det vi svenskar idag kallar charterflyg inom turistnäringen utspelades under en 
vecka i januari 1951. Piloten Göte Rosén, som skulle bli svensk charterflygs fader, fick den 
22 januari i uppdrag att utföra en ambulansflygning till Palma de Mallorca för att hämta en 
svårt sjuk man som behövde få vård av svenska läkare. Då Rosén med besättning, efter en 
dramatisk resa, landade på Palma de Mallorca var mannen som skulle hämtas allt för sjuk för 

                                                
20 Seth T., (2001), Älskade Charter, Vagabond Media AB, s. 14 
21Luftfartssyrelsen, Definitioner, [www], 
http://www.lfs.luftfartsstyrelsen.se/BASIS/lfvb1/irisext/gallandedefinition2/DDW?W%3DTERM%3D'C'*+SOR
T+BY+TERM%26M%3D12%26K%3D106%26R%3DY%26U%3D1, 2007-09-10 
22 Seth T., (2001), s. 6 
23 Seth T., (2001), s. 46 
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att orka en längre transport. I väntan på att patienten skulle bli bättre fascinerades Rosén av 
den underbara miljö, värme och det kristallklara vatten som ön hade att erbjuda. Rosén 
förstod genast att detta skulle bli ett perfekt resmål för stressade svenskar.24 
 
Väl hemma igen var Göte Rosén helt övertygad om att charterflygningar med 
semesterresenärer till Palma skulle bli framtidens melodi. Dock var intresset svalt från 
resebyråerna som ställde sig skeptiska till hans förslag och inte minst till de kalkyler om att 
kunna flyga passagerare tur och retur Palma de Mallorca för endast 650 kronor med DC-3, 
vilket var billigt även då. En annan fråga som resebyråerna ställde sig var hur det skulle vara 
möjligt att få ett 30-tal människor att vilja flyga till just den destinationen samtidigt.  
 
Trots motgångarna på resebyråerna fortsatte Rosén att under två år kämpa för sin övertygelse 
samtidigt som hans arbetsgivare, Transair, tappade i sysselsättning och hamnade i stora 
ekonomiska svårigheter. Tanken att chartra flygplan för flygsemestrar hade fortfarande inte 
vunnit något gehör i den svenska resebyråvärlden när en man vid namn Knut Oskar 
Gustavsson ringde och visade sitt intresse för Roséns idéer. Gustavsson var bussresearrangör 
och hade genom erfarenhet märkt att han kunnat ta ett lägre pris per stol för bussar i 
chartertrafik än i reguljärtrafik och att detta borde rimligtvis gälla även för flygtrafik. Varför 
Gustafsson var intresserad av flygcharter berodde helt enkelt på att hans bussbolag hade 
bussar i Hamburg, Pisa och Marseilles som behövde sysselsättas då folk hade tröttnat på de 
långa och tråkiga bussresorna genom Sverige och Nordtyskland25. Ett avtal om 44 flygningar 
till de tre destinationerna slöts mellan Gustavsson och Transair och lördagen den 6 april 1953 
påbörjas de första charterserieflygningarna i Europa, mellan Stockholm och Hamburg. En 
avgörande faktor till att flygningarna blev verklighet var att man kunde använda sig av 
flygplanstypen DC-3 till vilken det fanns stor tillgång på utbildade mekaniker och piloter 
samtidig som maskintypen var både billig och driftsäker. Charterflyget hade nu börjat få fart 
och efter att Göte Rosén startat eget flygbolag tillsammans med Knut Oscar Gustavsson 
kunde den första resan till Palma de Mallorca gå av stapeln i april 195426. Äntligen hade 
Roséns dröm om charterresor till denna ö blivit verklighet och det dröjde inte länge innan fler 
resebolag öppnade ögonen för charterflygets potential. 
 

4.2 Charterflyg idag 
Chartertrafiken har utvecklats mycket sedan introduktionen i början på 50-talet. Långväga 
resor var förr i tiden ofta besvärliga då de tog lång tid och ofta krävde mellanlandningar för 
tankning och vila för besättningen. Allt eftersom efterfrågan på långväga semesterresor ökade 
ställdes det också högre krav på flygplanens storlek och resans komfort. I takt med den 
tekniska utvecklingen av flyget blev det på 60-talet intressant att införa jetdrivna flygplan 
även i charterbranschen. Jetmotorerna var betydligt driftsäkrare vilket innebar att jetplanen 
skulle erbjuda en betydligt bättre driftsekonomi.27 Trots högt inköpspris och höga kostnader 
per flygtimme blev kostnaden per flygstol i en DC-8 lägre än i exempelvis DC-6 som dittills 
var det bästa planet på distanser till Medelhavet eller längre. Med jetplan skapades de 
förutsättningar som möjliggjorde snabba och bekväma resor till varmare breddgrader och 
charterresenärerna fortsatte att strömma till. 
 

                                                
24 Rosén G., (1990), Vägen till Palma – 25 års luftaffärer, Frank Stenvalls Förlag, tredje upplagan, s. 11-27 
25 Ibid., s. 21 
26 Ibid., s. 45-56 
27 Ibid., s. 174-175 
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Dagens charterutbud är mycket mer varierat och frånsett resor till sol och bad kan svensken 
idag välja äventyrsresor, hälsoresor, skidresor med mera. Vintern 2002/2003 erbjöds till 
exempel en extrem skidresa till Sibirien då researrangören Langley Travel anordnade resor till 
det vulkantäta området Kamtjatka där det krävs såväl lokala guider som helikopter för att nå 
topparna och de orörda backarna.28 60-talet präglades av en hårdnande konkurrens mellan 
researrangörerna med minskade marginaler vilket ställde krav på större volymer. Därmed 
inleddes charterns industrialisering. Från slutet av 80-talet skedde en tydlig förändring av 
branschens företagsstruktur. Tidigare fanns en mängd mindre aktörer på marknaden men nu 
kom den att domineras av ett fåtal större bolag. Kvar fanns tillslut i stort sett bara två 
betydande aktörer kvar, nämligen Fritidsresor och Vingresor med tillhörande dotterbolag. 
Senare lyckades dock även Apollo Resor att etablera sig. Nästa steg för att överleva blev för 
researrangörerna att etablera sig internationellt och skaffa sig samarbetsparters utanför de 
nordiska gränserna. I början av 2000-talet dominerades den nordiska chartermarknaden helt 
av endast tre internationella intressenter29. 
 
Med stora aktörer som kan erbjuda många resmål och alternativa boende med mera skapas 
den flexibilitet som dagens resenärer kräver. En charterresa kan i större utsträckning 
skräddarsys för den enskilda resenären utan att förlora den traditionella charterns fördelar med 
hög beläggningsgrad och låga kostnader. 
 

4.3 Charterns framtid i Sverige 
Kortare arbetstid, längre semester, sänkt pensionsålder och stabilare ekonomi är gynnsamma 
faktorer för ökat resande. Globalisering och jakten på nya upplevelser bidrar också till att 
resandet ökar samtidigt som nya resmål hela tiden blir tillgängliga. Idag efterfrågas inte längre 
bara sol och värme utan upplevelser utöver det vanliga står också ofta högt på önskelistan. 
Någon tendens för att utlandsresandet skulle minska kan inte spåras, snarare tvärt om. 
Flygresorna utomlands har ökat med drygt 11 % från 1999 till 2006 och då bör det beaktas att 
tragedin den 11 september 2001 slog hårt mot flygbranschen. Det tog ända till 2005 innan 
flygtrafiken återhämtade sig till 2000 års nivå30. 
     
Det är inte självklart att de stora internationella resebolagen kommer att vara ohotade i 
framtidens charterturism. Internet har öppnat nya dörrar för resenären att på egen hand söka 
billiga resor och boka hotell samtidigt som de mindre resebolagen kan nå ut till resenärerna på 
ett helt annat sätt än tidigare. Även om de stora bolagen har förstått Internets betydelse och 
fördelar, 33 % av Vings bokningar skedde år 2006 via nätet31, är branschen utsatt för högre 
konkurrenstryck och i kombination med lågprisflygets intåg kan charterbolagens nuvarande 
roll i samhället vara hotat.    
 

                                                
28 Blom T. & Nilsson M., (2005), Turismens historia och utveckling, Liber AB, s. 70-86 
29 Seth T., (2001), s. 14-17 
30 LFV, Tidigare år 1999-2006 - LFV, [www], http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____4814.aspx 
2007-08-31 
31 Thomas Cook Northern Europe, MyTravel - försäljningsstatistik 2006, [www], 
http://www.mytravel.se/dynamic/dynamicTextBlank.aspx?menuid=4&categoryid=46&Dynamic_Id=48098 
2007-08-31 
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5 Simuleringsteori 
Denna del av rapporten behandlar vad simulering innebär och ger en grundläggande 
förståelse för det som är relevant att veta för att kunna ta del av den simuleringsstudie som 
behandlas senare i rapporten. 

 
 
Simulering är ett begrepp för metoder och applikationer som används för att försöka efterlikna 
verkliga system. Det används flitigt inom många områden och användandet ökar stadigt i takt 
med att allt fler inser fördelarna med simulering. Kelton, Sadowski och Sturrock har följande 
definition av simulering: 
 

Simulation refers to a broad collection of methods and applications to mimic the 
behaviour of real systems, usually on a computer with appropriate software. In fact, 
“simulation” can be an extremely general term since the idea applies across many 
fields, industries, and applications.32 

 
Simulering handlar således om att göra en modell av ett system, antingen befintligt eller icke-
existerande. Vanligtvis skall en simuleringsstudie svara på vad som händer med ett system 
givet vissa kriterier, utan att det verkliga systemet behöver experimenteras med. 
 

5.1 Bakgrund och historia 
I simuleringens början gjordes den för hand. På 1700-talet gjordes exempelvis ett 
simuleringsexperiment för att bestämma värdet på π och på 1920- och 1930-talet började 
matematiker använda maskiner och tabeller för att generera slumpmässiga tal och därmed öka 
förståelsen för matematisk statistik. Idag sker simulering i princip uteslutande med hjälp av 
datorer. 
 
I slutet av 1950-talet och på 1960-talet var simulering dyrt och användes i princip enbart på 
stora företag, till stor del inom stål- och rymdindustrin. Simuleringsmodellerna var stora och 
komplexa och utvecklades oftast i programmeringsspråket FORTRAN. Under 1970-talet och 
tidiga 1980-talet blev datorerna snabbare och billigare och simulering spreds till andra 
företag, främst inom bilindustrin. Det användes dock oftast för att finna orsaker till problem 
som redan inträffat. I slutet på 1980-talet började företag i viss utsträckning efterfråga 
simuleringsstudier som underlag för beslut om större investeringar eller 
produktionsförändringar. Det var inte förrän under 1990-talet som simulering spred sig även 
till de mindre företagen. Anledningar till detta är bl.a. förbättrade animeringsmöjligheter, 
bättre användarvänlighet, bättre datorer samt att integreringen med andra programvaror 
förenklades. 
 
Idag används simulering flitigt inom en mängd områden och för olika syften. Inom 
tillverkningsindustrin används det dels för schemaläggning av maskiner och lagerhantering 
men även för analys av godsflödet på fabriksgolvet. Inom sjukvården kan exempelvis 
akutmottagningar studeras för att få ett effektivt omhändertagande av patienter. Andra vanliga 
användningsområden är distribution, telekommunikation och säkerhetsaspekter så som 
utrymningsvägar. 

                                                
32 Kelton W.D. et al., (2004), Simulation with Arena, McGraw – Hill, tredje upplagan, s. 3 
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5.2 Varför använda simulering? 
Simulering är ett kraftfullt analysverktyg då en lösning är svår att erhålla genom att räkna 
fram den, exempelvis då systemet är slumpmässigt, dynamiskt och komplext. Det kan också 
vara omöjligt att experimentera med det verkliga systemet p.g.a. höga kostnader eller om 
tidsåtgången begränsar.  
 
Det finns många fördelar med simulering. En är att det går att genomföra ”what-if” analyser 
och testa olika alternativ till en relativt låg kostnad. Resultatet av dessa kan användas som 
beslutsunderlag för framtida investeringar. Det går även att använda befintliga modeller för att 
prognostisera utfallet av en förändring av systemet, innan denna sker. Ytterligare en fördel 
med simulering är att det går att utbilda personal på hur ett system fungerar på ett enkelt sätt. 
 
Dock måste medvetenhet finnas om att simulering inte ger ett exakt svar, utan ett uppskattat 
svar då modellerna ofta innehåller slumpmässighet. Hur väl resultatet av en simuleringsstudie 
faller ut beror till stor del av modellens validitet och hur medvetna de som analyserar utdata är 
om modellens begränsningar. 
 

5.3 Typer av simulering 
En simuleringsmodell kan beskrivas på en mängd olika sätt. Ofta brukar den definieras utifrån 
följande tre dimensioner33: 

• Statisk eller dynamisk. I en statisk modell är tiden ingen påverkande faktor. 
Det är den däremot i en dynamisk modell där systemets beteende varierar med 
tiden. De flesta modeller är dynamiska. 

• Kontinuerlig eller diskret. I en kontinuerlig modell kan systemet ändras 
under hela simuleringstiden. Ett exempel är en vattentank där vattennivån hela 
tiden ändras då vatten fylls i eller töms ur. I en diskret modell kan systemet 
enbart ändras vid tillfällen separerade i tid. Då en händelse inträffat kan 
systemet direkt hoppa fram till nästa schemalagda händelse, så kallad 
händelsestyrd simulering. Detta är lämpligt vid simulering av ett 
tillverkningssystem där delar ankommer vid specifika tider och arbetarna går 
på rast. En modell kan vara både kontinuerlig och diskret samtidigt, 
exempelvis ett raffinaderi där trycket i tankarna ändras kontinuerligt och 
förekomsten av maskinhaveri är diskret. 

• Deterministisk eller stokastisk. En deterministisk modell har ingen 
slumpmässighet utan ger samma resultat varje gång. De flesta system är 
däremot stokastiska då de innehåller någon sorts slumpmässighet, exempelvis i 
form av att det tar olika lång tid att checka in passagerare till en flight. 

 

5.4 Olika delar i en simuleringsstudie 
För att få ett trovärdigt resultat från en simuleringsstudie krävs att dess modeller är trovärdiga. 
Eftersom de som efterfrågar en simuleringsstudie sällan är de som utför den är det viktigt att 
ha en gemensam förståelse för den projektmetodik som används. Detta kan uppnås genom att 

                                                
33 Ibid., s. 9-10 
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använda en enkel och strukturerad projektmetodik med pålitliga verktyg för modellering, 
verifiering, validering och experimentering. 
 
En simuleringsstudie kan delas in i nio steg. Dessa är planering, konceptuell modell, 
validering av den konceptuella modellen, modellering, verifiering, validering av modellen, 
experimentering, återkoppling och analys samt sista steget som är implementering.34 Figur 3 
visar hur dessa delar och aktiviteter kopplas samman. 
 

 
Figur 3. En simuleringsstudies nio delar 
 

• Planeringen syftar till att ställa viktiga frågeställningar för projektet. Exakt 
vad det är som skall simuleras, hur det skall gå till och vilka experiment som 
skall utföras skall här bestämmas. De parametrar som skall studeras definieras. 

• En konceptuell modell är en avbild av systemet som skall studeras, 
exempelvis i form av ett flödesschema eller ett textdokument. 

• Validering av den konceptuella modellen görs för att testa modellens 
trovärdighet. Ett sätt att göra detta är genom modellgenomgång, d.v.s. 
modellens alla delar gås igenom. Detta upprepas till dess att modellen 
beskriver systemet på ett bra sätt. 

• Modellering innebär att den konceptuella modellen översätts till en 
datorbaserad modell. Hur detaljrik modellen skall vara bestäms av 
simuleringens frågeställning. Skall maskintiden för en viss produkt simuleras 
måste modellen vara på maskinnivå medan det eventuellt räcker med 
fabriksnivå om det är en försörjningskedja som studeras. 

• Verifiering är den felsökning som genomförs för att hitta rena modellfel och 
pågår genom hela modellbygget. Målet är att modellen skall ha samma 
systemlogik som den konceptuella modellen. 

• Validering av modellen innebär att modellen skall ge en giltig bild av 
systemet. Modellen måste kunna svara på de frågor som ställts och leverera ett 
tillförlitligt resultat, vilket påverkar modellens trovärdighet. 

• Då modellen är valid kan experimenteringen börja. Experimenten genomförs 
för att svara på de frågor som ställts. 

                                                
34 Persson F., (2001), Utformning av simuleringsprojekt – en modell i nio steg, Bättre Produktivitet, nr 8,            
s. 12-14 
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• Återkoppling och analys syftar till att hitta svaren på de frågeställningar som 
ställdes upp i början av projektet. Dyker det upp nya frågor under analysen av 
de första resultaten genomförs nya experiment för att svara på dessa. 

• Det sista steget, implementeringen, är att använda de resultat som erhållits. 
Har simuleringsstudien genomförts på ett bra sätt och resultatet är trovärdigt 
kommer det att användas. 

 

5.5 Viktiga begrepp inom simulering 
Det finns ett antal begrepp inom simulering som inte är helt självklara och bör förklaras för att 
ge förståelse för terminologin. De mest relevanta är följande:35 

• Entitet. Entiteter är de objekt som flyttas i simuleringen. De kan ändra status 
och påverkar och blir påverkade av andra entiteter. De brukar representera 
verkliga objekt, exempelvis passagerare eller väskor om simuleringen rör en 
flygplats. 

• Attribut. Ett attribut beskriver och karaktäriserar entiteterna. Alla entiteter har 
samma attribut men värdet på attributet är specifikt för varje enskild entitet. 
Exempel på attribut är entitetstyp, färg och ankomsttid i systemet. 

• Variabel. En variabel beskriver och karaktäriserar hela modellen och inte de 
enskilda entiteterna. Värdet på en variabel är samma för hela modellen men 
kan ändras av en entitet. Exempel är restid mellan olika stationer i modellen 
och antal entiteter i systemet. 

• Resurs. Resurser är de delar av modellen som betjänar entiteterna. Det kan 
t.ex. vara en maskin eller en incheckningsdisk. En entitet tar en resurs, 
använder den och släpper den så att nästa entitet kan använda resursen. 

• Kö. En kö är en plats där entiteterna kan vänta då de inte kan röra sig framåt i 
modellen. Ofta hänger kön ihop med en resurs och entiteterna står då och 
väntar på sin tur att kunna använda resursen. 

• Händelse. En händelse är den tid då någonting i simuleringen sker som 
påverkar systemets variabler eller attribut. Det kan röra sig om att en entitet 
ankommer till systemet eller att den är klar med behandlingen vid en maskin 
och släpper den. Händelserna lagras i en händelsekalender. 

• Simuleringstid. Simuleringstiden är den tid som simuleringen pågår. När en 
simulering bör starta och sluta beror på vilken typ av system det handlar om. 
Är det exempelvis en butik som studeras kan simuleringen börja direkt, då 
butiken är tom när den öppnar. Är det däremot en fabrik som aldrig står stilla 
som studeras bör en uppvärmningstid användas innan datainsamlingen börjar, 
så att systemet kan fyllas på. 

• Simuleringsklocka. Simuleringsklockan är en variabel som visar det 
nuvarande värdet av simuleringstiden. Den antar inte alla värden utan hoppar 
från tiden för en händelse till tiden för nästa och så vidare. 

• Replikation. En replikation är en körning av simuleringsmodellen. Om 
modellen innehåller slumptal bör flera replikationer köras för att kunna 
analysera spridningen av resultaten. 

 

                                                
35 Kelton W.D. et al., (2004), s. 24-28 
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5.6 Statistiska fördelningar 
Som nämnts tidigare är de flesta simuleringsmodellerna mer eller mindre stokastiska, d.v.s. att 
modellen innehåller någon form av slumpmässighet. Till exempel anländer inte resenärerna 
till check-in med exakt två minuters mellanrum utan intervallet är i viss mån slumpmässigt 
och i viss mån direkt beroende av tiden kvar till avgång. Det kan vara väldigt svårt att utan 
hjälp gissa sig till en sådan fördelning, speciellt om den är av stor relevans och måste avspegla 
verkligheten i så stor utsträckning som möjligt. För att en kvalificerad gissning av 
ankommandemönstret skall vara möjlig bör den vara underbyggd av någon form av statistik.  
 
Det bästa sättet att inhämta statistik är att om möjligt studera ett befintligt system och mäta de 
värden eller tider som är intressanta och använda dessa som statistiskt underlag. Om det 
system som skall simuleras inte redan existerar kan liknande system observeras och antagande 
om eventuella skillnader i systemen göras för att på så sätt ta fram valid statistik. I de fall då 
liknande system inte heller existerar är kontakt med insatta personer på området en 
förutsättning för att få en bedömning av vad som kan vara rimliga statistiska värden för 
systemet. 
 
När rådata eller de statistiska värdena är insamlade måste de bearbetas för att få fram den 
statistiska fördelning som dessa data motsvarar bäst. Detta görs med fördel med hjälp av ett 
datorsystem då det är ofta är omfattande räkneoperationer som krävs. 
 

5.6.1 Några vanliga statistiska fördelningar 
Normalfördelning 
Normalfördelningen är den mest centrala fördelningen inom grundläggande statistisk teori. 
Normalfördelningen är symmetrisk kring sitt medelvärde och beskriver många variabler väl 
där flertalet observationer ligger nära medelvärdet och få observationer på stora avstånd från 
centrum, se figur 4.36  
 

 
Figur 4. Normalfördelning med medelvärdet, x = 0 
 
Definition: Om den stokastiska variabeln X har täthetsfunktionen 
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36 Karlstads Universitet, KAPITEL 7, [www], http://www.cs.kau.se/stat/statdist/kap7.html, 2007-11-12. 
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där m ochσ  är givna storheter (σ >0), säges X ha en normalfördelning. 
 
Kodbeteckning:  X∈N(m,σ ).37 
 
m = medelvärde (väntevärde) 
σ = standardavvikelse 
 
I Arena betecknas normalfördelningen NORM(m,σ ) 
 
 

Lognormalfördelning 
En stokastisk variabel X är lognormalfördelad om logaritmen för X är normalfördelad38.  
Figur 5 visar sannolikhetsfunktionen för en lognormalfördelning med σ =1. 
 

 
Figur 5. Sannolikhetsfunktionen för lognormalfördeling med σ = 1.  
 
Ekvationen för en standard lognormalfördelning är:39 
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I Arena är beteckningen LOGN(m,σ ) där m och σ  är medelvärdet respektive 
standardavvikelsen av fördelningen. 
 
 

Poissonfördelning 
Poissonfördelningen uppträder då man studerar företeelser som inträffar slumpmässigt i tiden 
eller rummet. Slumpmässighet i tiden innebär att händelsen kan inträffa när som helst och är 
inte beroende av tidigare händelser.40 I en poissonfördelning är variansen lika med 
väntevärdet, m = σ .41 Figur 6 visar poissonfördelningar med väntevärden 1, 4 och 10. 
 

                                                
37 Blom G., (1989), Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur, fjärde upplagan,     
s. 64 
38 Nationalencykopedins Internettjänst, [www], 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=244075&i_word=lognormalf%f6rdelning, 2007-11-12. 
39 Engineering statistics handbook, Lognormal Distribution, [www], 
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3669.htm, 2007-11-12 
40 Blom G., (1989), s. 160 
41 Karlstads Universitet, KAPITEL 6, [www], http://www.cs.kau.se/stat/statdist/kap6.html,, 2007-11-12. 
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Figur 6. Poissonfördelningar med väntevärden 1, 4 och 10. 
 
Definition: Om den stokastiska variabeln X har sannolikhetsfunktionen     
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säges X ha en Poissonfördelning. 
 
Kodbeteckning: X∈Po(m).  
 
Beteckning i Arena är POIS(m). 
 
 

Weibullfördelning 
Weibullfördelningen används ofta vid tillförlitlighetsanalyser för att beskriva t.ex. avbrotts- 
och utmattingsgränser. 
 
Täthetsfunktionen för en weibullfördelning: 
 

  
 

för x ≥ 0 där α är formparameter och β är skalningsparameter.42  
 
Beteckning i Arena är WEIB(β, α) 
 
 

Erlangfördelning 
Erlangfördelningen används bland annat i köteori för att representera servicetider för olika 
aktiviteter. Den är ett specialfall av Gammafördelningen med skillnaden att 
skalningsparametern β är ett positivt heltal.43 
 
Beteckning i Arena är ERLA(β, α) 

                                                
42 Dudás C., (2003), Examensarbete: Flödessimulering av produktion, [pdf], Hämtat från 
http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2003/rapporter03/dudas_catarina_03129.pdf, 
2008-01-16 
43 Ibid 
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6 Simuleringsverktyget Arena 
Detta kapitel beskriver simuleringsverktyget Arena och dess viktigaste komponenter. 
 
 
Arena är ett simuleringsverktyg från Rockwell Software för diskret händelsestyrd simulering. 
Det är ett av de mest använda verktygen världen över och används flitigt för simulering av 
flöden, framförallt inom verkstadsindustrin. 
 
Modeller som byggs i Arena är uppbyggda av moduler som entiteterna passerar. Moduler är 
byggstenar som placeras ut på så sätt att de representerar strukturen av det system som skall 
simuleras. De utför logiska operationer som påverkar entiteterna när dessa passerar modulerna 
på väg genom systemet. 
 
För att kunna visualisera simuleringen finns det i Arena bra funktioner för att animera 
modellen. Detta kan vara värdefullt för att öka förståelsen av systemet som modelleras men 
även för att upptäcka modellfel under verifieringen. 
 

6.1 Moduler och block i Arena 
De moduler och block i Arena som är de mest grundläggande samt används i denna 
simuleringsstudie beskrivs i följande punktlista. 

• Create. I Create-modulen skapas entiteterna i modellen. Där anges exempelvis 
hur många entiteter som skall skapas vid varje tillfälle, hur lång tid det är 
mellan varje tillfälle entiteter skapas samt vilken typ entiteten skall vara. 

• Dispose. Dispose-modulen samlar entiteterna när de gått igenom systemet och 
inte längre är intressanta för simuleringen. Det går att ange om statistik skall 
samlas om entiteterna då de kommer dit. 

• Assign. Assign-modulen används för att tilldela eller ändra värden på attribut 
och variabler på de entiteter som passerar modulen. 

• Decide. En Decide-modul används då en entitet skall välja en speciell väg 
beroende på exempelvis ett värde på ett eller flera attribut eller variabler. Det 
går även att låta slumpen avgöra vilken väg entiteten skall ta. 

• Process. Process-moduler kan användas för att göra många olika saker. 
Exempelvis kan en maskin modelleras som en resurs i en Process-modul, där 
bearbetningstid då anges som en fördröjning. Till Process-modulen kan även 
en kö finnas där entiteter väntar på sin tur att bearbetas. 

• Seize. Seize-modulen används då en entitet vill ta en resurs för att använda 
denna. Denna funktion finns inbyggd i Process-modulen men kan även 
hanteras separat.  

• Hold. Denna typ av modul används för att hålla entiteterna tills något händer 
som släpper dem. Det kan vara exempelvis en signal eller ett villkor som 
uppfylls. 

• Record. Denna modul kan användas för att samla information om entiteterna. 
Hur många entiteter som passerar modulen och tidsintervallen mellan dessa är 
två exempel på det som kan samlas in. 

 
 
 



 32 

 
• Batch. Batch-modulen används för att samla ett givet antal entiteter och skapa 

en gemensam entitet för dessa. Detta kan ske antingen temporärt, då det går att 
dela entiteterna igen och de erhåller då sina ursprungliga egenskaper, eller 
permanent.  

• Separate. Denna modul har två syften. Dels kan den dela upp befintliga 
”batcher” och dels kan den användas för att skapa kopior av entiteter. 

• Store. Store-modulen används för att entiteterna inte skall bli osynliga då de är 
inaktiva. Det är användbart för att animera då en entitet väntar på att en viss 
händelse inträffar. 

• Station. Station-moduler används för att förflyttning av entiteter i systemet 
skall vara möjligt då förflyttningar sker mellan två stationer, vilka oftast 
representeras av en station-modul. 

• Enter. Enter-modulen kan användas som station. Det som skiljer från en 
Station-modul är dels att det finns inbyggda funktioner för att hantera 
avlastningstider samt frigöra transporters och conveyors. Dessa funktioner 
finns även som separata moduler men finns samlade för att i vissa fall 
underlätta modelleringen. 

• Leave. Denna modul har funktioner för att allokera plats på en conveyor, 
beställa en transporter och boka en resurs. Liksom för Enter-modulen finns 
dessa funktioner även i separata moduler. 

• Route. Används för att animera en förflyttning längs en given rutt, som tar en 
viss tid, mellan två stationer. 

• Request. Är tillsammans med Transport-modulen och Free-modulen den 
modul som används för att modellera en transporter, exempelvis det fordon 
som kör ut bagagevagnarna från lasthallen till plattan. Som namnet antyder 
används denna modul för att efterfråga en transporter. Finns flera tillgängliga 
transporters kan exempelvis den som befinner sig närmast efterfrågas. 

• Transport. Denna modul genomför själva transporten till destinationen med 
en hastighet som antingen kan definieras eller anta ett Default-värde. 

• Free. Free-modulen används för att frigöra transportern så att den blir 
tillgänglig för andra entiteter som efterfrågar en transporter. 

• Access. Conveyors fungerar på liknande sätt som transporters. Access-
modulen allokerar den plats en entitet tar på en conveyor, typiskt ett 
bagageband. 

• Convey. En Convey-modul utför transporten av entiteten på conveyorn till 
dess destination. 

• Exit. När entiteten lämnar conveyorn frigör Exit-modulen den plats entiteten 
upptagit på denna. 

• PickQ. PickQ-blocket används för att välja en kö då det finns flera att välja 
mellan. Vilken kö som väljs kan bero på ett flertal saker, t.ex. den kö som är 
kortast alternativt kön till den resurs med störst kvarvarande kapacitet. Ett krav 
detta block ställer på kön är att den inte får vara intern vilket är anledningen till 
att en Seize-modul används efter detta block i modellen. 
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6.2 Tilläggsprogram till Arena 
Det finns ett antal tilläggsprogram till Arena. Arena Input Analyzer och Arena Output 
Analyzer är två sådana program som används för att analysera indata till respektive utdata 
från Arena. 
 
Arena Input Analyzer används för att ta fram statistiska fördelningar utifrån befintlig data. 
Denna fördelning kan sedan användas i Arena i form av exempelvis bearbetningstid i en 
process. Detta går till så att olika bearbetningstider matas in i Arena Input Analyzer som då 
genererar en fördelning som matchar dessa tider. 
 
Arena Output Analyzer används för att analysera utdata från Arena. Det går exempelvis att ta 
fram konfidensintervall och göra olika typer av diagram utifrån de data simuleringen 
genererar. 
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7 Norrköping Flygplats 
Här ges en övergripande beskrivning av Norrköping Flygplats med dess terminaler och 
tekniska specifikationer. 

 
 
Norrköping Flygplats ligger i utkanten av centrala Norrköping och är idag den äldsta civila 
flygplatsen i Sverige som fortfarande är i drift. Den invigdes den 9 september 1934 och på 40-
talet tog Luftfartsverket över driften av flygplatsen. De senaste åren har passagerarantalet 
dock minskat stadigt och Luftfartsverket ville därför lägga ner flygplatsen. Norrköpings 
kommun valde då att ta över ägandet av flygplatsen och detta skedde den 1 juli 2006.44 Dock 
skötte LFV driften av flygplatsen fram till årsskiftet 2007-2008 då Addici tog över. 
 
Idag är det ungefär 180 personer anställda på Norrköping Flygplats. Dessa är anställda på 
något av de 19 företag som finns representerade på flygplatsen. Förutom kommunen och 
Addici finns exempelvis handlingagent, taxfreebutik och restaurang på flygplatsen. 
 
Både reguljär- och charterflyg trafikerar flygplatsen. Antalet avgångar och ankomster per dag 
varierar men under veckodagarna avgår och ankommer vanligtvis fyra reguljära flighter till 
Köpenhamn samt under sommaren en till Visby. Varje vecka avgår också ett antal 
charterresor, sommartid främst till Mallorca, Tunisien samt Kreta och vintertid till Teneriffa 
och Gran Canaria. Ett fåtal resor till Phuket i Thailand och Goa i Indien är planerade från 
Norrköping under vintern 2007/2008. På flygplatsen finns även taxiflyg och flygklubbar. 
 
Den 17 oktober 2007 startade Icelandair Cargo en flygfraktslinje mellan Norrköping och 
Keflavik. Denna trafikeras varje onsdag och det är framförallt islandshästar som flygs från 
Island till köpare i Skandinavien, med returfrakt tillbaks till Island och vidare till New York. 
Norrköping Flygplats är en av få svenska flygplatser med godkänd gränsskyddsstation för 
import av islandshästar. 
 
Under 2006 genomförde all flygverksamhet 9 021 landningar på flygplatsens två banor, en 
asfalterad bana samt en gräsbevuxen bana45. Totalt hade flygplatsen 82 500 passagerare, 
fördelade på 42 000 reguljära och 40 500 charterpassagerare46. 
 

7.1 Terminaler 
På Norrköping Flygplats finns två terminaler, en passagerar- och en fraktterminal. 
 
Passagerarterminalen är 3660 m2 stor och hyser bland annat ankomsthall, avgångshall, 
restaurang samt flygplatsledningen. På väg till och från planen går passagerarna utomhus på 
plattan då det inte finns några ”bryggor” från gaten till planet. 
 
Flygfraktsterminalen på flygplatsen drivs inte av flygplatsen utan av Cargo Center. Den 
innehåller en lokal där all hantering av godset sker. Färdiga paletter förvaras under ett tak på 

                                                
44 LFV, Information om – LFV, [www], http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_Bred____37753.aspx,  
2007-12-19 
45 SIKA, (2007), s. 26 
46 Norrköping Flygplats, Snabbfakta om flygplatsen, [www], http://www.norrkopingflygplats.se/se/omoss/fakta, 
2007-09-25 
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airside av terminalen och på landside finns lastbryggor där lastbilar kan backa till för 
lastning/lossning av gods. 
 
Det finns fyra parkeringsplatser på plattan framför passagerarterminalen där lastning och 
lossning av flygplanen sker. Dessutom finns ett antal parkeringsplatser för mindre flygplan 
vid Cargo Centers terminal, där exempelvis privatplan kan stå över natten. 
 

7.2 Flygplatsens tekniska specifikationer 
Som trafikflygplats med kommersiell trafik är Norrköping Flygplats både IATA och ICAO 
(International Civil Aviation Organization) klassad. Dess IATA-kod är NRK och ICAO-
koden är ESSP. För att få kallas trafikflygplats krävs att flygplatsen uppfyller vissa krav. Dels 
måste flygplatsen ha radionavigeringsutrustning för att underlätta landning vid dåligt väder, 
dels måste den tillhandahålla trafikledning. Trafikeras den av flygplan med plats för mer än 
20 passagerare måste dessutom brand- och räddningstjänst finnas.47 
 
Norrköping har två rullbanor. Bana 11/29 är en 35 meter bred och 600 meter lång 
gräsbevuxen bana som används av flygklubbarna som finns på Norrköping Flygplats. 
Huvudbanan, 09/27, är 2203 meter lång och 45 meter bred med en beläggning av asfalt. 
Tabell 4 visar de tillgängliga start- och landingsträckorna för bana 09/27.48 
 
Tabell 4. Tillgängliga sträckor på rullbana 09/27 
RWY LDA (m) TORA (m) TODA (m) ASDA (m) 
9 2203 2203 2203 2203 
27 2203 2203 2203 2203 
 
Som tabellen visar har rullbanan (RWY) samma tillgängliga sträckor från båda håll, 2203 
meter. LDA (Landing Distance Available) är den sträcka som är tillgänglig för landning. 
TORA (Take-off Run Available) är den del av rullbanan som är tillgänglig för start. TODA 
(Take-off Distance Available) är den sträcka som kan användas för start inklusive det område 
som används för den första stigningen till en viss höjd. Den sträcka som finns tillgänglig för 
acceleration samt inbromsning vid avbruten start kallas ASDA (Accelerate-Stop Distance 
Available). 
 
Denna bana är klassad med referenskod 4C, vilket innebär att den har en referensbanlängd på 
1800 meter och är godkänd för flygplan med en spännvidd på mindre än 36 meter och med en 
yttre spårvidd på huvudlandstället som är mindre än nio meter. Se kapitel 8.1 för mer 
information om denna klassificering. 
 
Bana 09/27 är en precisionsinflygningsbana Cat I vilket innebär att piloten kan göra en 
instrumentinflygning ner till en höjd av 60 meter. Vid beslutshöjden 60 meter måste piloten 
således avgöra om landningen skall fortsätta eller avbrytas. 
 
 
 

                                                
47 Karyd A., Föreläsning TNK027 – Transportekonomi/-miljö, Linköpings Universitet, Våren 2007 
48 Svenskaflygplatser.com, Norrköping-Kungsängen ESSP, [www], 
http://www.svenskaflygplatser.com/ap/norrkoping-essp.html, 2007-10-17 
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8 Dimensionering av flygplats 
Denna del ger en fördjupad bild av Norrköping Flygplats och dess förutsättningar vid en 
eventuell förlängning av rullbanan. Passagerarterminalens utformning och de flygplan som 
kan tänkas trafikera flygplatsen är exempel på vad som här diskuteras. 

 
 
Vid en investering i en ny eller vid förändring av en befintlig flygplats finns det mängder av 
faktorer och regler som måste beaktas för att flygplatsen skall kunna trafikeras som planerat. 
Förutom detaljfrågor om säkerhet och terminalplanering med mera finns det en stor fråga som 
sedan lägger grunden och villkoren för nästan all övrig planering, nämligen för vilken typ av 
trafik flygplatsen skall dimensioneras.    
 

8.1 Klassificeringar flygplatser 
Då olika flygplanstyper ställer olika krav på flygplatsens rullbanor och övrig infrastruktur 
finns det ett system för att klassificera rullbanor efter dess egenskaper. Detta system 
innehåller en kodsiffra och en kodbokstav som tillsammans bildar rullbanans referenskod. 
Kodsiffran beskriver förutom rullbanans längd, även hur flygplatsen skall utformas med taxi-
banor, övriga rullbanor och eventuella stråk samt vilken bärighet som krävs på rullbanorna.. 
Kodbokstaven talar om vingspann och yttre spårvidd på huvudlandställ för de flygplan som 
kan trafikera rullbanan, men också vilken maximal tvärlutning som rullbanan får ha.49 Tabell 
5 visar de gränser som gäller för olika referenskoder vid dimensionering av rullbanor. 
Kodsiffran tas ur tabellens vänstra kolumn och motsvarar det högsta värdet av de flygplans 
referensbanlängder som rullbanan är avsedd. Med flygplanets referensbanlängd menas50: 
 

Den minsta banlängd som enligt den godkända flyghandboken erfordras för ett 
flygplans start med högsta tillåten startmassa under standardatmosfärförhållanden 
och vindstilla från en horisontell bana belägen vid havsytans medelnivå. 

 

Kodbokstaven för rullbanan tas ur de återstående kolumner efter vilket som är mest krävande 
av största spännvidd och största spårvidden för de flygplan som banan skall dimensioneras 
för.51  
 
Tabell 5. Tabell för skapande av flygplatsens referenskod 

Kodelement 1 Kodelement 2 
Kod- 
siffra 

Flygplans referensbanlängd 
(m) 

Kod- 
bokstav Spännvidd (m) 

Yttre spårvidd 
huvudlandställ (m) 

1 < 800 A < 15,00 < 4,50 
2 800 - 1199 B 15,00 - 23,99 4,50 - 5,99 
3 1200 - 1799 C 24,00 - 35,99 6,00 - 8,99 
4 1800 D 36,00 - 51,99  9,00 - 13,99 
  E 52,00 - 64,99 9,00 - 13,99 

                                                
49 Luftfartsstyrelsen, (1996), BCL-F, kapitel 2.2 
50 Luftfartsstyrelsen, Sökning definitionssamlingen, [www], 
http://www.lfs.luftfartsstyrelsen.se/BASIS/lfvb1/irisext/gallandedefinition/sf, 2007-10-04 
51 Luftfartsstyrelsen, (1996), kapitel 2.2 
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Vid planerandet av en ny flygplats eller rullbana utgår man ifrån den referenskod som erhålls 
enligt ovan beskrivna förfarande för att se vilka ytterligare regler och krav som måste 
uppfyllas för att slutligen få erhålla den önskade referenskoden. 
 

8.2 Passagerarterminalen på Norrköping Flygplats 
Den nuvarande terminalen byggdes redan till invigningen av flygplatsen år 1934 och är 
dimensionerad främst för inrikes- och utrikesflyg i mindre omfattning. Under åren som gått 
har terminalen dock byggts till och förändrats efter nya förutsättningar och idag finns tre 
check-in-diskar i check-in hallen med möjlighet att driftsätta ytterligare två. Boarding kan ske 
vid tre olika gater men med dagens trafik används endast en, gate 2, och väntsalarna kan slås 
ihop efter behov. För ankommande passagerare finns en ankomsthall för inrikes och en för 
utrikes. Ankomsthallen för inrikes är relativt liten och används inte regelbundet sedan den 
reguljära inrikestrafiken upphörde under 2006. Den används dock vid behov som väntsal för 
avgående flighter. Figur 7 visar terminalens nuvarande utformning. De utrymmen som är 
markerade vid gate 2 är de som kan användas som väntsalar vid avgående flighter. 
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Figur 7. Passagerarterminalen på Norrköping Flygplats 
 
Som nämnts tidigare ställer den reguljära trafiken till Köpenhamn inga större krav på 
kapacitet då maximalt antal passagerare per flight är 50. En charteravgång till medelhavet 
trafikeras vanligen med flygplan som har kapacitet på mellan 180-250 passagerare enligt de 
stora resebolagens nuvarande flygplansflottor och med en kabinfaktor på 98-99 %, som är 
vanligt för charterflygningar, ställer detta betydligt högre krav på terminalens kapacitet och 
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utformning52. Förutom antalet passagerare per flight finns det även andra faktorer som skiljer 
en charterflight från en reguljär. Passagerarna är i allmänhet mindre vana flygresenärer och 
väljer ofta charter för dess enkelhet och i övrigt små krav på den enskilda passageraren. En 
charterresenär har ofta ett bagage att checka in till skillnad från reguljärresenären som i 
många fall bara har handbagage. Detta bidrar till högre belastning i bagagesystemet vid 
chartertrafik men samtidigt går själva check-in ofta snabbare då inga transfereringar eller 
liknande moment behövs. Dessa faktorer spelar alla en stor roll för hur terminalen och dess 
utrustning klarar ett ökat passagerarflöde med tillfredsställande serviceförmåga. 
 

8.2.1 Servicenivåer enligt IATA 
IATA (International Air Transport Association) delar in de flygplatser som är anslutna till 
organisationen i sex servicenivåer, A till F, där A är den högsta. Vad som påverkar vilken 
nivå en flygplats uppfyller beror bl.a. på flygplatsens flöden, förseningar och komfortnivå. 
Beroende på vilken nivå en flygplats har ställs olika krav på exempelvis tillgänglig yta per 
passagerare i köer och väntutrymmen. Även hur lång tid en passagerare maximalt riskerar att 
få vänta i kö, t.ex. till check-in, spelar stor roll. 
 
Norrköping Flygplats strävar efter att uppfylla kraven för servicenivå C vilket innebär att 
flygplatsen har god servicenivå, stabila flöden, “acceptabla” flygförseningar samt god 
komfortnivå. Detta innebär sin tur att följande krav på yta och tid bör uppfyllas: 

• Köyta check-in: 1,4 m2/PAX 
• Köyta säkerhetskontroll: 1 m2/PAX 
• Köyta passkontroll: 1 m2/PAX 
• Väntyta vid bagageband: 1,6 m2/PAX 
• Väntyta vid gate/lounger: 1 m2/PAX 
• Maximal väntetid till check-in: 12 minuter 

 

8.3 Nya förutsättningar efter utbyggnad av rullbana 
En förlängd rullbana på Norrköping Flygplats ger de fysiska förutsättningarna för att tyngre 
och eventuellt större flygplan skall kunna starta och landa på flygplatsen. Dock är inte 
rullbanans längd ensamt avgörande för vilken typ av flygplan som kan trafikera flygplatsen. 
Den aktuella rullbanan eller flygplatsen måste uppfylla en mängd andra krav som medföljer 
de flygplanstyper som skall kunna trafikeras. Norrköpings Flygplats har referenskod 4C vilket 
enligt Luftfartsstyrelsens bestämmelser för civil luftfart (BCL) innebär att flygplan med krav 
på flygplatskategori D eller E normalt sett inte får trafikera flygplatsen. Detta betyder att 
exempelvis att en Boeing 757-200 som kräver referenskod 4D i normalfallet inte får trafikera 
Norrköping. Det finns dock en anmärkning i BCL-F kapitel 2.2: 
 

Begränsad trafik med flygplan som tillhör en högre referenskod än den fastställda 
medför nödvändigtvis inte krav på omkodning av bansystemet. En förutsättning är 
att det aktuella flygplanets utrymmeskrav inte överstiger de aktuella kodelementen 
med mer än en enhet vardera. 

 
Med begränsad trafik avses cirka 250 rörelser per år och det är denna anmärkning som 
Norrköping Flygplats vill utnyttja i högre omfattning53. 

                                                
52 Seth T., (2001), s. 16 
53 Luftfartsstyrelsen, (1996), kapitel 2.2 
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Den banförlängning som utretts av LFV-teknik är inte helt utan inskränkningar på 
utnyttjandet. Meningen är att de befintliga tröskellägena skall behållas d.v.s. även i banände 
27 där förlängningen skall ske. Detta innebär i praktiken att den nya kapaciteten endast kan 
utnyttjas vid start, som en startförlängning. Alternativet med 300 meter startförlängning i 
banände 27 ger följande bansträckor, tabell 6:54 
 
Tabell 6. Tillgängliga sträckor på rullbanan efter utbyggnad. 
RWY LDA (m) TORA (m) TODA (m) ASDA (m) 
9 2503 2503 2503 2503 
27 2203 2503 2503 2503 
 
Med hjälp av Boeings och Airbus data och diagram för respektive flygplan kan de teoretiskt 
möjliga räckvidderna räknas ut med ovanstående tabell som utgångspunkt. De yttre 
förutsättningar som används vid beräkningarna är de som tillverkarna utnyttjat vid skapandet 
av flygplanens referensdiagram, nämligen: 

• Ingen vind 
• Ingen aircondition i kabinen 
• Plan rullbana 
• Torr rullbana 
• Standarddag +15°C 
• Rullbana belägen på havsnivå 

 
Räckvidden på ett flygplan begränsas antingen av MTOW eller av bränsletankarnas storlek. 
Som regel är det omöjligt att både utnyttja max nyttolast och max bränslemängd utan att 
överskrida MTOW vilket gör att en kompromiss av nyttolast och räckvidd ofta blir 
nödvändig. Vid chartertrafik är hög kabinfaktor direkt avgörande för lönsamheten och då 
större flygplan medför lägre stolskostnad så bör en kombination av dessa två eftersträvas. 
Nyttolast vid chartertrafik beräknas, enligt LFV-Tekniks förstudie, genom att anta maximalt 
antal passagerare (MaxPax) med fördelningen 70 % vuxna och 30 % barn, där vuxen väger 76 
kg, barn 35 kg och bagage per pax 13 kg. TOW (Takeoff Weight) är summan av flygplanets 
egen vikt OEW (Operating Empty Weight), nyttolast och bränslevikten. Teoretisk räckvidd 
fås således genom att dela möjlig bränslemängd med flygplanets bränsleförbrukning. I dag är 
största teoretiska räckvidd med en Boeing B757 mellan 2 800 nautiska mil (nm) och 3 700 nm 
beroende på motorval, vilket inte räcker för att flyga non-stop till exempelvis Phuket (4 750 
nm)55. 
  
Norrköping Flygplats står nu inför valet att antingen förlänga rullbanan, och på så vis kunna 
trafikeras av tyngre plan vilket i sin tur betyder till mer avlägsna destinationer, eller att 
fortsätta bedriva verksamheten som idag med risk för att tappa möjligheter till utökad trafik.  
 

                                                
54 Nordström A., (2006), s. 4 
55 Ibid., s. 5 
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8.4 Trolig trafik efter en förlängning av rullbanan 
I dag trafikerar Cimber Air, som enda reguljära flygbolag, Norrköping Flygplats med fyra 
dagliga flighter till Köpenhamn. Tillväxten på den linjen är enligt Bjarne Rasmussen, 
marknadschef på Cimber Air, mycket hög och det planeras även för ytterligare en destination 
som kan bli aktuell till våren 200856. Chartertrafiken varierar kontinuerligt med olika säsonger 
på respektive destination och de charterbolag som är verksamma i Norrköping är Ving, 
Fritidsresor, Apollo, och Grand Tours. Under sommarhalvåret avgår flyg till Mallorca, 
Bulgarien, Kreta och Tunisien på veckobasis och under vintern är resmålen Gran Canaria, 
Teneriffa, Phuket och Goa. Även chartertrafiken har varit framgångsrik och de stora 
resebolagen har visat ett intresse av att utöka densamma främst genom att regelbundet utnyttja 
större flygplan till de mer avlägsna resmålen Phuket och Goa som i dag endast bedrivs 
undantagsvis. Icelandair har tidigare ankommit några gånger per år med islandshästar till 
Norrköping vilket har varit den frakt som har hanterats på flygplatsen. Icelandair trafikerar 
numer Norrköping på veckobasis med ett rent fraktflygplan av typen Boeing 757-200PF. Om 
arbetet med flygfrakten går bra finns det stora möjligheter att även flygfraktstrafiken kommer 
att öka. 
 
Då Cimber Air i dag främst använder sig av mindre flygplan av typen CRJ 200LR, med 
kapacitet på endast 50 PAX, är steget stort innan reguljärtrafiken slår i flygplatsens nuvarande 
kapacitetstak. Även en relativt stor ökning av antalet resenärer per flight kommer att klaras 
med befintlig personal och utrustning på flygplatsen men vid chartertrafiken uppstår helt 
andra problem. Det som gör chartern attraktiv för den normala resenären är det relativt låga 
priset som bland annat uppnås genom skalfördelar. Detta faktum innebär att flygplanen som 
utnyttjas måste vara stora och ha kapacitet för många resenärer. Större flygplan innebär höga 
passagerarflöden under korta tidsperioder och ställer således höga kapacitetskrav på 
terminalen och dess anställda.  
 
Det finns i dag två dominerande flygplanstillverkare för kommersiell trafik, europeiska 
Airbus och amerikanska Boeing. Vings flygbolag, My Travel Airways, har valt Airbus som 
leverantör och har i sin flotta modellerna A320 (177 PAX),  A321 (211 PAX), A330-200 (360 
PAX) och A330-300 (410 PAX). Fritidsresor har istället valt Boeing som leverantör och har 
följande modeller: B737-800 (189 PAX), B757-200 (235 PAX), B767-300 (315 PAX) och 
B747-400 (582 PAX). Det är dessa modeller som är mest intressanta att studera ur 
chartersynpunkt vid en eventuell utbyggnad av rullbanan. Vid flygfrakt tillkommer ytterligare 
några modeller av flygplan som kan bli aktuella. Där är det främst A300-600, A320-200/300, 
B727, B737-100/200, B757-200 och MD-11 som troligtvis kommer att utnyttjas då övriga 
fraktversioner kräver minst referenskod 4E på flygplatsen, se tabell 7. Flygplanstyper som 
kräver kodbokstav E är markerade med grått. 

                                                
56 Norrköping Flygplats, Nya flygdestinationer från Norrköping Flygplats, [www], 
www.norrkopingflygplats.se/se/pressnyheter/pressreleaser/nyaflygdestinationerfrannorrkoping, 2007-12-19 
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Tabell 7. De vanligaste flygplansmodellerna och deras mått och krav på flygplatser. 
Modell Hjulbredd (m) Spännvidd (m) PAX F (Frakt) Krav på kodbokstav 
A300-600 9,6 44,84  F D 
A310-200/300 9,6 43,9  F D 
A320 7,59 34,1 177  C 
A321 7,59 34,1 211  C 
A330-200 10,69 60,3 360 F E 
A330-300 10,69 60,3 410  E 
B727 5,2 32,92  F C 
B737-100 5,23 28,35  F C 
B737-200 5,23 28,88  F C 
B737-800 5,72 35,79 189  C 
B747-200 11 59,6  F E 
B747-400(F) 11 59,63 (64,44) 582 F E 
B747-8 11 68,5  F E 
B757-200 7,32 38 235 F D 
B767-300 9,3 47,6 315 F D 
B777-200 11 64,8  F E 
MD-11 10,7 51,97 410 F D 
 
En omklassificering av flygplatsen är inte aktuell vilket innebär att även om rullbanan 
förlängs kommer flygplatsens kodbokstav C fortfarande att begränsa dimensionerna på de 
flygplan som kan trafikera Norrköping utan dispens. Som utläses ur tabell 5 är högsta tillåtna 
spännvidd 35.99 meter och huvudlandställets yttre spårvidd 8.99 meter. Enligt tabell 6 för 
respektive flygplansmodell måste all trafik med B757-200 och 767-300 således göras på 
dispens och trafik med A330-200/300 och B747-400 får endast ske i undantagsfall, oavsett 
om rullbanan förlängs eller ej.  
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9 Simulering av chartertrafik på Norrköping Flygplats 
Simuleringsverktyget Arena används i det här projektet för att möjliggöra en simulering av 
bagage- och passagerarflödet på Norrköping Flygplats. I den här delen av rapporten 
besvaras frågor om kapacitetsbrister och övriga problem som kan uppstå vid hantering av 
större charterflygplan till följd av utbyggnad av rullbanan.     

 

9.1 Frågeställning 
Simuleringens mål är att kunna besvara följande frågor: 

• Var uppstår flaskhalsar i hanteringen av passagerare med tillhörande bagage? 
• Finns risk för platsbrist, trängsel t.ex. vid köer eller i väntsalar? 
• Uppfylls IATAs servicenivå C? 
• Vilka förändringar krävs för att uppfylla servicenivå C? 
• Var är behovet som störst av extra resurser? 

 

9.2 Systembeskrivning 
Eftersom det system som studeras existerar i verkligheten kan en god beskrivning av det göras 
för att öka förståelsen för systemet och dess uppbyggnad. 
 

9.2.1 Avgång 
När resenären anländer till Norrköping Flygplats nås check-in-hallen direkt via entrén för 
avgångsflighter. Där väljer resenären någon av de check-in-diskar som är i drift och lämnar 
väskan på första bagagebandet där väskan vägs och id-taggas av handlingagenten. Parallellt 
sker övriga moment i incheckningen av passageraren. 
 
Det incheckade bagaget matas på ett större uppsamlingsband som transporterar bagaget 
genom röntgen där innehållet i väskan bedöms. Bagaget går sedan vidare till en punkt där 
misstänkt bagage sorteras ut till en uppsamlingsplats och resterande går vidare till en karusell 
för lastning på bagagevagnar. Bagaget som inte klarade kontrollen i röntgen flyttas manuellt 
från uppsamlingsplatsen via ett återinmatningsband till uppsamlingsbandet för en ny kontroll 
av röntgen. När allt incheckat och godkänt bagage är lastat på bagagevagnar körs de sedan ut 
till flygplanet där personal lastar av vagnarna och med hjälp av mobila bagageband 
transporterar in bagaget i flygkroppen. Det finns oftast både en främre och en bakre lastlucka 
som kan utnyttjas parallellt och bagaget placeras så att planet får korrekt viktfördelning.            
 
Då passagerarna har checkat in går de vidare till säkerhetskontrollen. Där läggs handbagage, 
jackor och dylikt på ett band som går genom en röntgenmaskin där det söks av efter 
misstänkta föremål samt sprängmedel. Finns det något misstänkt öppnas handbagaget och 
söks igenom manuellt. Passagerarna får gå genom en metalldetektor-båge och om denna ger 
utslag söks personen av manuellt med en handdetektor alternativt får gå igenom bågen en 
gång till. Därefter tar passageraren sitt handbagage och övriga tillhörigheter och befinner sig 
nu på säkerhetskontrollerat område, airside. Ligger flightens destination utanför EU eller 
Schengenområdet kommer sedan passkontrollen. Ligger destinationen däremot inom EU eller 
inom Schengenområdet krävs ingen passkontroll. När det börjar bli dags för avgång går 
passageraren till gaten och väntar på att få borda planet. Boardingen går till så att 
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passagerarnas boardingkort kontrolleras och därefter går passageraren ut till och bordar planet 
som står parkerat ute på plattan. 
 

9.2.2 Ankomst 
När planet har landat och parkerat ute på plattan är det dags att tömma planet på både 
passagerare och bagage. 
 
Bagaget lastas av från planet med hjälp av mobila bagageband och lastas på bagagevagnar. Då 
lämpligt antal bagagevagnar är lastade körs de in till terminalen och läggs på ett bagageband 
som går till bagagehallen där passagerarna väntar. 
 
Passagerarna lämnar planet och går på plattan till passkontrollen. Passkontroll genomförs då 
planet kommer från ett icke EU-land eller utom Schengenområdet. Därefter kommer 
passagerarna in i ankomsthallen där de väntar på sitt bagage. Då passagerarna hämtat sitt 
bagage passerar de tullen innan de lämnar flygplatsen. 
 

9.3 Konceptuell modell 
Utifrån systembeskrivningen har en konceptuell modell av systemet skapats. Figur 8 visar den 
konceptuella modellen för en avgående flight och figur 9 för en ankommande. 
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Figur 8. Konceptuell modell för avgånde flighter 
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Figur 9. Konceptuell modell för ankommande flighter 
 

9.4 Modelldata 
För att på ett tillförlitligt sätt kunna utnyttja resultaten från en simulering ställs höga krav på 
den ingående modelldata som används. Om tillfredsställande data inte finns tillgänglig får 
denna inhämtas genom lämpliga undersökningar och studier. 
 
Bagageflödet består av ett antal processer varav de flesta är maskinella och i hög utsträckning 
har dokumenterad prestanda och egenskaper. Några processer påverkas dock av mänskliga 
faktorer som behöver observeras och studeras för att på ett verklighetstroget sätt kunna 
simuleras. Exempel på dessa processer är incheckningen, den manuella återmatningen då ett 
bagage inte godkänns, lastning/lossning av bagagevagn och transport till/från flygplan.  
 

9.4.1 Insamling av data 
Ett stort antal observationer och tidsstudier genomfördes på Norrköping Flygplats för att få de 
data som krävdes för att simulera passagerar- och bagageflödet. Genom att observera 
passagerare och personal kunde vissa beteendemönster konstateras som i sin tur möjliggjorde 
realistiska avgränsningar i modellen. Observationerna utfördes under hösten 2007 och 
omfattade charteravgångar enligt då gällande program. Data för maskinell utrustning 
inhämtades för bagagesystemet från konstruktören Movings funktionsbeskrivning av 
bagagesystemet och för röntgenmaskinerna från säkerhetsansvarig/operatör Stefan Amsell.  
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Viktig data som inhämtats genom tidsstudier och observationer var följande: 
• Resenärernas ankommandemönster 
• Check-in-tid (inkluderar processtid för vägning och taggning av bagage) 
• Behandling av icke godkänt bagage  
• Passkontroll ankomst/avgång 
• Säkerhetskontroll (förberedelse, passage av metalldetektor-båge, avsökning, 

genomsökning) 
• Lastning/lossning av bagagevagn  
• Transport av bagage till/från flygplan 
• Boarding 
• Upphämtning av bagage 
• Fördelning av bagaget i lastrummen 

 
Data som erhållits genom dokument och kontakter: 

• Hastigheter och logik för bagagesystemets olika delsystem 
• Röntgenmaskinernas kapacitet och funktion 
• Metalldetektor-bågens egenskaper 
• Tid för embarkering/debarkering 

 

9.4.2 Bearbetning av data 
Data från den maskinella utrustningen är lämpad att användas direkt i modellen och kräver 
ingen bearbetning mer än möjligtvis konvertering till gemensamma tidsenheter. Då inhämtad 
data för ankomstmönster är baserad på enskilda avgångar, med stor spridning av antalet 
resenärer, behövs en konvertering från antal resenärer per tidsintervall till procentuell andel 
ankommande per tidsintervall. Detta för att samma ankomstmönster skall kunna utnyttjas 
oberoende av antal resenärer. Även data för behandlingstider och dylikt har bearbetats för att 
erhålla fördelningar och medelvärden som används i modellen. 
 

9.5 Modellspecifikation 

9.5.1 Antaganden och approximationer 
För att resultaten som simuleringen ger skall kunna godtagas måste de antaganden och 
approximationer som gjorts förstås och accepteras. Dessa antaganden och approximationer 
ligger till grund för modellen och en avvägning har gjorts för att få en valid och samtidigt 
enkel modell. 
 

9.5.1.1 Gemensamt för hela systemet 
Ett antagande som gäller för både avgångar och ankomster är att det handlar om charterflyg. 
Detta för att de reguljära flygplan som trafikerar Norrköping Flygplats är så pass små i 
förhållande till charterplanen att de inte någonstans i systemet kräver större kapacitet än de 
flygplan som används vid chartertrafik. Det antas också att endast ett flygplan hanteras åt 
gången då det inte är troligt att två charterflygplan samtidigt behöver betjänas på flygplatsen. 
 
Genom hela systemet antas resenärerna vara enskilda entiteter och hanteras således aldrig i 
grupp. Detta innebär att de tider som anges i exempelvis passkontrollen och 
säkerhetskontrollen avser en enskild passagerare. 
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Bagagevagnarna antas kunna packas med 40 stycken väskor på varje. Ingen hänsyn tas 
således till att väskorna har olika storlek och vikt utan alla är av ”standardtyp” och då får det 
plats 40 stycken på en bagagevagn av den typ som används på Norrköping Flygplats. 
Bagagevagnarna fylls även fulla i så stor utsträckning som möjligt, d.v.s. det är enbart sista 
vagnen som eventuellt inte fylls med 40 väskor. 
 
De flygplan som trafikerar flygplatsen antas ha två stycken lastrum och fördelningen av 
antalet väskor som placeras i respektive utrymme antas efter observationer vara 20 % fram 
och 80 % i bakre lastrummet. 
 
Alla fordon och resurser som krävs antas vara på plats från början, då de vanligtvis är 
framkörda och redo att påbörja arbetet så fort de behövs. Detta innebär att exempelvis 
bagagevagnarna redan står på plattan då planet som skall tömmas parkerar.  
 

9.5.1.2 Avgång 
De mätdata som samlats in angående passagerarnas ankomst till flygplatsen börjar då det är 
tre timmar kvar till planerad avgång. De som ankommer innan denna tid finns med i 
mätningarna men deras ankomsttid är satt till just tre timmar innan. Eftersom check-in 
vanligtvis öppnar 2,5 timmar innan avgång väntar de passagerare som ankommit innan detta i 
ankomsthallen innan de ställer sig i kön till check-in då denna öppnar. 
 
När passagerarna kommer till flygplatsen är starkt beroende av tiden det är kvar till avgång. 
På grund av detta har data samlats in som beskriver procentuellt hur många som ankommer 
till flygplatsen inom ett visst tidsintervall, över tiden tre timmar innan avgång. Till följd av 
detta används ett schemalagt mönster med ankomster, där ett visst antal procent av det totala 
antalet passagerare ankommer inom ett givet tidsintervall innan avgång. Således är 
ankomstmönstret inte helt slumpmässigt, vilket det inte heller är i verkligheten, och det anses 
vara en tillräckligt god approximation för att fylla sitt syfte. 
 
För att simulera tiden det tar att checka in en resenär, har data samlats in för att få fram en 
fördelning av denna tid. Med hjälp av Arena Input Analyzer approximeras denna tid med 
fördelningen 19 + WEIB(28, 1.31) och är i sekunder. Eftersom systemet skall vara oberoende 
av vilken person som för tillfället arbetar antas samtliga check-in-diskar ha samma 
betjäningstid. Ytterligare ett antagande som gjorts är att passagerarna checkar in enskilt och 
inte i grupper som kan förekomma i verkligheten. Då gruppincheckningar oftast tar kortare tid 
än att checka-in varje passagerare enskilt påverkas det verkliga systemet i positiv bemärkelse 
då detta kan ske. Snabbare incheckningar kan dock påverka flödet längre fram i systemet 
vilket bör uppmärksammas.  
 
Tiderna för de olika momenten i säkerhetskontrollen är efter observationer och tidsstudier 
approximerade med följande fördelningar och medeltider: 

• Förberedelse innan säkerhetskontroll: 3.5 + ERLA(7.33, 2) sekunder 
• Passera metalldetektorbågen: medeltiden 3 sekunder 
• Passera bågen igen vid larm: medeltiden 16 sekunder 
• Manuell avsökning av passagerare: 6.5 + WEIB(8.56, 1.66) 
• Röntgen av handbagage: 10 sekunder 
• Manuell genomsökning av handbagage: NORM(43.7, 17.9) 
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Samtliga fördelningar har tagits fram genom att använda Arena Input Analyzer. Se bilaga 1. 
 
I de fall flighten kräver att passagerarna passkontrolleras approximeras, efter genomförd 
tidsstudie, denna tid med fördelningen POIS(7.5) sekunder. I övriga fall sätts denna tid till 0 
för att symbolisera att passkontrollen inte tar någon tid. 
 
I modellen antas de passagerare som passerar säkerhetskontrollen efter det att bordningen av 
planet påbörjats gå direkt till gaten, utan att handla i taxfree eller ta en fika. 
Boardningsproceduren antas börja 30 minuter innan avgång vilket grundas på de riktlinjer 
som finns. Samtliga plan antas ha en främre och en bakre dörr för boarding. Tiden det tar att 
gå från gaten ut till planet som är parkerat på plattan har efter observationer bestämts till 
medeltiderna 40 sekunder till främre dörren och 55 sekunder till den bakre. Enligt Boeing kan 
20 personer boarda flygplanet per minut och dörr vilket ger att det tar varje passagerare 3 
sekunder57. 
 
Incheckningen av bagage består i verkligheten av två separata transportband där bagaget på 
det första bandet vägs och id-taggas. Nästa direkt efterföljande band har som enda uppgift att 
mata på bagaget på uppsamlingsbandet där plats finns. I modellen simuleras endast det sista 
bandet då tiden för vägning och id-taggning är starkt anknutet till incheckningstiden av 
resenären och således kan ersättas av incheckningsprocessen.  
 
Uppsamlingsbandet består i verkligheten av ett antal mindre transportband som har till uppgift 
att separera bagage in till röntgen samt till sorteringen av godkänt från icke-godkänt bagage. I 
modellen ersätts dessa mindre band med tre av varandra oberoende transportband. Funktionen 
för separering av bagage görs istället i modullogiken genom indelning av transportbandet i 
celler inom vilka det definieras hur många bagage det får förekomma. Med denna metodik 
skapas samma logik i systemet med enda förändringen att eventuella väntetider på 
uppsamlingsbandet nu flyttas till matningspunkten från check-in respektive 
återmatningspunkten. Ett bagage antas här uppta två celler som motsvarar en meter 
transportband tillsammans.  
 
När ett bagage har fått en anmärkning i röntgen ges operatören 20 sekunder att manuellt 
godkänna bagaget efter att ha studerat den aktuella röntgenbilden. Den tid som detta tar är 
väldigt individuellt och en approximering av observationstiden är nödvändig. Ett rimligt 
antagande efter tidsstudier är att icke-godkänt bagage som anländer med intervall tätare än tio 
sekunder inte hinns med av operatören och således måste gå ett varv till genom röntgen. 
Antalet väskor som inte godkänns vid första kontrollen av operatören är relativt liten och 
antas omfattas i den procentsats som inte hinns med av operatören. Operatören har även till 
uppgift att åtgärda övriga problem i bagagesystemet som t.ex. bagage som fastnat eller 
hamnat fel. Till detta tas ingen hänsyn i denna simulering då felen är svåra att förutspå och till 
stor del kan avhjälpas med korrekt handhavande tidigare i systemet. Genom observation kan 
konstateras att lastning från bagagekarusellen till bagagevagn sker från i stort sett samma 
plats. Detta möjliggör att bagagekarusellen kan modelleras med endast en lastningspunkt utan 
att tappa i validitet. 
 
Bagaget skall fördelas i flygplanet så att korrekt viktfördelning kan uppnås. Optimal 
viktfördelning är individuell för varje typ av flygplan och för respektive flight vilket gör att en 
kompromiss blir nödvändig vid modelleringen. I simuleringen fördelas bagaget endast efter 
                                                
57 Boeing, (2005), Terminal Servicing, [pdf], s.7, Hämtat från 
http://www.boeing.com/commercial/airports/acaps/767sec5.pdf, 2007-09-06 
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antal mellan främre och bakre lastrummen på flygplanet. Det tar även längre tid att lasta de 
första väskorna i flygplanet då de skall längre in i själva flygkroppen men för att inte 
komplicera modellen allt för mycket används ett medel för lastning av ett bagage oavsett dess 
slutliga position i flygplanet. Genom att mäta den totala tiden det tar att lasta ett antal väskor 
och därefter dela denna tid med antalet väskor erhölls medeltiden 6 sekunder per väska. 
 

9.5.1.3 Ankomst 
Då planet parkerat antas samtliga passagerare lämna planet via två dörrar, en i den främre 
delen av planet och en i aktern. Enligt uppgifter från Boeing kan 25 passagerare lämna ett 
plan med två gångar per minut och dörr vilket innebär att två entiteter lämnar planet var 2,4 
sekund58. Tiden det tar för passagerarna att gå från planet till passkontrollen uppskattas även 
vid en ankomst till tiderna 40 sekunder respektive 55 sekunder beroende på om de lämnar 
planet ur den främre eller bakre dörren. Tiden i passkontrollen approximeras med 1.5 + 
LOGN(8.07, 7.59) sekunder enligt resultat från Input Analyzer. 
 
Tiden det tar att lossa ett bagage ur lastrummen är i modellen samma för främre och bakre 
lastrummet och oberoende av var i lastrummet bagaget är stuvat. Denna tid approximeras 
efter tidsstudier till 6,2 sekunder per bagage. 
 
Då de två första bagagevagnarna ur det främre lastrummet är fyllda körs de in till 
bagagebandet i bagagehallen för att lastas av på bandet så passagerarna kan ta sitt bagage. Blir 
det bara en bagagevagn som fylls ur det främre lastrummet körs denna in av bagagebilen då 
den är färdiglastad. Därefter antas de bagagevagnar som är färdiglastade då bagagebilen 
återvänder köras in i den takt de blir klara. 
 
Passagerarna antas plocka sitt bagage mitt på den sträcka av bagagebandet som finns 
tillgänglig. Ytterligare ett antagande är att bagaget inte är kopplat till en specifik person utan 
vem som helst kan ta vilket bagage som helst. Detta påverkar dock inte resultatet av 
simuleringen eftersom det i verkligheten i princip är slumpmässigt vilket bagage som kommer 
när. Dessutom finns en Decide-modul för att simulera att vissa väskor inte blir upplockade 
direkt utan får gå ytterligare ett varv på bagagebandet. Hur många procent av bagaget som 
inte plockas upp beror på hur gott om plats det finns runt bagagebandet. När det är mycket 
folk i bagagehallen, och således trångt runt bagagebandet, går fler bagage runt än då det är lite 
folk och det är lättare att komma åt sitt bagage när detta kommer åkande på bandet. 
 
Då passageraren tagit sitt bagage från bagagebandet antas den omedelbart bege sig till 
utgången och lämna flygplatsen. Således väntar inte familjer på varandra i ankomsthallen utan 
träffas utanför terminalen då de lämnat simuleringen. Detta medför att antalet resenärer i 
ankomsthallen i modellen kommer vara mindre än det verkliga antalet, men modellen antas 
ändå ge ett tillräckligt rättvist resultat för att uppfylla simuleringens syfte. I de fall en resenär 
har något att förtulla approximeras denna tid med triangulärfördelningen TRIA(3, 5, 8) 
minuter. Denna fördelning har framtagits genom samråd med personal på flygplatsen då inga 
tidsstudier kunnat genomföras. 
 

                                                
58 Ibid, s. 7 
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9.6 Detaljerad modellbeskrivning i ARENA 
Eftersom det kan vara svårt att förstå hur en modell byggd i ARENA fungerar krävs det en 
beskrivning av logiken och tankesättet som ligger till grund för denna. Hur de olika 
modulerna som används i modellen fungerar beskrivs kortfattat i kapitel 6.1. 
 
Modellen är byggd efter de förutsättningar och begränsningar som ges av system-
beskrivningen och modellspecifikationen. 
 

9.6.1 Grundmodell av ankommande flight 
När ett plan har landat och parkerat på plattan är det dags att tömma planet på såväl 
passagerare som bagage. 
 

 
Figur 10. ARENA-modell ankommande flight, Passagerardel 
 
Första modulen ”PAX” i figur 10 ovan är en Create-modul. Där skapas entiteterna för de 
passagerare som är ombord på planet. Samtliga entiteter skapas samtidigt direkt då 
simuleringen startar. Decide-modulen ”PAX fram eller bak” avgör om passageraren lämnar 
planet ur främre eller bakre dörren. Process-modulerna ”Debark fram” och ”Debark bak” 
släpper ut passagerarna ur planet med 2,4 sekunders mellanrum. De tre därpå följande 
modulerna ”Flygplanet”, ”Till terminalen” och ”Terminal”, alternativt ”Flygplanet akter”, 
”Till terminalen 2” och ”Terminal”, används för att animera förflyttningen från planet till 
terminalen. ”Flygplanet”, ”Flygplanet akter” och ”Terminal” är Station-moduler och ”Till 
terminalen” samt ”Till terminalen 2” är Route-moduler där tiden för förflyttningen mellan 
stationerna anges. Process-modulen ”Passkontroll” är av typen Seize-Delay-Release och 
betjänas av resursen ”Passkoll”. Den tid det tar att kontrollera passet ges av uttrycket 
Passkontroll_tid och är satt till antingen 1.5+LOGN(8.07,7.59) eller 0 beroende på om det 
krävs någon passkontroll för flighten eller inte. ”PAXraknare” är en Record-modul som 
räknar antalet passagerare som passerat passkontrollen. Detta värde används sedan i Decide-
modulen ”Har PAX Bagage?” som avgör om en passagerare har något bagage att hämta, 
beroende på hur många som passerat passkontrollen samt flightens bagagefaktor. Är 
bagagefaktorn 1, som den ofta är på charter, innebär det att alla passagerare har varsin väska 
och samtliga går vidare till bagage-claim. I annat fall går passageraren direkt till tullen eller 
utgången beroende på om passageraren har något att förtulla. 
 
Bagaget skapas i modulen ”Lastrum” i figur 11. Precis som för passagerarna så skapas allt 
bagage samtidigt. Hur mycket bagage som skapas beror på bagagefaktorn, är den 1 skapas en 
väska per passagerare. Decide-modulen ”Vilket lastrum?” avgör om en väska är stuvad i det 
främre eller bakre lastrummet. Process-modulerna ”Lasta ur lastrum fram” och ”Lasta ur 
lastrum bak” är av Seize-Delay-Release typ och representerar tiden det tar att lasta ur en väska 
från lastrummet och placera den på en bagagevagn, vilket tar 6,2 sekunder.  
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Figur 11. ARENA-modell ankommande flight, Bagage - urlastning ur lastrum 
 
Modulerna ”Antal bagage fram” och ”Antal bagage bak” är record-moduler som räknar de 
bagage som lastas ur främre respektive bakre lastrummet. Beroende på hur mycket bagage 
som lossats avgör decide-modulerna ”Fylla bagagevagn fullt fram?” och ”Fylla bagagevagn 
fullt bak?” om bagagevagnarna skall fyllas fulla, d.v.s. med 40 väskor, eller om de skall fyllas 
med det antal väskor som återstår. Batch-modulerna ”Fyll bagagevagn fullt fram” och ”Fyll 
bagagevagn fullt bak” samlar 40 väskor och slår temporärt ihop dem till en entitet som 
symboliserar en full bagagevagn. Modulen ”Fyll bagagevagn rest fram” fyller den sista 
bagagevagnen med det antal bagage som är kvar ur det främre lastrummet. Detta görs med 
funktionen MOD(Lasta ur lastrum fram.NumberIn,40). På samma sätt gör ”Fyll bagagevagn 
rest bak” med bagaget i det bakre lastrummet. 
 
Modulerna ”Assign Lastrum fram” och ”Assign Lastrum bak” i figur 12 tilldelar entiteterna 
ett värde på attributet ”Lastrum” beroende på vilket lastrum de varit lastade i. 
 

 
Figur 12. ARENA-modell ankommande flight, Bagage - antal vagnar till Bagage Claim åt gången 
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Decide-modulen ”Tomma bagagevagnar” används för att urskilja de vagnar som är lastade 
från de som kommer tillbaka från avlastning på bagagebandet i Bagage claim. Kommer en 
vagn tillbaka frigör den den bagagebil den allokerat för transporten i modulen ”Free tomma 
bagagevagnar”, därefter går denna entitet ut ur systemet. Representerar däremot entiteten en 
lastad bagagevagn avgör ”Fram eller bak” om den är lastad vid främre eller bakre lastrummet. 
Detta för att vagnarna från främre lastrummet körs bort först. Beroende på hur många 
bagagevagnar som har fyllts ur det främre lastrummet batchas antingen en eller två sådana 
entiteter i modulerna ”Batch bagagevagn 1 fram” och ”Batch bagagevagn 2 fram”, och går 
sen vidare för att allokera en transporter. Är bagagevagnen fylld vid bakre luckan eller är 
minst tredje vagnen från främre lastrummet, går entiteten till ”Rakna antal klara 
bagagevagnar” som räknar antalet entiteter som väntar på att gå vidare i systemet. ”Hold tills 
transporter ledig” håller dessa entiteter till dess att bagagebandet vid Bagage claim är ledigt 
för pålastning, minst två entiteter är klara att gå vidare samt att den första rundan med färdiga 
bagagevagnar är transporterad till Bagage claim. ”Batch bagagevagnar 2” batchar de entiteter 
som är klara för transport och därefter nollställer ”Nollställ raknare” den räknare som används 
i ”Rakna antal klara bagagevagnar”. Entiteten går därefter vidare till ”Request bagagevagn”. 
 
När entiteten kommer till Request-modulen ”Request bagagevagn” i figur 13 beställer den 
hämtning av en Transporter, i det här fallet en Bagagevagn, för transport från flygplanet in till 
bagagebandet där passagerarna hämtar bagaget. I Transport-modulen ”Transport till 
bagagebandet” anges destination och med vilken hastighet Transportern rör sig med. I 
modellen är destinationen stationen Station Bagageband som representeras av Station-
modulen ”Bagageband”. Modulen ”Free bagagevagn” frigör därefter Transportern 
Bagagevagn så att denna blir tillgänglig för andra entiteter. För att simulera att bagagevagnen 
kör tillbaka till planet direkt då den är tömd skapas en kopia av entiteten i modulen ”Separate 
tom bagagevagnsbil”. Kopian går vidare till ”Assign tomma bagagevagnar” som sätter 
attributet ”Tom till plattan”, som används i Decide-modulen ”Tomma bagagevagnar” i figur 
12, till 1. Därefter beställer entiteten en Bagagevagn i ”Request tomma bagagevagnar” för 
transport tillbaka till planet i modulen ”Transport tomma bagagevagnar till Plattan”. Hold-
modulen ”Hold bagagevagnar tills tomma” används för att transporten tillbaka till flygplanet 
inte skall ske innan dess att bagagevagnen är tom, vilket sker då kön till ”Lasta bagagebandet” 
är tom. 
 

 
Figur 13. ARENA-modell ankommande flight, Bagage - transport från flygplan till Bagage Claim 
 
Originalentiteten går efter ”Seperate tom bagagevagnsbil” till ”Separate bagagevagnar” som 
bryter upp den bagagevagnsbatch som skapats tidigare och bagagevagnarna hanteras återigen 
enskilt. Samma sak sker i ”Tom bagagevagn” fast för bagaget som därmed också det hanteras 
enskilt. Process-modulen ”Lasta bagagebandet” representerar den tid det tar att lasta av en 
väska från bagagevagnen till bagagebandet som går till bagage claim. 
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Bagagebandet modelleras med så kallade Conveyors. Som med all sorts förflyttning av 
entiteter sker även detta med hjälp av Station-moduler. I figur 14 skall entiteterna förflyttas 
mellan Station-modulerna ”Bagageband lasthallen” och ”Bagageband ankomsthall”. Då 
entiteten kommer till Access-modulen ”Access Bagageband lasthallen” allokeras plats på 
Conveyorn ”Bagageband i ankomsthall” som går mellan ”Bagageband lasthallen”, 
”Bagageband ankomsthall” och vidare till Station-modulen ”Tillbaka i lasthallen”. I Convey-
modulen ”Convey Bagageband ankomsthallen” sker själva transporten till ”Bagageband 
ankomsthall”. 
 

 
Figur 14. ARENA-modell ankommande flight, Bagage - bagagebandet i Bagage Claim 
 
Den följande Decide-modulen, ”Plockas bagage fullt?”, används för att modellera att olika 
mycket bagage plockas upp av passagerarna beroende på hur mycket folk det är i 
ankomsthallen. Är det mycket folk är det svårt för resenärerna att komma åt bagaget när det 
kommer på bagagebandet och således kan bagaget gå ytterligare ett varv. Detta modelleras 
med en funktion som tar hänsyn till hur många passagerare som befinner sig i ankomsthallen 
och hur mycket bagage som totalt lastats på bagagebandet. Utifrån dessa förutsättningar 
skapas en procentsats som individuellt för varje bagage avgör hur stor chansen är att det 
tillhör en passagerare som kommer åt väskan runt bagagebandet. Går bagaget ytterligare ett 
varv kommer det till Convey-modulen ”Convey Bagageband till lasthallen” för transport till 
”Tillbaka i lasthallen”. Därefter frigörs den plats bagaget allokerat på bandet i Exit-modulen 
”Exit Bagageband lasthallen” och entiteten går återigen till ”Bagageband lasthallen”. Då 
bagaget plockas av bandet av en passagerare går entiteten till ”Exit Bagageband 
ankomsthallen” och dess plats på bandet frigörs.  
 
I modulen ”Matcha PAX och Bagage”, som är en Match-modul, matchas bagageentiteterna 
från ”Exit Bagageband ankomsthallen” med passagerarentiteterna från ”Har PAX bagage?” 
vilket motsvarar att en passagerare plockar sitt bagage från bagagebandet. Därefter slås de 
ihop till en entitet i Batch-modulen ”PAX och Bagage” och entitetsbilden ändras i ”Assign 
Entitetsbild”, se figur 15. 
 

 
Figur 15. ARENA-modell ankommande flight, Bagage Claim - Utgång 
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I modulen ”Tull?” avgörs om en entitet skall gå igenom tullen. Processen ”Tull” representerar 
således de fall då en person blir stoppad i tullen eller har något att förtulla. De rosa modulerna 
är Station-moduler och Route-moduler som används för att modellera de olika vägar 
passagerarna väljer att gå ut ur terminalen beroende på om de skall via tullen eller inte. 
Samtliga entiteter samlas slutligen i Dispose-modulen ”Ute ur flygplatsen”. 
 

9.6.2 Grundmodell av avgående flight 
Det första som händer då en flight skall avgå är att resenärerna ankommer till flygplatsen. I 
Create-modulen ”Ankomst” i figur 16 skapas resenärerna enligt ett schema, där 
ankomsttakten definierats för femminutersintervallen, som beskriver ankomstmönstret. 
Därefter kommer entiteterna till en Hold-modul som håller entiteterna till dess att check-in 
öppnar. 
 

 
Figur 16. ARENA-modell avgående flight, Check-in-del 
 
PickQ-blocket väljer vilken av check-in-diskarna entiteten skall gå till beroende på vilken kö 
som är kortast. De fyra Seize-modulerna ”QCheckin 1” till ”QCheckin 4” används för att 
skapa köerna till check-in-diskarna. Därefter kommer entiteten till respektive check-in-disk, 
”Checkin Disk 1” till ”Checkin Disk 4”. Dessa moduler är Process-moduler av Delay-Release 
typ som fördröjer entiterna den tid som en incheckning tar. Anledningen till att Seize-
funktionen är separerad från Process-modulen är att PickQ-blocket inte fungerar ihop med 
köer som är integrerade i Process-modulerna. I Separate-modulerna ”Skapa bagage 1” t.o.m. 
”Skapa bagage 4” skapas en kopia av entiteterna som representerar personens bagage och 
denna går vidare till bagagehanteringen. För att inte nästa incheckning skall påbörjas innan 
den pågående är helt avslutad finns en Hold-modul mellan respektive check-in-disks Seize-
modul och Process-modul. Denna håller entiteten tills föregående bagage lämnat check-in-
diskens matarband. 
 
Originalentiteten, som ju är resenären, går därefter vidare till en Assign-modul där 
entitetstypen ändras från PAX och bagage till PAX. Även tiden det tar i säkerhetskontrollen 
sätts i denna modul som ett attribut till entiteten. Detta för att denna tid senare i modellen 
skall kunna ändras om en passagerare tvingas gå igenom säkerhetskontrollen mer än en gång. 
Därefter kommer Station-moduler och Route-moduler för att simulera den väg resenärerna tar 
från respektive check-in-disk till säkerhetskontrollen, se figur 17. 
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Figur 17. ARENA-modell avgående flight, Check-in till Säkerhetskontroll 
 
”Innan Security” är en Process-modul som representerar den tid det tar för en resenär att 
förbereda sig för säkerhetskontrollen, d.v.s. ta av sig skärp, klocka och dylikt.  
 
Då entiteten kommer till Separate-modulen ”Dela PAX och handbagage” skapas ytterligare en 
entitet som representerar handbagage och övrigt som skall gå genom röntgenmaskinen i 
säkerhetskontrollen. Flödet delas upp i ett passagerarflöde och ett flöde som skall röntgas, 
enligt figur 18. 
 
Resenärsentiteterna kommer först till modulerna ”Record PAX” och ”Assign PAX” som 
används för att numrera entiteterna och spara dess nummer som ett attribut, 
”PAX_handbagage_ID”. Därefter kommer Process-modulen ”Security PAX” som 
representerar den metalldetektorbåge som passagerarna passerar. Modulen ”PAX OK?” avgör 
om bågen ger utslag, isåfall går entiteten vidare till ”Avsokning eller tillbaka”, i annat fall till 
”10% av PAX till manuell”. Modulen ”Avsokning eller tillbaka” avgör om entiteten skall gå 
igenom bågen en gång till eller om den skall gå vidare till Process-modulen ”Manuell 
avsokning av PAX”. Om entiteten skall passera bågen, ”Security PAX”, igen går den först 
igenom Assign-modulen ”Extra tid i Security” där den extra tid som det tar i 
säkerhetskontrollen läggs till. När passageraren är godkänd i bågen kommer modulen ”10% 
av PAX till manuell” som avgör om en entitet, resenär, ändå skall genomsökas manuellt. Skall 
den det går den till modulen ”Manuell avsokning av PAX” som representerar just denna 
manuella avsökning. I annat fall går entiteten till Batch-modulen ”PAX och handbagage” och 
väntar på att dess handbagage skall bli godkänt i röntgen. 
 



 55 

 
Figur 18. ARENA-modell avgående flight, Säkerhetskontroll 
 
Handbagageentiteterna går först till en Record-modul, ”Record handbagage”, och därefter till 
en Assign-modul, ”Assign handbagage”, där entiteten blir en handbagageentitet samt tilldelas 
ett attributvärde, ”PAX_handbagage_ID”, på samma sätt som för resenärerna. Därefter 
kommer ”Security handbagage” som är en Processmodul och representerar röntgenmaskinen. 
Godkänns det inte i röntgen eller ändå väljs ut för manuell kontroll går det till Process-
modulen ”Manuell kontroll av handbagage” som innebär att handbagaget öppnas av 
personalen och genomsöks. När handbagaget är godkänt går det till modulen ”PAX och 
handbagage” där det plockas upp av rätt passagerare med hjälp av attributet 
”PAX_handbagage_ID”. 
 
Då säkerhetskontrollen är avklarad kommer entiteten till ”Assign sakerhetskontrollerad PAX” 
där entitetstypen återigen blir PAX, och därefter till Process-modulen ”Passkontroll” enligt 
figur 19.  
 

 
Figur 19. ARENA-modell avgående flight, Boarding 
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De två Station-modulerna ”Passkontrollen” och ”Gate” samt Route-modulerna ”Shoppa och 
fika” och ”Direkt till gate” används för att modellera och animera resenärerna då de går i 
taxfree med mera alternativt går direkt till gaten. Anledningen till att ”Shoppa och fika” är 
med är enbart av animeringstekniska skäl och entiteterna kan endast ta denna väg fram tills 
bordningen av flygplanet påbörjats. Därefter kommer ett Hold-block som samlar passagerarna 
vid gaten till dess att det är dags att boarda planet. Process-modulen ”Boarding en och en” 
används för att modellera den tid det tar för personalen att kontrollera boardingkortet samt för 
att släppa ut passagerarna en och en från gaten. Decide-modulen ”Boarda fram eller bak” 
skickar entiteten till rätt Route-modul beroende på om den skall gå in genom främre eller 
bakre dörren på flygplanet. Då entiteten kommer till respektive Station-modul, ”Planet fram” 
alternativt ”Planet bak”, går den vidare till respektive Process-modul och därefter samlas alla 
entiteter i Dispose-modulen ”Redo för Take off”.  
 
När bagageentiteten har separerats från passageraren i check-in går den vidare till 
matarbandet som transporterar ut bagaget på det stora uppsamlingsbandet. Förflyttningar med 
conveyors eller transporter av olika slag modelleras i denna del av modellen med Leave, Enter 
eller Station-moduler. I Leave-modulen väljs vilket transportmedel av transporter och 
conveyor som utnyttjas samt vilken destination entiteten skall till. Hastigheten på 
förflyttningen bestäms i databladet för respektive conveyor tillsammans med längden på 
densamma. Det krävs alltid en avgångsstation och en destinationsstation och förflyttningen 
från exempelvis check-in till uppsamlingsbandet moduleras enligt figur 20.  
 

 
Figur 20. ARENA-modell avgående flight, bagaget från check-in via conveyors till röntgen 
 
”Assign Entitetstyp Bagage 1” till ”Assign Entitetstyp Bagage 4” är Assign-moduler vars 
uppgift är dels att sätta entitetstypen till Bagage och dels att bestämma entitetsbilden till 
Package. ”Checkinstation1” till ”Checkinstation4” är Enter-moduler som fungerar som 
stationer men kan också som Free- eller Exit-modulerna frigöra entiteten från transportern 
eller conveyorn. Leave-modulen efterfrågar transportmedlet och transporterar entiteten till 
destinationen, i det här fallet ”Matar1” till ”Matar4” som också är Enter-moduler. Om 
entiteten som förflyttas mellan flera olika stationer inte behöver byta eller lämna det 
transportmedel som utnyttjas kan en ren Station-modul utnyttjas istället för Enter-modul. 
Detta görs här med ”Station 11” till ”Station 14” för att animera uppsamlingsbandet där 
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bagagematningen sker vid ett flertal olika punkter och bagaget således behöver passera andra 
stationer i sin väg mot karusellen.  
 
 

 
Figur 21, ARENA-modell avgånde flight, Röntgning och separering av röntgat bagage 
 
När bagageentiteten lämnat stationen ”Rontgenin” och skall röntgas görs detta som en process 
där bagaget tillfälligt lämnar uppsamlingsbandet för att passera processen. En röntgning tar 
alltid lika lång tid och logiken är en resurs av typen Seize-Delay-Release med en fördröjning 
på sju sekunder i Process-modulen ”Rontgen”, figur 21. Efter röntgen fortsätter entiteten ut 
till nästa del av uppsamlingsbandet med slutstation ”Sortering” där bagaget sorteras med hjälp 
av två Decide-moduler. ”Separera Igbagage” delar upp bagaget efter observerad fördelning av 
underkända bagage, i detta fall 40 %. Nästa Decide-modul ”Manuellkontroll” skall modulera 
den manuella kontrollen av underkänt bagage där endast ett fåtal inte kan godkännas. Det 
godkända bagaget från de båda Decide-modulerna fortsätter till karusellen medan icke-
godkänt bagage förflyttas till uppsamlingsplatsen. 
 

 
Figur 22. ARENA-modell avgånde flight, Återmatning av icke-godkänt bagage och lastning av bagage 
 
Från uppsamlingsplatsen sker förflyttning nu av en transportör ”Rampgubbe” som placerar 
bagaget på ett separat matarband, ”Atermatningspunkt”, vilket återför bagaget till 
uppsamlingsbandet för ytterligare en passage genom röntgen, se figur 22. Det godkända 
bagaget som hamnar på karusellen lastas, vid stationen ”Lastning”, av en transportör 
”Lastgubbe” på bagagevagnar i väntan på transport till flygplanet. De båda Store-modulerna 
är endast till för att animeringen skall bli tydligare. 
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Figur 23. ARENA-modell avgånde flight, Uppdelning av bagage till främre och bakre lastrum 
 
När bagaget lastas på bagagevagnar delas bagaget upp i två olika ”batchar” för att kunna 
fördelas mellan främre och bakre lastutrymmet. Fördelningen görs med Decide-modulen 
”Sortering Framre bakre” enligt vad som betraktas normalt av lastningspersonalen. De två 
”batcharna” ”batchas” sedan i sin tur ihop för transporten till flygplanet. Hold-block behövs 
för att kunna bestämma batchstorleken och Assign-blocket ger ”batchen” ett attribut som talar 
om att den skall till främre lastrummet. Eftersom transporten till flygplanet inte skall påbörjas 
innan planet är färdigt att lastas används ytterligare ett Hold-block som håller bagagevagnarna 
till dess att lastningen skall påbörjas, figur 23.  
 

 
Figur 24.  ARENA-modell avgånde flight, Fördelning av bagage mellan främre och bakre lastutrymme 
 
Väl framme vid flygplanet separeras bagaget i en Separate-modul, figur 24, och delas sedan 
upp i Decide-modulen med hjälp av attributet som gavs i Assign-blocket tidigare. Bagaget 
transporteras till främre och bakre lastningspositionen där bagaget förflyttas av transportörer, 
”Lastgubbeframre” och ”Lastgubbebakre”, från bagagevagnarna till mobila bagageband. 
Dessa moduleras som conveyors mellan Enter-modulerna ”BagagebandFramre” och 
”FlygplanFramre” respektive bakre. 
 

9.7 Verifiering och validering av modellen 
Verifiering är att kontrollera att modellen är korrekt byggd och validering är att kontrollera att 
modellen avspeglar det verkliga systemet korrekt. Syftet med att verifiera och validera är att 
skapa en trovärdighet för modellen och i förlängningen för de svar som simuleringen ger. 
Verifiering och validering kan göras med ett flertal olika tekniker men gemensamt för alla är 
att de bör utföras kontinuerligt under hela modellbyggandet.59   

9.7.1 Metoder för verifiering 
Under modellbyggandets gång delades hela systemet upp och olika delar modellerades separat 
för att i slutet sammanfogas till ett helt system igen. Exempelvis så modellerades 
inledningsvis bagageflödet och passagerarflödet var för sig vilket underlättade upptäckandet 

                                                
59 Kelton W.D. et al., (2004), s. 540-541 
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av fel och brister. Denna metod gör modellen överskådlig och lättförstådd men samtidigt 
skapas nya problem vid det slutliga sammanfogandet då variabler, attribut och modulnamn 
måste vara väldefinierade för att inte skapa konflikter.  
 
De olika delsystemen testades kontinuerligt med extrema parametrar för att se så att inga 
konstiga eller direkt felaktiga situationer uppstod. Animering utnyttjades vid skapandet av 
bagageflödet för avgående flighter för att på ett tydligare sätt se bagagets transportväg och 
uppförande på transportbandet. En animering gjordes sedan även över hela systemet för att ge 
en helhetsbild av de olika flödenas egenskaper. Den mest noggranna metoden som användes 
för verifiering av modellen var att köra modellen ”step-by-step”. Detta innebär att modellen 
stannar upp vid varje schemalagd händelse och användaren ges då möjlighet att kontrollera 
vad som sker och om det är korrekt. Det är en väldigt tidskrävande process, speciellt om 
modellen är stor, och fokus lades därför på särskilt kritiska delar i systemet för att minska 
omfattningen. 
 

9.7.2 Metoder för validering 
En avgörande del i valideringen av en modell är att säkerställa så att all indata är korrekt. Data 
kan vara manipulerad för att visa på fördelar eller nackdelar beroende på vem som 
tillhandahåller informationen. Då nästan all data som utnyttjas i modellen är inhämtade av 
modellskaparna anses indata i stort vara tillförlitlig. Ett undantag är antagandet om hur lång 
tid det tar att embarkera/debarkera ett flygplan. Informationen är hämtad från Boeings egna 
utvärderingar och underlag för operatörer och skulle i teorin kunna vara friserade för att visa 
på fördelar med just den typen av flygplan. Då just denna information är väldigt viktig för 
operatörerna, framförallt ur säkerhetssynpunkt, anses inte en manipulation särskilt trolig och 
en jämförelse med verkliga tidsstudier stödjer antagandet om att data är valid.  
 
Nära kontakt med flygplatsens anställda i kombination med egna observationer av det 
befintliga systemet har underlättat kontinuerliga förändringar i modellen i syfte att öka 
validiteten. Kontakt med operatörerna av de enskilda momenten har även bidragit till att 
avgränsningar har kunnat göras utan att förlora validitet för systemet som helhet.  
 

9.7.3 Valideringsresultat 
Som slutlig validering simulerades en avgång som i nuläget trafikerar Norrköping Flygplats 
d.v.s. en charteravgång med 211 passagerare och simuleringsresultaten jämfördes med det 
verkliga systemets uppförande. För att öka trovärdigheten för modellen presenteras ett antal 
av dessa resultat. 
 
Vid en avgående flight var den maximala kön till check-in ca 25 personer. Detta kan jämföras 
med resultaten från simuleringen som visar att denna kö med två check-in-diskar uppgick till 
runt 30 personer. Då antalet check-in-diskar i drift i verkligheten inte är statiskt utan 
ytterligare en disk öppnas vid behov är det naturligt att kön i simuleringen blir längre än i 
verkligheten. Om simuleringen istället körs med 3 diskar öppna blir kön maximalt 20 
personer lång. Enligt simuleringen skulle mellan sex och sju väskor underkännas i röntgen 
vilket stämmer väl överens med de åtta som underkändes under den aktuella avgången. 
 
Enligt simuleringsresultaten för den ankommande flighten med två passkontrollanter kommer 
den totala tiden från dess att flygplanet parkerat till dess att sista passageraren lämnat 
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ankomsthallen vara strax över 26 minuter. Vid den ankomst som studerades som jämförelse 
var motsvarande tid knappt 28 minuter. 
 
Då resultaten stämde väl överens med verkligheten ansågs modellen vara tillräckligt valid för 
att uppfylla dess syfte. 
 

9.8 Scenarier för simulering 
För att svara på de frågor som modellen är konstruerad för att besvara antas ett antal sannolika 
scenarier som simuleras och analyseras. Scenarierna utgår från det som framkommit tidigare i 
rapporten vad gäller förväntad trafik och tillgängliga resurser på flygplatsen.  
 
Då modellen är stokastisk krävs att simuleringen körs med flera replikationer för få statistisk 
tillförlitlighet av resultaten. Om modellen däremot hade representerat ett kontinuerligt system, 
d.v.s. en process som inte har ett definierat slut, kunde istället simuleringslängden ökats för att 
på så sätt få en större datamängd att analysera.60 Den här modellen är inte speciellt 
kapacitetskrävande och antalet replikationer påverkar inte simuleringstiden i så stor 
utsträckning. Med detta som bakgrund kan 100 replikationer väljas vid varje simulering för att 
minska slumptalens inverkan och därmed garantera tillförlitligheten av resultaten. Resultatens 
spridning blir liten vid 100 replikationer och därmed bedöms detta vara tillräckligt. 
 
De scenarier som är intressanta bygger främst på vilka flygplansmodeller som är aktuella och 
hur många resurser som utnyttjas i check-in respektive passkontroll. På övriga positioner som 
säkerhetskontroll, bagagehantering och boarding antas att full personalstyrka alltid finns 
tillgänglig. Varje scenario utgår från det aktuella antalet passagerare och har sedan ovan 
nämnda resurser som försöksvariabler.  
 

9.8.1 Utdata 
Varje simulering genererar datafiler över de tider och värden som användaren definierat i 
simuleringsmodellen. Vilka värden som anses viktiga beror på vilka frågor som skall besvaras 
och resultaten kan utnyttjas på lite olika sätt. I de här testerna analyseras resultaten i Output 
Analyzer för att få fram de 95 % -iga konfidensintervallen för desamma samt att se om det 
finns någon signifikant skillnad mellan två olika försök. Konfidensintervallet talar om inom 
vilket intervall en specifik parameter med 95 % sannolikhet hamnar. Tabellerna med resultat 
för respektive scenario är en sammanställning av dessa intervall för de parametrar som är 
viktiga för att bedöma flygplatsens kapacitet vid olika förutsättningar. 
 

9.8.2 Scenario 1 – 211 PAX 
Som grundscenario simuleras avgång/ankomst av en flygplanstyp som regelbundet trafikerar 
Norrköping Flygplats under hösten 2007. Detta görs dels som ett steg i valideringen då 
resultatet kan jämföras med verkligheten men också för att se om det finns några uppenbara 
brister vid nuvarande passagerarvolymer. 
 
Flygplanstypen som valdes var Airbus A321 med plats för 211 passagerare vilken utnyttjas 
till destinationer som Gran Canaria och Mallorca. 
 

                                                
60 Kelton W.D. et al., (2004), s. 308-309 



 61 

9.8.2.1 Avgång 
 
Tabell 8. Resultat Scenario 1, avgående flight 

Scenario 1 - 211 PAX (95 % Konfidensintervall, avrundade värden) 
 Antal check-in-diskar 

 2 3 4 
Maximal kö till check-in 30 - 33 19 - 21 17 - 19 
Medelkö till check-in 6 - 7 1 1 
Maximal tid i kö till check-in (min) 11,8 - 13,1 5,4 - 6,0 4,0 - 4,4 
Medeltid i kö till check-in (min) 4,6 - 5,4 1,0 - 1,1 0,6 - 0,7 
Maximal kö till säkerhetskontrollen 5 13 - 15 15 - 16 
Medelkö till säkerhetskontrollen 0 1 - 2 2 
Maximal tid i kö till säkerhetskontrollen (min) 1,4 - 1,6 3,8 - 4,5 4,3 - 5,0 
Medeltid i kö till säkerhetskontrollen (min) 0,2 - 0,3 1,1 - 1,4 1,3 - 1,6 
Maximal kö till passkontrollen 2 2 2 
Andel med >12 min kötid till check-in (%) 4 - 8 0 0 
Andel med >12 min kötid till säkerhetskontrollen (%) 0 0 0 
Antal bagage som underkänns i röntgen 6 - 7 10 - 11 10 - 11 
Total tid (min) 171 - 172 171 - 172 170 - 171 
 
Alternativ 1. Två incheckningsdiskar 
Då två incheckningsdiskar används vid en avgång med 211 passagerare kommer kön till 
check-in med 95 % sannolikhet maximalt uppgå till mellan 30 och 33 personer, se tabell 8. 
Den maximala tiden som en resenär riskerar att få köa för att checka in uppgår till mellan 11,8 
och 13,1 minuter. Detta innebär att det kommer vara ett antal passagerare, knappt 6 %, som 
får köa mer än de tolv minuter som är gränsen om flygplatsen vill uppfylla kraven som IATA 
ställer för servicenivå C. Den genomsnittliga väntetiden uppgår dock till ca 5 minuter. 
 
I säkerhetskontrollen kommer det maximalt vara ca fem personer i kö samtidigt då två 
incheckningsdiskar utnyttjas. Den tid en passagerare som mest kan få vänta är ca 1,5 minut. 
Då två diskar är öppna i check-in för att betjäna de 211 passagerarna kommer endast ca sex 
väskor bli underkända i röntgen. Den totala tid det tar från det att första passageraren anländer 
till flygplatsen till dess att planet är färdigt för avgång är 171 – 172 minuter. 
 
Alternativ 2. Tre incheckningsdiskar 
Det maximala antalet personer som samtidigt köar till check-in är mellan 19 och 21 då tre 
diskar är öppna. Den maximala tiden en passagerare kan få köa är 5 – 6 minuter. Kön till 
säkerhetskontrollen kommer inte överstiga 15 personer och medeltiden och den maximala 
tiden en resenär riskerar vänta är drygt en minut respektive 4 – 4,5 minuter. Den totala tiden 
för all hantering rörande denna avgång uppgår till 171 minuter. 
 
Alternativ 3. Fyra incheckningsdiskar 
Är fyra stycken incheckningsdiskar i drift kommer den maximala kön uppgå till mellan 19 
och 21 personer samtidigt som den maximala tiden en resenär kan få stå i kö till check-in är 
strax över fyra minuter. Medeltiden i kö till säkerhetskontrollen ligger med 95 % sannolikhet 
mellan 1,3 och 1,6 minuter och den maximala tiden i intervallet 4,3 – 5 minuter. Den längsta 
kö som förväntas uppstå till säkerhetskontrollen är 15 till 16 personer. Även i det här fallet 
förväntas den totala tiden vara 171 minuter. 
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9.8.2.2 Ankomst 
 
Tabell 9. Resultat Scenario 1, ankommande flight 

Scenario 1 - 211 PAX (95 % Konfidensintervall, avrundade värden) 
 Antal passpoliser 

 0 1 2 
Maximal kö till passkontrollen - 177 - 179 145 - 148 
Maximal tid i kö till passkontrollen (min) - 28,2 - 29,0 11,5 - 11,9 
Medeltid i kö till passkontrollen (min) - 14,3 - 14,7 5,9 - 6,1 
Maximalt antal PAX i ankomsthallen 211 44 - 47 124 - 130 
Maximal tid i ankomsthallen (min) 19,7 - 20,1 7 - 7,3 10,0 - 10,4 
Medeltid i ankomsthallen (min) 15,6 - 15,8 1,8 - 1,9 8,4 - 8,7 
Total tid (min) 26,3 - 26,8 35,0 - 35,8 26,3 - 26,8 

 
Alternativ 1. Ingen passkontroll 
Utdataanalysen i Output Analyser visar att en passagerare med 95 % sannolikhet inte behöver 
vänta i ankomsthallen mer än mellan 19,7 – 20,1 minuter, se tabell 9. Med samma 
konfidensintervall kommer det som mest att finnas 211 passagerare i ankomsthallen och den 
totala tiden för hela ankomstprocessen tar mellan 26,3 – 26,8 minuter.    
 
Alternativ 2. En passkontrollant 
Då passkontroll krävs är det maximala antalet i kö mellan 177 – 179 vid utnyttjade av endast 
en passkontrollant. Tiden som den enskilde passageraren får köa ligger som mest mellan 28,2 
– 29 minuter och väntetiden i ankomsthallen blir maximalt 7 – 7,3 minuter. Samtidigt i 
ankomsthallen finns som mest mellan 44,3 – 46,9 resenärer och den totala tiden för hela 
ankomstprocessen är mellan 35 – 35,8 minuter.  
 
Alternativ 3. Två passkontrollanter 
Vid utnyttjade av två passkontrollanter minskar det förväntade antalet i kö till som mest 
mellan 145 – 148 resenärer. Maximala tiden i kö till passkontrollen blir således också mindre, 
11,5 – 11,9 minuter, men samtidigt ökar istället maximala tiden i ankomsthallen till mellan 
10,0 – 10,4 minuter. Som en följd av snabbare väg genom passkontrollen fylls ankomsthallen 
på i snabbare takt vilket gör att det som mest finns mellan 124 – 130 resenärer där samtidigt. 
Totala tiden minskar nu åter och ligger mellan 26,3 – 26,8 minuter. Att den totala tiden blir 
samma då två passkontrollanter används som då det inte är någon passkontroll är en 
tillfällighet. 
 

9.8.2.3 Analys 
Avgående flight 
Flygplan med 211 passagerare trafikerar regelbundet Norrköping Flygplats och flygplatsen 
har tillräckliga resurser för att hantera denna passagerarmängd och de flöden som de ger 
upphov till. Flaskhalsarna uppstår främst vid check-in. Vill flygplatsen hålla IATA:s 
servicenivå C måste dock tre incheckningsdiskar användas eftersom mer än fem procent av 
passagerarna får köa mer än tolv minuter då endast två diskar är öppna. Det finns dock ingen 
anledning att ha fyra incheckningsdiskar i drift då detta endast ger små tidsvinster för 
passagerarna, exempelvis skiljer det endast ca 25 sekunder för den genomsnittliga kötiden 
mellan tre och fyra öppna diskar. Tillgängliga kö- och vänteytor är helt i nivå med IATAs 
rekommendationer för aktuell servicenivå.   
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Ankommande flight 
Som kan utläsas av resultatet i simuleringen så betyder inte passkontroll nödvändigtvis att det 
totalt sett tar längre tid i systemet. Hur många som kan nå sitt bagage är beroende av hur 
många bagage och resenärer som finns i ankomsthallen vilket gör att passkontrollen kan 
hjälpa upp flaskhalsen i ankomsthallen. Output Analyzer visar också att det finns en statistisk 
signifikant skillnad mellan en och två kontrollanter i de delar av processen som analyseras, 
figur 25. Ytterligare resurser i passkontrollen ger inte en kortare totaltid då simuleringar med 
tre passkontrollanter visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad på totaltiden, 
då en respektive tre resurser används. 
 

 
Figur 25. Kontroll av statistisk signifikans av skillnaden i kö mellan en och två passkontrollanter. 
 

9.8.3 Scenario 2 – 315 PAX 
Det största planet som mest sannolikt kommer att trafikera Norrköping Flygplats efter en 
utbyggnad av rullbanan är Boeing B767-300. Flygplanstypen har en maxkapacitet på 315 
passagerare och kommer att ställa högre krav på såväl terminal som resurser. Detta scenario 
simulerar en sådan ankomst/avgång. 
 

9.8.3.1 Avgång 
 
Tabell 10. Resultat Scenario 2, avgående flight 

Scenario 2 - 315 PAX (95 % Konfidensintervall, avrundade värden) 
 Antal check-in-diskar 

 2 3 4 
Maximal kö till check-in 104 - 111 40 - 44 27 - 30 
Medelkö till check-in 35 - 38 7 - 9 2 
Maximal tid i kö till check-in (min) 40,0 - 42,6 11,0 - 12,3 6,2 - 6,8 
Medeltid i kö till check-in (min) 20,3 - 21,7 4,3 - 4,9 1,2 - 1,3 
Maximal kö till säkerhetskontrollen 5 - 6 46 - 51 66 - 73 
Medelkö till säkerhetskontrollen 0 - 1 11 - 13 16 - 18 
Maximal tid i kö till säkerhetskontrollen (min) 1,6 - 1,8 13,7 - 15,2 20,0 - 22,0 
Medeltid i kö till säkerhetskontrollen (min) 0,3 6,4 - 7,2 9,3 - 10,4 
Maximal kö till passkontrollen 1,9 - 2,0 2,1 - 2,3 2,1 - 2,3 
Andel med >12 min kötid till check-in (%) 68 - 71 2 - 5 0 
Andel med >12 min kötid till säkerhetskontrollen (%) 0 16 - 22 33 - 40 
Antal bagage som underkänns i röntgen 10 - 11 18 - 20 21 - 24 
Total tid (min) 182 - 183 180 - 181 180 



 64 

 
Alternativ 1. Två incheckningsdiskar 
Då 315 resenärer skall checkas in i två möjliga check-in-diskar kommer som mest mellan 104 
och 111 personer samtidigt stå i kö, se tabell 10. Den maximala tiden en passagerare kan få 
köa ligger på över 40 minuter och ca 70 % av samtliga passagerare får vänta mer än tolv 
minuter. 
 
I säkerhetskontrollen kan en passagerare maximalt förväntas behöva vänta mellan 1,6 och 1,8 
minuter och den maximala kön kommer inte överstiga sex personer. Den totala tiden det tar 
att få en avgång med 315 passagerare klar för avgång är drygt 3 timmar. 
 
Alternativ 2. Tre incheckningsdiskar 
Då tre incheckningsdiskar används kommer som mest 44 personer att stå i kö till 
incheckningen samtidigt. Den maximala tiden en passagerare kan få vänta ligger inom 
intervallet 11 – 12,4 minuter och ett fåtal av passagerarna får vänta mer än 12 minuter. Den 
tid passagerarna får vänta i medel är ca 4,5 minuter. 
 
Den maximala kön till säkerhetskontrollen kommer med över 95 % sannolikhet inte att 
överstiga 51 personer. Medeltiden en passagerare får vänta till säkerhetskontrollen är mellan 6 
och 7 minuter då tre stycken incheckningsdiskar används för att checka in passagerarna.  
 
Den maximala väntetiden till säkerhetskontrollen uppgår till mellan 13,7 och 15,2 minuter 
och mellan 16 % och 22 % av passagerarna som får stå i kö i mer än tolv minuter för att 
passera säkerhetskontrollen. Ca 19 väskor blir inte godkända eller hinns inte med i röntgen 
och den totala tiden för denna simulering är 180 – 181 minuter. 
 
Alternativ 3. Fyra incheckningsdiskar 
Den maximala kön till de fyra incheckningsdiskarna uppgår till mellan 28 och 30 passagerare 
och den maximala tiden en passagerare riskerar att få stå i kö är mellan 6 och 7 minuter. Den 
genomsnittliga tiden en passagerare får stå i kö är ca 1 minut och 15 sekunder. 
 
Då fyra incheckningsdiskar används fylls kön till säkerhetskontrollen på i rask takt och den 
maximala kön som uppstår är mellan 66 och 73 personer. 
 
Av det totala antalet passagerare får 34 – 40 % stå i kö mer än tolv minuter till 
säkerhetskontrollen och den maximala tid en resenär riskerar att få köa är mellan 20 och 22 
minuter. Dock stannar medelväntetiden för passagerarna vid mellan 9,3 och 10,4 minuter. 
Den totala tid det tar att hantera en avgång med 315 passagerare med fyra incheckningsdiskar 
uppgår till 180 minuter, d.v.s. tre timmar. 
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9.8.3.2 Ankomst 
 
Tabell 11. Resultat Scenario 2, ankommande flight 

Scenario 2 - 315 PAX (95 % Konfidensintervall, avrundade värden) 
 Antal passpoliser 

 0 1 2 
Maximal kö till passkontrollen - 267 - 269 219 - 223 
Maximal tid i kö till passkontrollen (min) - 42,2 - 43,2 17,3 - 17,8 
Medeltid i kö till passkontrollen (min) - 21,6 - 22,1 9,1 - 9,4 
Maximalt antal PAX i ankomsthallen 315 55 - 59 174 - 184 
Maximal tid i ankomsthallen (min) 28,0 - 28,4 9,0 - 9,4 14,0 - 14,6 
Medeltid i ankomsthallen (min) 24,2 - 24,5 1,9 - 2,0 11,5 - 12,1 
Total tid (min) 36,7 - 37,2 51,6 - 52,6 36,2 - 36,8 

 
Alternativ 1. Ingen passkontroll 
Med 315 resenärer samtidigt i ankomsthallen blir den maximala väntetiden mellan 28 och 
28,4 minuter och den totala tiden för ankomstprocessen hamnar med 95 % sannolikhet mellan 
36,7 och 37,2 minuter, se tabell 11. 
 
Alternativ 2. En passkontrollant 
Med 95 % sannolikhet kommer som mest mellan 267 och 269 resenärer att köa samtidigt till 
passkontrollen och det genererar maximala väntetider i kön på mellan 42,2 och 43,2 minuter. 
Mellan 55 och 58 resenärer kommer som mest att befinna sig i ankomsthallen och väntetiden 
där blir med 95 % sannolikhet inte mer än mellan 9,0 och 9,4 minuter. Den totala tiden för 
ankomstprocessen blir mellan 51,6 till 52,6 minuter.   
 
Alternativ 3. Två passkontrollanter 
Då två passkontrollanter utnyttjas köar som mest mellan 219 och 223 resenärer samtidigt och 
den maximala väntetiden blir 17,3 – 17,8 minuter. Mellan 174 och 184 resenärer kommer att 
befinna sig i ankomsthallen samtidigt med väntetider på som mest 14 – 14,6 minuter. 
Ankomstprocessen tar med 95 % sannolikhet mellan 36,2 och 36,8 minuter. 
 

9.8.3.3 Analys 
Avgående flight 
Då 315 resenärer skall checkas in inför en flight är det orimligt att bara ha två 
incheckningsdiskar öppna då detta skulle ge en genomsnittlig väntetid till check-in på ca 21 
minuter och maximalt över 100 personer i kö samtidigt. Det mest lämpliga är att ha tre diskar 
i drift då detta ger det jämnaste flödet och bäst fördelning av köerna när det gäller check-in 
och säkerhetskontrollen. Detta ger en total genomsnittlig tid i kö i check-in och 
säkerhetskontrollen på knappt 11,5 minuter vilket är nästan 10 minuter mindre än kötiden 
enbart till check-in då två diskar är öppna. Att öppna en fjärde disk har ingen större inverkan 
på den totala kötiden genom systemet, skillnaden är endast ca 30 sekunder. Anledningen till 
detta är att kön då förflyttas från incheckningen till säkerhetskontrollen där det enbart finns en 
resurs vilket ger stora köer. Figur 26 visar de maximala köerna som uppstår vid check-in och 
säkerhetskontrollen då tre respektive fyra diskar är öppna i incheckningen. De två översta 
konfidensintervallen representerar den maximala kön till check-in respektive 
säkerhetskontrollen då tre incheckningsdiskar är öppna. De två undre intervallen representerar 
motsvarande köer då fyra diskar är i drift. 



 66 

 

 
Figur 26. Maximal kö i check-in och säkerhetskontroll, 315 PAX 
 
Då tre incheckningsdiskar är öppna överstiger kön till incheckningen, med över 95 % 
sannolikhet, inte 44 personer. Enligt IATA skall en flygplats med servicenivå C erbjuda en 
köyta framför check-in-diskarna på minst 1,4 m2/person vilket innebär den totala ytan måste 
överstiga 61,6 m2 vilket den gör. Till säkerhetskontrollen är motsvarande yta 1 m2/person 
vilket innebär att 51 m2 måste finnas fritt för kö till säkerhetskontrollen. 
 
Att den totala tiden för samtliga tre alternativ i detta scenario ligger runt 3 timmar beror på 
modellens begränsningar när det gäller lastningen av bagaget på flygplanet, då lastningen 
alltid startar 30 minuter före ETD (Estimated Time of Departure). 
 
Ankommande flight 
Vid 315 passagerare märks tydligt att kapacitetstaket för terminalen ligger nära om det inte 
redan passerats. IATA:s servicenivå C kan inte uppfyllas då den rekommenderade fria ytan 
per passagerare inte kan uppfyllas. 315 passagerare skall samsas om ca 280 m2 vilket ger 
knappt 0,9 m2 per passagerare mot rekommenderat 1,6 m2. Kön till passkontrollen blir 
oacceptabelt lång vid bara en passkontrollant och två passkontrollanter kan ses som ett måste 
vid den typen av trafik. Däremot är det inte givet att en tredje passkontrollant förbättrar 
situationen i sin helhet. Resultaten visar att den totala tiden för ankomstprocessen ökar vid 
införandet av ytterligare en passkontroll. Detta av samma anledning som beskrivits i 
föregående scenario, nämligen att det uppstår en flaskhals i ankomsthallen. Väntetiden i 
ankomsthallen ligger på en acceptabel nivå vid två passkontrollanter men om passkontroll inte 
behövs blir belastningen betydligt större. En avvägning bör göras vid valet av antal 
passkontrollanter så att resenärerna fördelas mellan passkontroll och ankomsthallen. Klart är 
att endast en passkontrollant inte är lämpligt vid denna typ av trafik. 
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9.8.4 Scenario 3 – 410 PAX 
Som ett extremfall simuleras även en avgång med ett av de största passagerarplan som skulle 
kunna trafikera Norrköping Flygplats efter en utbyggnad. Flygplanstypen MD-11 är med sina 
mått precis på gränsen för vad en flygplats med referenskod 4C får ta emot. MD-11 har en 
kapacitet på hela 410 passagerare och ställer således väldigt höga krav på flygplatsen och dess 
utrustning. Flygplanstypen är idag ur produktion och utnyttjas inte av något av de större 
charterbolagen vilket gör att sannolikheten för regelbunden trafik inte är stor. Däremot är 
simuleringen intressant då den visar effekten på terminalen vid fullt utnyttjande av rullbanans 
nya kapacitet.  
 

9.8.4.1 Avgång 
 
Tabell 12. Resultat Scenario 3, avgående flight 

Scenario 3 - 410 PAX (95 % Konfindensintervall, avrundade värden) 
 Antal check-in-diskar 

 2 3 4 
Maximal kö till check-in 185 - 193 106 - 114 48 - 53 
Medelkö till check-in 69 - 72 29 - 32 8 - 10 
Maximal tid i kö till check-in (min) 71,1 - 74,0 28,1 - 30,3 10,5 - 11,5 
Medeltid i kö till check-in (min) 38,0 - 39,3 13,5 - 14,7 3,8 - 4,4 
Maximal kö till säkerhetskontrollen 6 71 - 75 135 - 141 
Medelkö till säkerhetskontrollen 1 23 - 25 44 - 47 
Maximal tid i kö till säkerhetskontrollen (min) 1,8 - 2,0 21,1 - 22,6 40,7 - 42,7 
Medeltid i kö till säkerhetskontrollen (min) 0,3 10,6 - 11,5 20,4 - 21,5 
Maximal kö till passkontrollen 2 2 2 
Andel med >12 min kötid till check-in (%) 88 - 90 51 - 56 1 - 3 
Andel med >12 min kötid till säkerhetskontrollen (%) 0 43 - 48 69 - 71 
Antal bagage som underkänns i röntgen 13 - 14 25 - 27 34 - 36 
Total tid (min) 224 - 226 189 - 190 189 

 
Alternativ 1. Två incheckningsdiskar 
Om endast två diskar skulle vara öppna för att checka in 410 passagerare skulle den maximala 
kön uppgå till mellan 185 och 193 personer. Den tid en resenär maximalt kan få vänta är 71 
till 74 minuter och ca 90 % får stå i kö mer än 12 minuter. 
 
Den totala tid det tar att hantera an avgång med 410 passagerare och endast två aktiva check-
in-diskar uppgår enligt tabell 12 till mellan 224 och 226 minuter, d.v.s. flygplanet skulle avgå 
ca 45 minuter efter ETD. 
 
Alternativ 2. Tre incheckningsdiskar 
Det maximala antalet resenärer som samtidigt köar till incheckningsdiskarna är runt 110 
stycken och den som får stå längst tid i kön köar mellan 28 och 30 minuter innan personen får 
checka in. Drygt hälften av passagerarna får stå i kö mer än de tolv minuter som är gränsen 
för servicenivå C. Även den tid passagerarna i genomsnitt får vänta i kön till check-in 
överstiger tolv minuter. Den genomsnittliga väntetiden är, med 95 % sannolikhet, mellan 13,5 
och 14,7 minuter. 
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Till säkerhetskontrollen uppgår kön som mest till 75 personer. Den maximala tiden en resenär 
riskerar att få köa är ca 22 minuter och den genomsnittliga tiden ligger runt 11 minuter. 
Knappt 50 % av samtliga passagerare får vänta mer än tolv minuter för att passera genom 
säkerhetskontrollen. 
 
Utav de 410 väskorna som skall röntgas är det mellan 25 och 27 som blir underkända. Hela 
processen att hantera en avgång med 410 passagerare och tre öppna check-in-diskar tar 190 
minuter. 
 
Alternativ 3. Fyra incheckningsdiskar 
Används fyra check-in-diskar kommer maximalt 48 – 53 personer samtidigt köa till dessa, 
vilket innebär att 12 – 13 personer som mest kommer köa till varje disk. Den tid en resenär får 
stå i kö är i genomsnitt ca 4 minuter. Den maximala kötiden till check-in är mellan 10,5 och 
11,5 minuter, med 95 % sannolikhet. Den längsta tiden som erhölls i simuleringarna var dock 
på 18,2 minuter vilket ger att 1 – 3 % av passagerarna kan få vänta mer än tolv minuter. 
 
Den maximala kön till säkerhetskontrollen är med 95 % sannolikhet mellan 135 och 141 
personer och den tid en passagerare riskerar att maximalt få köa är mellan 41 och 43 minuter. 
Medeltiden passagerarna köar är mellan 20 och 22 minuter och ca 70 % av samtliga resenärer 
får köa mer än tolv minuter. 
 
35 av de totalt 410 väskorna underkänns i röntgen. Den totala tiden för hanteringen av denna 
avgång är 189 minuter. 
 

9.8.4.2 Ankomst 
 
Tabell 13. Resultat Scenario 3, ankommande flight 

Scenario 3 - 410 PAX (95 % Konfindensintervall, avrundade värden) 
 Antal passpoliser 

 0 1 2 
Maximal kö till passkontrollen - 347 - 349 284 - 288 
Maximal tid i kö till passkontrollen (min) - 54,4 - 55,4 22,4 - 22,9 
Medeltid i kö till passkontrollen (min) - 27,8 - 28,4 11,8 - 12,1 
Maximalt antal PAX i ankomsthallen 410 69 - 72 247 - 257 
Maximal tid i ankomsthallen (min) 39,4 - 39,9 10,9 - 11,2 19,9 - 20,7 
Medeltid i ankomsthallen (min) 33,9 - 34,4 2,1 - 2,2 16,4 - 17,1 
Total tid (min) 49,3 - 49,8 66,2 - 67,1 45,1 - 45,5 

 
Alternativ 1. Ingen passkontroll 
Samtliga resenärer kommer att befinna sig samtidigt i ankomsthallen vilket genererar 
maximala väntetider som med 95 % sannolikhet uppgår till mellan 39,4 och 39,9 minuter, se 
tabell 13. Totalt tar ankomstprocessen mellan 49,3 och 49,8 minuter. 
 
Alternativ 2. En passkontrollant 
Vid passkontroll med en passkontrollant köar som mest mellan 347 och 349 resenärer med 
maximala väntetider på mellan 54,4 och 55,4 minuter. I ankomsthallen befinner sig som mest 
mellan 68 och 71 resenärer och väntetiden på sitt bagage blir som mest 10,9 – 11,2 minuter. 
Totaltiden för processen uppgår med 95 % sannolikhet till mellan 66,2 och 67,1 minuter. 
  



 69 

Alternativ 3. Två passkontrollanter 
Med två passkontrollanter minskar den maximala kön med 95 % sannolikhet till mellan 145 
och 148 resenärer och tiden i kön uppgår som mest till mellan 22,4 och 22,9 minuter. Som en 
föjld av snabbare passkontroll ökar den maximala trängseln i ankomsthallen. Som mest väntar 
mellan 247 och 257 resenärer på sitt bagage och den totala tiden för processen blir mellan 
45,1 och 45,5 minuter. 
 

9.8.4.3 Analys  
Avgående flight 
Om en avgång med 410 passagerare skall gå från Norrköping Flygplats med rimliga krav på 
servicetiden i incheckningen krävs att 4 incheckningsdiskar är i drift. Detta ger dock väldigt 
lång kö till säkerhetskontrollen då denna maximalt kommer uppgå till knappt 140 personer 
vilket är orimligt såväl med avseende på trängsel i kön som för tiden passageraren får stå i kö. 
Används däremot enbart tre incheckningsdiskar blir kön dit lång, maximalt ca 110 personer, 
och servicenivå C uppnås inte då över 50 % av resenärerna får vänta mer än tolv minuter.  
 
Ankommande flight 
Denna situation är lite av ett extremfall och resultaten visar som väntat att köer och väntetider 
blir oacceptabla i stort sett genom hela passagerarflödet. Oavsett antal passkontrollanter 
kommer kön ändå att vara relativt lång och om antalet passkontrollanter ökar blir antalet 
resenärer i ankomsthallen för stort. Även om väntetiden i ankomsthallen är acceptabel är 
trängselfaktorn hög, speciellt utan passkontroll när samtliga resenärer befinner sig där 
samtidigt. Då finns endast ca 0,7 m2 fri yta per resenär vilket är långt ifrån IATA:s 
rekommendationer för servicenivå C.  
 

9.9 Sammanfattning av simuleringsresultat 
Simuleringen visar att flygmaskiner med kapacitet kring 200 passagerare kan hanteras med 
tillfredställande väntetider och medför relativt lindrig trängsel i både avgångshall och 
ankomsthall. Om bara två check-in-diskar används klaras dock inte IATA:s servicenivå C vad 
gäller kötid i check-in och även trängseln i ankomsthallen blir något för hög men gränsen 
överskrids bara marginellt. Ett problem är att det uppstår långa köer vid passkontrollen och en 
majoritet av passagerarna kommer oundvikligen att få köa utanför terminalbyggnaden oavsett 
om 200 eller 400 passagerare skall betjänas. Om två passkontrollanter utnyttjas istället för en 
kan maximala väntetiderna minskas till nära en tredjedel vilket har stor effekt på den enskilde 
resenären. Vid större passagerarvolymer bör en avvägning göras av antalet check-in-diskar 
respektive passkontrollanter då belastningen i säkerhetskontrollen och ankomsthallen blir 
högre med fler resurser tidigare i flödet. I ankomsthallen blir även följdeffekten att väntetiden 
på bagaget förlängs vid för stor trängsel.  
 
När större flygplan simuleras blir platsbristerna i terminalen tydligare och väntetider och köer 
förlängs genom hela passagerarflödet. Med 315 resenärer är tre check-in-diskar ett krav för att 
acceptabel servicenivå skall nås både vad gäller väntetid och utrymme i avgångshallen. En 
begränsande faktor för att kunna öka flödet vid incheckningen är köutrymmet vid 
säkerhetskontrollen. Simuleringar visar att en minskning av medeltiden i förberedelsen med 
fem sekunder, från dagens 18 till 13 sekunder för en avgång med 410 passagerare och 4 
check-in-diskar, skulle minska den maximala kölängden i säkerhetskontrollen från ca 135 till 
45. Detta ger en tydlig bild av att säkerhetskontrollen är en flaskhals i systemet och att det 
finns mycket att vinna på en förändring här.  
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Vid extremfallet med över 400 passagerare överskrids det mesta vad gäller servicenivåer med 
nuvarande utformning och kapacitet i terminalen. Bagagesystemet har dock en relativt hög 
kapacitet och kommer att klara en betydande belastningsökning så länge handhavandet av 
bagaget både i incheckning och manuell röntgenkontroll är tillfredsställande. Även ytorna vid 
gaterna är tillräckliga om de utnyttjas på rätt sätt samt att det endast handlar om en avgång i 
taget. 
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10 Förutsättningar för flygfrakt på Norrköping Flygplats 
I detta kapitel beskrivs flygfrakt i allmänhet och de förutsättningar som finns för Norrköping 
Flygplats att bedriva flygfrakt redovisas. Även exempel på andra svenska flygplatsers struktur 
gällande flygfraktsverksamheten ges. 

 
 
Den flygfrakt som bedrivs vid Norrköping Flygplats är i liten skala och därför finns inte den 
utrustning som krävs för att effektivt kunna hantera flygfrakt i stora mängder. Dock finns den 
grundläggande utrustning som krävs för att lasta och lossa de flesta flygplan, såväl 
fraktflygplan som lastrummen på passagerarflygplanen, även om det skulle ta lång tid. 
 

10.1 Bakgrund och förutsättningar 

10.1.1 Flygfraktens godsflöden 
En stor del av det gods som transporteras med flyg är högvärdigt gods eller gods med högt 
nyhetsvärde som transporteras över stora avstånd. Det är dock inte enbart avståndet som är 
avgörande för vilket transportmedel som skall användas, utan även de olika transportslagens 
befintliga infrastruktur och tillgänglighet har stor betydelse. I USA konkurrerar flyget och 
lastbilstrafiken om de snabba transporterna då vägnätverket är väl utbyggt. I Kina däremot 
sker alla snabba transporter med hjälp av flyg då avstånden är stora och den övriga 
infrastrukturen ännu inte är tillräckligt utbyggd. 
 
År 2005 uppgick flygfrakten till ca 140 miljarder FTK (Freight Tonne Kilometers). Den 
största marknaden var inrikesmarknaden USA med knappt 20 miljarder FTK, det vill säga 
drygt 14 % av världens totala flygfrakt. Figur 27 visar de fem största flygfraktsflödena mätt i 
FTK år 2005. Anmärkningsvärt är att Nordamerika finns representerade i samtliga fem flöden 
med tre import- och ett exportflöde samt inrikesfrakten.61 
 

 
Figur 27. Flygfraktens fem största godsflöden 2005 i antal miljarder FTK 
 

                                                
61 Airbus, (2006), Global Market Forecast 2006-2025, [pdf], s. 74 -75, Hämtat från 
http://www.airbus.com/store/mm_repository/pdf/att00008552/media_object_file_AirbusGMF2006-2025.pdf,  
2007-10-30 
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Fram till år 2025 spår såväl Airbus som Boeing att flygfrakten totalt i världen kommer öka 
med drygt sex procent per år. Detta innebär att den transporterade godsmängden kommer 
uppgå till ca 450 miljarder FTK år 2025. Samtliga rutter förutspås öka men framförallt 
kommer exporten från Kina samt de inhemska transporterna i Kina att stå för den största 
ökningen. Rutterna Kina – Nordamerika, Kina – Europa och Inrikes Kina förväntas öka med 
9,8 %, 9,1 % respektive 10,9 % årligen mellan 2005 och 2025. Under samma period spås 
inrikesmarknaden i USA öka med 3,3 % årligen och Asien – Nordamerika ha en årlig ökning 
på 5,5 %.62 
 
Som figur 28 visar kommer den största rutten år 2025 vara Kina – Nordamerika med 75 
miljarder FTK, vilket motsvarar 14,6 % av den totala mängden gods fraktat med flyg. År 
2005 hade denna rutt ca 11,5 miljarder FTK vilket innebär att transportarbetet totalt kommer 
öka med knappt 650 %. Inrikestransporterna i Kina kommer att öka med närmare 800 % och 
blir därmed den fjärde största marknaden med 27 miljarder FTK.63 
 

 
Figur 28. Flygfraktens fem största förväntade godsflöden år 2025 i antal miljarder FTK 
 
Då transportarbetet år 2005 jämförs med det förväntade transportarbetet år 2025 ses att en stor 
del av detta förväntas flyttas från Nordamerika till Kina. En anledning till detta är att 
transporterna av framförallt högteknologiska produkter från Kina till Nordamerika och 
Europa stadigt har ökat sedan 1995 och förutspås fortsätta öka de kommande 20 åren. 
 

10.1.2 Fraktflygplansflottan 
År 2005 fanns det 1 644 stycken fraktflygplan. Utav dessa var 736 levererade som 
fraktflygplan från fabriken medan övriga 908 var konverterade från passagerarflygplan.64 
 
Airbus delar in fraktflygplanen i fyra kategorier enligt tabell 14. 
 

                                                
62 Ibid., s. 74-75 
63 Ibid., s. 74-75 
64 Ibid., s. 78 
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Tabell 14. Airbus indelning av fraktflygplan 
Kategori Nyttolast (ton) Exempel på flygplanstyp 
Små jetfraktflygplan < 30 DC-9, B727, B737 
Regionala fraktflygplan 30 - 60 B707, B757, B767-200, A300, A310 
Långväga fraktflygplan 30 - 80 B767-400, B747 Combi, A330-200 
Stora fraktflygplan > 80 B747, B777, A380 
 
Boeing har en liknande indelning med endast tre kategorier: Standard body (<45 ton), 
Medium Widebody (45-80 ton) och Large (>80 ton). 
 
Enligt Airbus indelning bestod världens totala fraktflygplansflotta av 534 små, 558 regionala, 
153 långväga och 399 stora fraktflygplan år 2005. För att kunna möta den ökande efterfrågan 
på flygfrakt de närmaste 20 åren måste flottan utökas drastiskt. Airbus prognoser tyder på att 
det år 2025 kommer vara 4 115 fraktflygplan i drift. Boeings prognos tyder på 3 980 
fraktflygplan år 2026. Tabell 15 visar Airbus prognos för utvecklingen av flygplansflottan 
mellan 2005 och 202565. 
 
Tabell 15. Flygplansflottan 2005 och 2025 (avrundade värden) 
Kategori Antal 2005 Andel av marknaden 2005 Antal 2025 Andel av marknaden 2025 
Små 
jetfraktflygplan 534 32% 1055 26% 
Regionala 
fraktflygplan 558 34% 1420 35% 
Långväga 
fraktflygplan 153 9% 412 10% 
Stora 
fraktflygplan 399 24% 1228 30% 
 
Enligt Airbus kommer behovet av samtliga kategorier öka. Den ökande efterfrågan på 
flygfrakt tillsammans med att flottan behöver föryngras ger att 3 580 nya fraktflygplan behövs 
till år 2025. Alla dessa behöver dock inte nytillverkas utan de allra flesta konverteras från 
passagerar- eller combiflygplan till fraktflygplan. Antalet nytillverkade flygplan som tas i 
drift fram till år 2025 förväntas vara drygt 800 stycken varav över hälften är av typen Stora 
fraktflygplan. 
 
År 2005 opererades 61 %, 1006 stycken, av alla fraktflygplan av flygbolag stationerade i 
Nordamerika. Näst störst flotta fanns i Europa med 257 flygplan medan flottan i Asien och 
Stillahavsområdet bestod av 229 flygplan. År 2025 förväntas det dock se annorlunda ut. 
Nordamerika förväntas fortfarande vara störst med knappt 1950 flygplan medan Asien och 
Stillahavsområdet ökat flygplansflottan till över 1200 flygplan, en ökning med över 500 %. 
Flottan i Europa kommer att bestå av 648 flygplan och vara tredje störst.66 
 

10.1.2.1 Flygplan i trafik på Norrköping Flygplats 
På Norrköping Flygplats kommer en utökning av flygplansflottan innebära att fler plan kan 
tänkas trafikera flygplatsen. Framförallt är det flygplan av kategorierna Små jet- och 
Regionala fraktflygplan, och i viss mån även Långväga fraktflygplan, som är intressanta för 
att trafikera flygplatsen. De flygplan som tillhör kategorin Små jetfraktflygplan kräver en 
rullbana som är 4C klassificerad medan Regionala fraktflygplan kräver en bana som är 

                                                
65 Ibid., s. 80-82 
66 Ibid., s. 78, 83 
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antingen 4C klassificerad (B757) alternativt 4D klassificerad (A300, B767-200). Huvuddelen 
av de Långväga fraktflygplanen kräver 4E bana men exempelvis B767-400 klarar av en 4D 
bana. De större planen, Stora fraktflygplan, är för stora för att kunna trafikera flygplatsen 
regelbundet, då de kräver en 4E-klassificerad bana och således endast får trafikera flygplatsen 
vid undantagsfall. 
 
Det faktum att de Små jetfraktflygplanen tillsammans med de Regionala fraktflygplanen 
dessutom står för ca 60 % av den totala flygplansflottan gör att det framförallt är dessa 
kategorier som är intressant för trafik på flygplatsen. 
 
Då fyllnadsgraden på de Små jetfraktflygplanen är låg, eftersom de ofta används för 
expressleveranser, spår Airbus att inga nya plan av denna typ kommer tillverkas på grund av 
att det är ekonomiskt ohållbart. Istället kommer denna kategori fyllas på av uttjänta 
passagerarflygplan, exempelvis A320 och B737, som konverteras för flygfrakt.67 
 
När det gäller kategorin Regionala fraktflygplan dominerades denna år 2005 av Airbus, 
framförallt av fabriksbyggda fraktflygplanet A300-600 och konverterade versioner av A300 
och A310. Andra flygplanstyper i denna kategori är B757 och DC-8. Allteftersom flottan 
föryngras kommer denna kategori utökas med fler plan, framförallt av typerna A300-600, 
A310, A321, B757 och B767.68 
 

10.1.3 Teknisk information om de aktuella flygplanen 
Det är inte bara planens storlek och vikt som avgör om de kan hanteras på en flygplats. Även 
höjden till lastrummens dörrar, dörrens mått samt flygplanens lastkapacitet påverkar 
möjligheterna att effektivt kunna lasta och lossa ett flygplan. Exempelvis behövde Norrköping 
Flygplats införskaffa ytterligare en highloader, med högre lyfthöjd, för att nå upp till 
lastrummen på Icelandairs B757 när denna regelbundet började trafikera flygplatsen. 
 
Denna typ av förutsättningar är olika för varje flygplansmodell och är viktiga att ta hänsyn till 
för att bestämma flygplatsens behov av utrustning. Dessa behov är således beroende på vilka 
flygplanstyper som kan tänkas trafikera flygplatsen på regelbunden basis. Specifikationerna 
är, då inget annat anges, hämtade från respektive tillverkares hemsidor. 
 
Boeing 737-700C 
Boeing 737-700C är en av de mindre flygplanstyperna anpassade för flygfrakt. Huvuddäcket 
kan konverteras för att transportera antingen gods eller passagerare. 
 
Höjden till lastrumsdörren är 2,74 meter alternativt 2,59 meter beroende på om planet är tomt 
eller fullastat. Då det är den högsta lyfthöjden som är intressant är det höjden till lastrummet 
då planet är tomt som avgör vilken lyfthöjd highloadern måste klara av. Dörrens mått är 2,19 
x 3,40 meter och dörröppningen är 2,15 x 3,24 meter vilket innebär att det är det senare måttet 
som sätter begränsningen för lastbärarens mått. 
 
Denna flygplanstyp kan lasta 8 paletter eller containrar med måtten 2,24 x 3,18 meter på 
huvuddäcket. Höjden på lasten får inte överstiga 2,15 meter då detta begränsas av 

                                                
67 Ibid., s. 80 
68 Ibid., s. 81 
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dörröppningens mått. Även lastrummets profil påverkar lastens mått. De nedre lastrummen 
lastas med lösa kollin. 
 
Boeing 757-200PF 
Höjden till lastrumsluckan varierar mellan 3,81 meter och 4,01 meter för denna flygplanstyp. 
Dörröppningen är 2,18 x 3,40 meter och flygplanet har plats för 15 ULD, d.v.s. containrar 
eller paletter, som är 3,17 meter breda och 2,23 meter djupa. Även denna flygplanstyp lastas 
med löst gods i de nedre lastrummen. 
 
Boeing 767-300 Freighter 
Denna flygplanstyp är en av de största som kan trafikera Norrköping Flygplats då det kräver 
en 4D-bana. Från marken upp till lastrumsluckan är det mellan 4,16 meter och 4,47 meter 
beroende på hur mycket planet är lastat. Dörröppningen är 3,40 meter bred och höjden 
varierar mellan 2,54 meter och 2,62 meter beroende på om planet är utrustat med elektriskt 
godshanteringssystem eller om lastbärarna måste skjutas på plats manuellt. 
 
Lastkapaciteten på huvuddäcket varierar även den beroende på hur flygplanet är konfigurerat. 
Ett alternativ är att lastbärarna placeras på en rad i lastrummet. Planet kan då ta 14 stycken 
paletter/containrar som är 2,44 x 3,18 meter och två stycken med måtten 2,24 x 3,18 meter. 
Ett annat alternativ är att 26 lastbärare med måtten 2,24 x 2,74 meter placeras i två rader längs 
hela lastrummet. 
 
Boeing 767-300 Freighter lastas även med containrar i de nedre lastrummen. Beroende på 
vilken typ av container som används varierar kapaciteten. Det typiska är att det främre nedre 
lastrummet lastas med 16 containrar av LD-2 typ och det bakre med 14 stycken. LD-2 
containern har de maximala måtten 1,56 x 1,53 x 1,63 meter och är anpassad så att två 
stycken skall kunna lastas i bredd med hänsyn till flygplanets lastprofil, se bilaga 2. Ett annat 
alternativ är att det främre lastrummet lastas med fyra paletter som är 2,44 x 3,18 meter och 
det bakre med sju stycken LD-8 containrar. Det finns även plats för löst gods vilket lastas i ett 
mindre lastrum.  
 
MD-11 Freighter 
Detta flygplan från McDonnell Douglas, numera uppköpt av Boeing, är det största tri-jet 
flygplanet i drift. Tri-jet innebär att det har tre motorer, således sitter en motor ovanför 
flygkroppen som bas för stjärtfenan. 
 
Fraktmodellen MD-11 Freighter kräver en 4D-bana och är i samma storleksklass som Boeing 
767-300 Freighter. Från marken upp till lastrumsdörren på huvuddäcket är det beroende på 
hur nerlastat planet är mellan 4,80 meter och 5,21 meter. Dörröppningen är 2,59 meter hög 
och 3,56 meter bred och maximal höjd som godset kan vara inne i lastrummet är 2,48 meter. 
 
Huvuddäckets lastkapacitet är 26 ULD med måtten 2,24 x 3,18 meter. Används mindre 
paletter eller containrar med måtten 2,24 x 2,74 meter får 34 stycken plats. I det nedre 
lastrummet kan 32 LD-3 alternativt 16 LD-6 containrar lastas. En annan möjlighet är att lasta 
det främre nedre lastrummet med sex stycken paletter med måtten 2,44 x 3,18 meter och då 
lasta det bakre med 14 LD-3 containrar. Även löst gods kan lastas i ett mindre lastrum via en 
separat lucka. 
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Airbus A300-600F 
Även Airbus A300 är i samma storleksklass som Boeing 767. A300-600F kan på huvuddäcket 
lasta antingen 15 paletter i en rad eller 21 paletter om 18 stycken placeras i dubbla rader och 
ytterligare tre i en rad. Dessutom kan de nedre lastrummen lastas med 22 containrar av LD-3 
typ. 
 
Airbus A310-200F 
Detta flygplan kan lasta 16 paletter med måtten 2,24 x 3,17 meter på huvuddäcket. Det nedre 
lastrummet kan ta 14 LD-3 containrar alternativt tre stycken 2,24 x 3,17 meter stora paletter 
och sex LD-3 containrar.69 
 
Antonov An 26 
Denna flygplanstyp är en av de mindre med en maximal nyttolast på 4,5 ton och ingår i bl.a. 
SAS fraktflygplansflotta. Det lastas från en ramp i aktern och således behövs ingen highloader 
för att lasta och lossa detta flygplan. Dess lastkapacitet är tre stycken paletter av P1 typ som är 
3,18 meter breda, 2,24 meter djupa och höjden kan vara upp till 1,60 meter.70 71 
 

10.2 Organisation och ansvarsområden på Norrköping Flygplats 
I direkt anslutning till Norrköping Flygplats har Cargo Center en av sina omlastning- och 
distributionscentraler. Det är med Cargo Center som flygplatsen samarbetar när det gäller 
införskaffandet och hanteringen av den i särklass största delen flygfrakt som passerar 
flygplatsen. Ansvaret för lastning och lossning av flygplanen ligger på flygplatsen och dess 
personal medan Cargo Center ansvarar för omlastning av godset och byggandet av paletter72.  
 
Då det ligger i både Cargo Centers och flygplatsens intresse att hanteringen går bra genom 
hela transportkedjan sker ett visst samarbete över ansvarsgränserna och parterna hjälper 
varandra så mycket som behövs för att kunden skall bli nöjd. Detta har hittills fungerat bra 
men det skapar dock en osäkerhet i ansvarsfrågan vad gäller utrustning för hantering av 
ankommande/avgående gods. I nuläget ansvarar flygplatsen för att nödvändig utrustning finns 
på plats men när det kommer till eventuella nyinvesteringar är det oklart vem/vilka som skall 
stå för kostnaderna. Viss utrustning utnyttjas av båda parter och då det ännu inte är klarlagt 
vem som skall bekosta vad görs i den här rapporten bara en bedömning av vad som behövs för 
att bedriva flygfrakt effektivt. Ingen hänsyn tas således till vilken av parterna som skall stå för 
investeringen. 
 

10.3 Flygfraktens aktörer 
Organisationen och momenten kring en försändelse med flygfrakt kan se ut på många olika 
sätt och innefatta en mängd olika aktörer beroende på godsets innehåll, destination och vilken 
speditör som får transportuppdraget. En avsändare kan även sluta avtal direkt med flygbolaget 
om flygtransporten men då krävs ofta att avsändaren måste ha godset klart för transport vid 
flygplatsen. Övriga nödvändiga moment som tulldeklaration, emballering och resterande 
transporter finns då kvar att lösa. Det vanligaste är dock att använda sig av speditörer som 

                                                
69 Aerospace Technology, Airbus A310-200F Freighter Aircraft, [www], http://www.aerospace-
technology.com/projects/a310-200f/, 2007-11-12 
70 SAS Cargo, SAS Cargo, SAS aircraft, [www], http://www.sascargo.se/?NavID=98, 2007-11-12 
71 SAS Cargo, SAS Cargo, ULD:s, [www], http://www.sascargo.se/?NavID=99, 2007-11-12 
72 Saletti E., Studiebesök, Cargo Center Norrköping, 2007-11-08 



 77 

erbjuder helhetslösningar för transportuppdragen. Beroende på valet av speditör kan en 
helhetslösning se väldigt annorlunda ut vad gäller vilka aktörer som blir inblandade.  
 
NSAB (Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser) definierar uppdraget till 
speditören enligt följande73: 
 

Uppdraget till speditören kan innefatta att ombesörja: 
- transport av gods 
- lagring av gods 
- andra tjänster i anslutning till transport eller lagring av gods, såsom 

1) förtullning av gods, 
2) medverkan vid fullgörelse av uppdragsgivarens offentligrättsliga 

förpliktelse,  
3) godshantering och märkning av gods, 
4) tecknande av försäkring 
5) biträde med export- och importdokumentation, 
6) inkassering av efterkrav samt annat biträde vid betalning av godset, 
7) råd i transport- och distributionsfrågor 

Speditören kan utföra dessa uppdrag antingen för egen räkning eller som 
förmedlare. 

 
Enligt speditörens uppdrag kan således en transport från A till B skötas i sin helhet av den 
enskilda speditören eller så förmedlas i sin tur hela eller delar av uppdraget till andra 
speditörer eller transportörer. Vanligt är att speditören köper plats på t.ex. ett flygplan och 
låter flygbolaget sköta transporten, framförallt i de fall då speditören inte opererar några egna 
flygmaskiner. Det finns även stora företag med världsomspännande transportnätverk som ofta 
kan ombesörja all hantering och hela transporten av godset ända fram till slutkund.  
  
De aktörer som ofta är inblandade vid en enskild försändelse med flygfrakt är flygbolaget 
med dess tillhörande bokningsavdelning alternativt GSA (General Sales Agent), speditör, 
transportbolag, terminalbolag och givetvis också kunden.72 Som nämnts tidigare kan 
speditören också utföra transportuppdraget och figur 29 ger exempel på hur informations- och 
godsflöden kan se ut vid vanliga flygtransporter.  
 

                                                
73 Nordiskt Speditörförbund, (1998), NSAB 2000, [pdf], s. 2, Hämtat från 
http://www.nordicfreight.org/nsabsve.pdf, 2007-11-10 
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Figur 29. Exempel på informations- och godsflöden vid transporter med flyg 
 
Som figur 29 beskriver så kan flygbolaget ”sälja” sin transportkapacitet till antingen GSA, 
speditör eller direkt till kund via egen försäljningsavdelning. Speditören kan således köpa 
transportkapacitet av GSA, flygbolaget eller utnyttja egen tillgänglig kapacitet. Transporterna 
till och från kund görs av speditören eller av speditören kontrakterat transportbolag. 
Terminalbolaget gör sedan godset klart för flygtransport där ofta samlastning och 
palettbyggande ingår i uppdraget74.  
 

10.3.1 Exempel på exportprocessen hos Expeditors 
Expeditors är ett globalt logistikföretag som tillhandahåller transporttjänter inom flyg- och 
sjöfrakt men också tillhörande tjänster såsom tulldeklarationer, transportförsäkring samt 
distribution. 
 
Det första som sker vid en bokning av flygfrakt hos Expeditors är att personalen skriver ut en 
house air waybill (HAWB) och en klisteretikett för varje enskilt kolli i sändningen. HAWB 
och etikett budas till Cargo Center medan ett åkeri anlitat av Expeditors hämtar det aktuella 
godset hos kunden och transporterar det till Cargo Center. På Cargo Center, vars 
huvuduppgift är att göra godset Ready for Carriage, märks sedan godset med HAWB och 
etiketten. Efter dagens deadline för bokningar ser Expeditors över hur många HAWB man har 
till samma destination. Gods som skall till samma destination med samma flygbolag 
samlastas under gemensam master air waybill (MAWB) som tillsammans med tillhörande 
etikett i sin tur budas över till Cargo Center. MAWB och etikett placeras på det angivna 
samlastade godset. Expeditors gör en bokning med det aktuella flygbolaget och anger godsets 

                                                
74 Saletti E., Studiebesök, Cargo Center Norrköping, 2007-11-08 
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volym och övriga egenskaper. Därefter flyttas godset antingen till Airline Cargo Handling 
(ACH) eller annan alternativ terminal där flygbolaget tar över ansvaret för godset och lastar 
det på paletter eller i containrar inför flygtransporten.75 
 

10.4 Befintlig utrustning 
Den utrustning som behövs för att hantera lastning och lossning av gods på flygplan varierar 
beroende på vilken flygplanstyp det rör sig om. Vissa typer är högre än andra, vissa typer har 
flera däck att lasta godset på och vissa typer kan fälla upp nosen och därmed lasta långt gods, 
som kan vara svårt att få in genom dörrarna på flygplanets sida, framifrån. 
 
På Norrköping Flygplats finns följande utrustning som används då godset är lastat antingen på 
paletter eller i containers. 
 
Highloader: En egen och en hyrd.  
Highloadern används för att lyfta upp och ner godset till flygplanets lastrum. De är försedda 
med rullar och matarband eller hjul som drar fram paletten eller containern så dessa inte 
behöver puttas av lastpersonalen. På Norrköping Flygplats finns två stycken highloaders. 
Skillnaden är lyfthöjden och den maximala vikten de klarar att lyfta. Den highloader med 
högst kapacitetär en maindeckloader med maximal lyftvikt på 20 ton, syns i bild 1 då en 
container med islandshästar lastas ur en Boeing 757-200PF. 
 

 
Bild 1. Highloader på Norrköping Flygplats 
Foto: Mattias Bengtsson och Anders Severinsson, Norrköping Flygplats 
 
Transporter: En som ägs av Cargo Center. 
Detta fordon används för att förflytta godset, paletten eller containern, från exempelvis ett 
rullbord till highloadern. Den har rullar och hjul som flyttar godset och dess ”lastplatå” är höj- 
och sänkbar för att underlätta lastningen. 
 
Dollies: Tio, varav fem ägs av Cargo Center. 
På dessa lastas paletten eller containers för att transporteras till eller från flygplanet. De är 
försedda med rullar så att lastbäraren skall vara lätt att rulla av och på för hand. Det finns även 
dollies med vridbar ”lastplatå”, vilket är att föredra. 
                                                
75 Lindström A. & Widmark J., (2005), Examensarbete: Kostnadssänkning av godshantering för Expeditors Intl 
Sverige AB, [pdf], Hämtat från http://epubl.ltu.se/1402-1617/2005/093/LTU-EX-05093-SE.pdf, 2007-12-19 



 80 

 
 
Truckar: Fem stycken (en med väldigt låg kapacitet). 
Dessa fordon används för att flytta dollies, bagagevagnar och dylikt på flygplatsen. Bild 2 
visar en truck med påkopplad dolly. 
 

 
Bild 2. Truck med påkopplad dolly på Norrköping Flygplats 
Foto: Mattias Bengtsson och Anders Severinsson, Norrköping Flygplats 
 
Rullbord: Tio stycken som alla är inhyrda. 
Rullborden används som lagringsplats för färdiga paletter och containers. De är försedda med 
rullar för att det skall vara möjligt att flytta dessa.  
 
Paletter och containrar: Tillhandahålls efter behov av flygbolagen. 
Dessa används för att lasta det lösa godset på. På paletterna byggs kollin och pallar ihop så att 
dessa lastbärare passar in i flygplanets lastprofil. Därefter täcks de med ett lastnät så att godset 
är säkrat på paletten. I bakgrunden på bild 2 syns färdiglastade paletter som placerats på 
dollies. 
 

10.5 Studiebesök på andra svenska flygplatser 
För att få en inblick i hur andra flygplatser löst flygfraktshanteringen genomfördes under 
hösten 2007 studiebesök på Axamo Jönköping Flygplats samt på Spirit Air Cargo Handlings 
terminal på Göteborg Landvetter Airport. Då mängden gods som hanteras skiljer sig markant, 
gav detta en bra bild över hur olika förutsättningar påverkar hur terminalen kan utformas. 
 

10.5.1 Spirit Air Cargo Handling på Göteborg Landvetter Airport 
Den 14 november 2007 genomfördes ett studiebesök hos Spirit Air Cargo Handling på 
Göteborg Landvetter Airport. Den person som besöktes var Kent Lundberg som arbetar som 
ansvarig för Safety, Security & IT samt är projektledare för den utbyggnad av fraktterminalen 
företaget just nu genomför. Studiebesöket gjordes för att få en bild av hur en terminal som 
hanterar stora mängder flygfrakt fungerar och är utformad. År 2006 var Landvetter den 
flygplats i Sverige som hanterade störst mängd flygfrakt. 
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10.5.1.1 Göteborg Landvetter Airport 
Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats efter Stockholm-Arlanda 
Airport med över 33 000 landningar 2006. Detta blir i snitt mer är 90 landningar per dag och 
motsvarar knappt 8,5 % av alla landningar på samtliga svenska trafikflygplatser.76 Varje år 
passerar över fyra miljoner passagerare Landvetter med något av det 30-tal flygbolag som 
trafikerar flygplatsen. 
 
På flygplatsen finns en passagerarterminal och tre fraktterminaler. Den ena fraktterminalen 
drivs av Spirit Air Cargo Handling men även bl.a. DHL och TNT har verksamhet för sin 
expressverksamhet på flygplatsen. År 2006 flögs knappt 58 000 ton gods till eller från 
Landvetter vilket gjorde den till den största fraktflygplatsen i Sverige77. Fraktterminalerna 
ligger i anslutning till plattan där fraktflygplanens uppställningsplats är lokaliserad vilket 
medför korta och säkra transporter för godset mellan flygplanen och terminalerna.  
 
På Göteborg Landvetter Airport finns en rullbana för start och landning vilken är 3 300 meter 
lång och klassad som en 4E-bana. Den är utrustad med ILS (Instrument Landing System) Cat 
II för att tillåta landningar även då det är dåliga väderförhållanden. 
 

10.5.1.2 Spirit Air Cargo Handling 
Spirit är skandinaviens största handlingbolag för flygfrakt och finns representerade i Sverige, 
Norge och Danmark. Spirit Air Cargo Handling bildades 1 juli 2006 då SAS Cargo beslutat 
att låta deras handlingoperationer skötas av ett eget oberoende företag. Dock ägs Spirit till 
fullo av SAS Cargo men tillåts agera som en fristående aktör och således hantera 
fraktverksamheten för valfria flygbolag på marknaden. 
 
Hösten 2007 hade Spirit Air Cargo Handling på Landvetter möjlighet att samtidigt bygga 15 
ULD och har kapacitet att lagra ca 60 färdigbyggda paletter eller containrar. Detta behövs för 
att klara av att hantera de ca sju B747 Freighters, med plats för 40 stycken ULD, som hanteras 
av Spirit varje vecka. Då terminalen är dimensionerad för ca 55 000 årston och det idag 
hanteras mellan 95 000 och 100 000 ton gods per år, är en utbyggnad av terminalen 
nödvändig och planerad att stå klar i slutet av 2008. Detta innebär att terminalen utökas med 
5 300 m2 vilket tillsammans med en takhöjd på åtta meter ger lagringskapacitet för ytterligare 
ca 130 ULD. Denna utbyggnad görs dels för att säkerställa att nuvarande och framtida 
godsmängder kan hanteras på ett effektivt sätt, men även för att öka säkerheten genom att 
gods med speciella krav på särskild hantering, exempelvis farligt gods, får mer utrymme och 
större säkerhetsavstånd till övrigt gods. I den befintliga terminalen finns redan utrymmen för 
exempelvis kyl- och frysvaror. Då utbyggnaden är färdig kommer även rakt genomgående 
banor finnas för paletter som skall direkt från flygplanet till en lastbil på landside, alternativt 
motsatt riktning, utan att hanteras inne i terminalen. 
 
Eftersom en hel del av de paletter som passerar genom terminalen antingen kommer färdiga 
eller levereras ut med lastbil, finns även två lastkajer där paletterna kan lastas och lossas 
direkt på lastbilen med hjälp av transportband. Figur 30 visar principen för hur godsflödet går 
hos Spirit Air Cargo Handling på Landvetter. 
 

                                                
76 SIKA, (2007), s. 26-27 
77 Ibid., s. 26-27 
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Figur 30. Princip för godsflödet på Spirit Air Cargo Handling 
Källa: Siemens Cargo System overwiew, utdelat av Kent Lundberg, Spirit Air Cargo Handling 
 

10.5.2 Axamo Jönköping flygplats 
Jönköping flygplats ägs och drivs av LFV och låg ursprungligen på Rocksjöfältet men flyttade 
år 1961 till Axamo där den ligger idag. 1984 förlängdes rullbanan till 2200 meter och år 1991 
fick flygplatsen en ny terminalbyggnad. Under 2006 hade flygplatsen 126 296 passagerare 
och 7 283 landningar. Samma år invigdes även en interkontinental flygfraktlinje till USA som 
betydde väldigt mycket för flygfraktsutvecklingen på Jönköping flygplats.78 
 

10.5.2.1 Flygfrakt på Jönköping flygplats 
Jönköping flygplats har länge varit intresserade av att utveckla sin fraktverksamhet och flera 
försök att etablera kontinuerliga fraktlinjer gjordes under 2000-talet. Dock hade varje försök 
slutat i nederlag tills hösten 2006 då DFDS-transport (numera DSV Air&Sea ) och Icelandair 
Cargo som flygbolag startade en interkontinental flyglinje för att transportera Husqvarnas 
flyggods till USA, se bild 3. Under hela 2007 flög Icelandair med upp till tre avgångar i 
veckan och detta har medfört att flygplatsen tvingats göra stora investeringar i utrustning och 
fraktterminaler för att kunna hantera godset. Tidigare har flygplatsen hanterat främst post men 
den verksamheten kräver ingen insats från flygplatsen och dess personal då omlastning sker 
direkt på plattan av transportbolagets egen personal.79  
 

                                                
78 LFV, Om flygplatsen, [www], http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____1670.aspx 
2007-11-15 
79 Larsson H., Studiebesök, Axamo Jönköping flygplats, 2007-11-13 
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Bild 3. Lastning på premiärturen av flygfraktslinjen Jönköping-USA 2006. 
Foto: Icelandair Cargo och Benny Jörgensen, Jönköping flygplats 
 
Organisationen och de aktörer som verkar för flygfrakten i Jönköping skiljer sig på många sätt 
från de stora flygplatserna. Den främsta skillnaden är att flygplatsen i egen regi utför både ett 
terminalbolags normala uppgifter samt lastning av flygplanet. Hösten 2007 förekom ingen 
import på den interkontinentala flyglinjen utan hantering av gods skedde endast i ena 
riktningen, d.v.s. till flygplanet.79 Samtidigt som det finns många fördelar med att driva 
terminalen på egen hand, främst i form av flexibilitet och minimerande av antalet aktörer, så 
uteblir även kontakterna mot marknaden och flygplatsen får ägna stor tid till områden utanför 
sin kärnkompetens. Med ett etablerat terminalbolag knyts automatiskt kontakter med olika 
speditörer och möjligheterna att öka godsvolymer blir troligtvis större. Jönköping är väldigt 
beroende av sina fasta godsvolymer från Husqvarna och har i nuläget svårt att konkurrera om 
annat gods på den stenhårda fraktmarknaden. Detta innebär i förlängningen att om 
Husqvarnas flyggods minskar kraftigt, vilket har varit fallet under 2007, kan flygplatsen stå 
med mängder av investeringar i bagaget men ingen frakt att erbjuda flygbolagen. 
 

10.5.2.2 Investeringar som gjorts för flygfrakt på Jönköping flygplats 
När det blev klart med speditörer och flygbolag att en flygfraktslinje skulle öppnas mellan 
Jönköping och USA fanns många brister som måste lösas för att lastning av flygpaletterna 
skulle löpa problemfritt. Den huvudsakliga utrustning som krävdes var en highloader för 
lastning och dollyvagnar för transport av paletterna. På flygplatsen fanns sedan tidigare en 
highloader men för att lasta en Boeing 757-200PF som utnyttjas av Icelandair Cargo krävdes 
en variant med högre lyfthöjd än den befintliga. Inledningsvis transporterades godset med 
lastbil från Husqvarna till ett terminalbolag där paletterna byggdes för vidare transport till 
flygplatsen men den lösningen ansågs inte hållbar på grund av långa transportavstånd och 
ökade kostnader. Dollyvagnar inhyrdes eller lånades från andra flygplatser men även dessa 
fick snart ersättas och begagnade köptes in för att klara hanteringen när godsvolymerna 
ökade.  
 
För att kunna bedriva terminalverksamheten krävdes förutom kapital även helt andra resurser. 
Kommunen gick med på att förvärva en terminalbyggnad i direkt anslutning till flygplatsen 
som sedan hyrdes ut till LFV som själva inte var intresserade av att investera i byggnaden. För 
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att etablera en säkerhetsgodkänd flygfraktsterminal ställs höga krav både på övervakning, i 
form av t.ex. larm, men även på personalen som skall ha tillträde till och ansvar för godset80. 
Efter många vändor till Luftfartsstyrelsen med frågor och tillståndsansökningar blev JACT 
(Jönköping Air Cargo Terminal) den 7 december 2006 godkänd och Sverige hade fått sin 16e 
säkerhetsgodkända flygfraktterminal. Ett inhyrt bemanningsföretag fick utbilda och 
säkerhetskontrollera sin personal som sedan utnyttjas som komplement i terminalarbetet.79 
 
Terminalbyggnaden som är något begränsad vad gäller utrymme räcker inte till för att förvara 
de färdigbyggda paletterna. Omfattande markarbete genomfördes för att kunna iordningställa 
markutrymme där förvaringstält upprättades i direkt anslutning till terminalbyggnaden. I slutet 
av 2006 hade flygplatsen etablerat närmare 2 000 kvadratmeter för terminalhantering, 
godsmottagning och lagring enligt figur 31.79  
 

LandsideAirside

Terminal
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Plats för 15 paletter

A

B

A: Rullbord där paletterna byggs

B: Rullbord där paletterna vägs C

C: Lastkaj för speditörstruckar

 
Figur 31.  Jönköpings terminal och lagringsutrymmen för flygfrakt. 
 

10.6 Diskussion om flygfrakt på Norrköping Flygplats 
Som rapporten har visat så finns grundförutsättningarna för att bedriva flygfrakt i mindre 
omfattning på Norrköping Flygplats. Investeringar har gjorts för att klara av den Boeing 
B757-200PF som trafikerar Norrköping med import i form av islandshästar och export till 
New York via Keflavik. Speciellt med denna fraktlinje är att endast ett fåtal containrar med 
hästar lossas vilka även skall med i retur. Detta gör att hela lastutrymmet i flygplanet inte kan 
utnyttjas till nyttolast och därmed hanteras inte lika många ULD som vid en ”normal” 
fraktlinje med Boeing B757-200PF. Normalt lastas upp till 15 ULD på denna typ av flygplan 
och vid fullt utnyttjande skall 30 ULD kunna hanteras, 15 i varje riktning, vilket inte är 
möjligt med dagens utrustning och förvaringsutrymmen. 

                                                
80 Luftfartsstyrelsen, (2006), BCL-SEC 2.1 – Säkerhetsgodkännande av flygplatser och flygstationer, kapitel 7.1, 
[www], http://www.lfs.luftfartsstyrelsen.se/LFVCGI/nph-
kapitel_ext.pl?LFSKAPITELKEY=4693&LVDSADNR=&KAPITELNR=2.1&GRUNDFORFATTNING=2005
%3A26&WHERE=STATUS+%3D+%272%27+AND+SERIE+%3D+%2715%27+ORDER+BY+AMNESKAPI
TELSORT/Ascend&M=6&DOKKEY=4430&AMNESOMRADE=30, 2007-11-16 
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Platsbristen vid förvaring av färdiga paletter är redan idag ett problem då förvaringen bör ske 
på larmövervakat område. Detta för att kunna upptäcka om obehöriga kommit i kontakt med 
godset. Säkerheten kring flyggods är av stor betydelse och om obehörig har kommit i kontakt 
med godset måste allt gods röntgas vilket orsakar problem och kostnader för både 
terminalbolag och flygplats. Mycket av utrustningen som utnyttjas är hyrd vilket kan orsaka 
problem med flexibilitet och generera onödiga kostnader, men samtidigt kan investeringarna 
bli olönsamma om tillräckliga godsmänger inte kan genereras. Det senare är Jönköping 
flygplats ett bra exempel på där godmängden minskat betydligt under 2007.    
 
Ett av de största fraktflygplanen som skulle kunna trafikera Norrköping Flygplats vid 
förlängning av rullbanan är som nämnts tidigare Boeing B767-300 Freighter. Beroende på 
vilken typ av ULD som används och flygplanets konfiguration kan det lastas med upp till 56 
enheter. Om denna typ av plan skall kunna hanteras effektivt behövs lagringsplats till samtliga 
lastbärare samt dollies och transportörer för att hantera 112 enheter, 56 i varje riktning. 
Beroende på hur lagringsutrymmet planeras ser behovet av transportörer och dollies olika ut. 
Ju fler fasta förvaringsplatser som finns, exempelvis i form av rullbord, desto färre dollies 
behövs. 
 
Med Cargo Centers nuvarande terminalyta blir en ökning av godsvolymerna snart ett problem 
då lagringsutrymmet för inkommande och utgående gods är begränsat. Cargo Centers normala 
funktion är att fungera som en omlastningscentral där inkommande gods oftast lämnar 
terminalen redan samma dag och några definierade lagringsutrymmen finns idag inte. 
 
Om andra typer av gods skall kunna hanteras, som t.ex. kyl- och frysvaror eller högvärdigt 
gods, krävs ytterligare investeringar i kylrum och säkra förvaringsutrymmen. Med ökade 
flyggodsvolymer kommer även följdeffekter så som eventuell personalbrist på terminalen och 
platsbrist på plattan. I kombination med övrig trafik på flygplatsen kan även brist av 
ramppersonal vid lastning och lossning uppstå. 
 

10.6.1 Investeringar 
Det finns ett antal investeringar som flygplatsen bör göra i utrustning och lokaler för att kunna 
utöka flygfrakten: 

• Utrymme för säker lagring av färdiga paletter/containrar samt byggplatser för 
dessa. Detta bör vara inomhus och byggnaden skall vara larmad alternativt 
ständigt bevakad. 

• Rullbord för förvaring av paletter/containrar 
• Dollies för transport av ULD till/från flygplanet. Dessa kan eventuellt även 

användas som förvaringsplatser. 
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11 Avslutande diskussion och åtgärdsförslag 
Här förs en avslutande diskussion om resultaten som redovisats i rapporten och förslag på 
åtgärder och investeringar föreslås. 

 
 
En förlängning av rullbanan på Norrköping Flygplats innebär inte att större plan kan 
starta/landa då detta begränsas av den referenskod som banan är klassad med. Bana 09/27 är 
klassad med referenskod 4C men Luftfartsstyrelsens regelverk tillåter att ca 250 rörelser per 
år kan tillåtas med flygplan som kräver referenskod 4D. Även enstaka rörelser av flygplan 
som kräver en 4E-bana kan tillåtas. Däremot ger en förlängning av banan möjlighet för de 
plan som tillåts trafikera flygplatsen att starta och landa med högre vikt vilket indirekt leder 
till att större flygplan kan komma att trafikera flygplatsen. 
 
Utvecklingen för chartertrafiken på Norrköping Flygplats ser positiv ut med flera nya resmål 
under 2008. Dessa resmål ligger främst inom Europa dit det går att flyga direkt från 
Norrköping, alltså utan mellanlandning, med den rullbana som idag erbjuds på Norrköping 
Flygplats. Står flygplatsens ambition att utveckla chartertrafiken ytterligare fast krävs dock att 
resmål utanför Europa, exempelvis Thailand och Indien, kan nås snabbt och effektivt, helst 
utan mellanlandning. Enligt den förstudie som flygplatsen gjort gällande Thailandscharter 
framgår det att Boeing 767-200ER vid en banförlängning skulle kunna flyga Norrköping – 
Phuket utan mellanlandning och Boeing 767-300 skulle kunna flyga samma tur fast med 
mellanlandning i Förenade Arabemiraten. Detta tillsammans med det faktum att Fritidsresor 
utnyttjar en flygplansflotta där Boeing 767-300 ingår gjorde att detta plan, med dess 315 
passagerare, antas vara det största passagerarflygplan som regelbundet kan tänkas trafikera 
Norrköping Flygplats. 
 
De flygplanstyper som idag regelbundet trafikerar flygplatsen är förhållandevis små med 
maximalt runt 200 passagerare. Dessa flygplan klarar flygplatsen idag av att hantera på ett 
fullt tillräckligt snabbt och effektivt sätt. Kommer större flygplanstyper regelbundet trafikera 
Norrköping kan dock problem uppstå med logistiken kring dessa flygplans turn-around. Vid 
regelbunden trafik är det inte rimligt att planet ankommer eller avgår tomt utan planet måste 
såväl ankomma som avgå med passagerare. Då flygplanet inte genererar några intäkter så 
länge det står på marken måste dess turn-around tid således vara acceptabel för att 
flygbolagen skall överväga att utnyttja Norrköping Flygplats. Detta innebär att vissa 
investeringar och ombyggnader behöver göras. Då de större flygplanen, exempelvis Boeing 
767, lastar de undre lastrummen med containrar måste utrymme finnas för att förvara dessa då 
de inte används, d.v.s. tiden från en ankomst till nästa avgång med samma flygbolag. Även 
utrymme att förvara färdiglastade containrar till kommande avgång måste finnas. Portarna till 
hallen där det incheckade bagaget lastas samt till hallen där ankommande bagage lossas på 
bagagebandet är för låga för att en dolly med container skall kunna passera vilket måste 
åtgärdas. Utrustning att ställa containrarna på i väntan på transport till flygplanet samt dollies 
för transporten till/från flygplanet måste finnas tillhands. 
 
När det gäller terminalens utrymmen för passagerarna bedöms dessa som tillräckliga när det 
gäller en avgående flight med 315 passagerare. IATAs servicenivå uppfylls inte helt vid 
check-in med tre diskar öppna men väntetiden överskrids bara marginellt. Beroende på hur 
många incheckningsdiskar som är öppna skapas köerna på olika platser i terminalen. Ju fler 
öppna diskar desto längre blir kön till säkerhetskontrollen och en avvägning måste göras av 
var i terminalen det är mest lämpligt att låta passagerarna vänta. Med dagens kapacitet i 
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säkerhetskontrollen bör inte mer än tre incheckningsdiskar vara öppna då detta medför alltför 
lång kö till säkerhetskontrollen. Det innebär dock att köerna till incheckningen blir längre 
men då det finns bättre möjligheter att låta passagerarna vänta till check-in än till 
säkerhetskontrollen, är detta att föredra. Om regelbunden trafik med närmare 400 passagerare 
blir aktuellt, krävs dock fyra check-in-diskar vilket medför att flödet genom 
säkerhetskontrollen måste effektiviseras. För att separera kön till säkerhetskontrollen från de 
som köar till check-in, kan den disk som är närmast säkerhetskontrollen flyttas till någon av 
de två diskar som idag är inaktiva. Kan processtiden i säkerhetskontrollen minskas finns dock 
möjlighet att använda fyra check-in-diskar utan att kön till säkerhetskontrollen blir alltför 
lång. Då passkontrollen ligger efter säkerhetskontrollen blir denna aldrig begränsande för 
passagerarflödet genom terminalen. De utrymmen som finns tillgängliga på airside för 
passagerarna att vänta på innan avgång är tillräckliga för det passagerarantal som kan bli 
aktuellt. Beroende på antalet passagerare som samtidigt skall befinna sig på 
säkerhetskontrollerat område kan detta anpassas i storlek genom att öppna och stänga vissa 
utrymmen. Dock kan problem uppstå om två flighter samtidigt skall avgå vilket kan ske om 
en avgång blir försenad. Eftersom bagagesystemet förmodligen är dimensionerat för de fem 
incheckningsdiskar som finns, kommer ett ökat passagerarflöde med tillhörande ökande 
bagageflöde inte medföra att kapacitetstaket överskrids. Detta förutsätter dock ett korrekt 
handhavande av bagaget från personalen i incheckningen. Stående väskor i systemet kan 
orsaka att hela systemet stannar vilket medför att kapaciteten minskar drastiskt. 
 
Då ett flygplan anländer finns inga problem att hantera de plan som idag trafikerar 
flygplatsen. Vid större flygplan kan däremot det tillgängliga utrymmet i ankomsthallen vara 
otillräckligt. Krävs ingen passkontroll kommer samtliga passagerare samtidigt befinna sig i 
ankomsthallen och vänta på bagaget vilket medför att det kan bli väldigt trångt och en 
utbyggnad av denna är nödvändig. I de fall passkontroll krävs blir kön till denna lång och 
majoriteten av passagerarna tvingas stå utomhus och köa. Detta bör åtgärdas även för dagens 
trafik och den med tak försedda gång som idag leder från plattan in till passkontrollen bör 
även förses med väggar. För att öka genomströmningen av passagerare i ankomsthallen kan 
utformningen av bagagebandet förändras så att en större del av det passerar genom 
ankomsthallen. Detta medför att antalet personer som samtidigt kommer åt bagaget på bandet 
ökar vilket leder till att antalet personer som samtidigt befinner sig i hallen minskar. 
 
När det gäller flygfrakt på Norrköping Flygplats är dess utveckling inte direkt beroende av en 
eventuell förlängning av rullbanan. Boeing 757-200PF är en vanlig flygplanstyp för regional 
flygfrakt och kan lyfta näst intill fullastat från en 2200 meter lång bana. Däremot ökar 
givetvis möjligheterna att utöka frakten om banan förlängs, då det blir möjligt för flygbolagen 
att utnyttja tyngre flygplan och därmed ta mer last. En förutsättning är dock att efterfrågan på 
flygfrakt är tillräckligt stor så det blir ekonomiskt lönsamt för flygbolagen att använda större 
flygplan. 
 
Oberoende av om flygfrakten ökar eller inte behöver investeringar göras för att få en hållbar 
hantering av den frakt som går på flygplatsen. En utbyggnad av terminalen måste ske för 
förvaring av det gods som väntar på att lastas på flygplanet då detta måste förvaras i ett 
bevakat eller larmat utrymme. Ökar flygfrakten blir dessutom ytterligare investeringar 
nödvändiga i såväl nya utrymmen som utrustning. Det krävs plats för att bygga och bryta 
paletter, förvara färdigbyggda paletter samt förvara de lastbärare som för tillfället inte 
används. Utrustning som behövs investeras i är uppställningsplatser, exempelvis rullbord, för 
de ULD som är klara för avgång. Dollies måste finnas för transporten av ULD till/från 
flygplanet men de kan även användas som uppställningsplats. Dessutom måste det 
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säkerställas att en highloader med tillräcklig lyfthöjd finns tillhanda. Även någon sorts back-
up till highloadern, exempelvis en truck, bör finnas då lastning/lossning av flygplanet 
försvåras avsevärt om lastbärarna inte kan lyftas från/till flygplanets huvuddäck. 
 
Hur stora investeringar som behövs beror direkt på vilken typ av flygplan som förväntas 
trafikera flygplatsen. Klart är dock att stora investeringar krävs i såväl lokaler som utrustning 
vid en eventuell utökning av flygfrakten. 
 

11.1 Förslag på åtgärder och investeringar 
De investeringar Norrköping Flygplats behöver göra i lokaler och utrustning vid en eventuell 
förlängning av rullbanan beror till stor del på vilken typ av flygplan flygplatsen räknar med 
kommer att trafikera flygplatsen. Följande åtgärder och investeringar kan identifieras som 
nödvändiga för att säkerställa att hanteringen av såväl passagerare som gods kan ske effektivt, 
vid en rimlig ökning av passagerarantal och godsmängd: 
 
Vid ökad passagerartrafik 

• Utrymme/lokaler för förvaring av containrar. Då större passagerarflygplan 
lastar bagaget i containrar måste utrymme finnas för väderskyddad förvaring 
av dessa containrar då de inte används. 

• Portarna till terminalen måste förstoras. De portar som idag skiljer plattan 
från de hallar där bagaget lastas från incheckningen respektive lastas av på 
bagagebandet till ankomsthallen är för låga för att en container på dolly skall 
kunna passera. Då manöverutrymmet i lasthallen är begränsat bör även 
portarna till/från denna breddas. 

• Avlastningshallen vid ankommande bagageband kan vara i behov av 
förändring. Eftersom en dolly med container är bredare än de bagagevagnar 
som används, bör denna hall planeras om för att tillåta större 
manöverutrymme. 

• Flytta check-in-disken närmast säkerhetskontrollen. Om check-in-disken 
närmast säkerhetskontrollen flyttas till någon av de två idag inaktiva diskarna 
frigörs plats vid säkerhetskontrollen, vilket tillåter fler personer att stå i kö utan 
att de upplever det som trångt. 

• Se över terminalens planlösning. Om det bås där passkontrollen tidigare var 
placerad rivs skulle värdefull plats frigöras till säkerhetskontrollen. Detta bås 
fyller idag ingen funktion utan står tomt och outnyttjat. Även utrymmet mellan 
säkerhetskontrollen och tax-free kan utnyttjas bättre. 

• Strukturera upp kösystemet till incheckningen och säkerhetskontrollen. 
Detta medför att fler passagerare kan köa på lika stor yta än då köerna är 
ostrukturerade. Beroende på den avgående flightens passagerarantal bör den 
yta som finns tillgänglig för incheckning och säkerhetskontroll fördelas och 
anpassas efter förutsättningarna. Ju fler check-in-diskar i drift desto mindre kö 
till check-in men detta ger i sin tur en längre kö till säkerhetskontrollen. Att 
inte heller tillåta bagagevagnar i kön till incheckningen förebygger trängsel och 
tillåter fler personer att köa på samma yta. 

• Tydligare information om reglerna i säkerhetskontrollen. Genom tydligare 
information om regler och mer plats för resenärerna att förbereda sig, d.v.s. 
packa vätskor och dylikt i plastpåsar m.m., inför säkerhetskontrollen kan tiden 
genom denna minskas. 
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• Bygga in gången från plattan till ankommande passkontroll. Denna åtgärd 
bör genomföras redan med dagens passagerarflöde då ingen resenär skall 
behöva stå utomhus och köa till passkontrollen. 

• Bygga ut ankomsthallen. Då ett plan med runt 300 passagerare ankommer 
räcker inte den befintliga ytan i ankomsthallen till i de fall samtliga resenärer 
samtidigt befinner sig där. 

• Förändra utformningen av bagagebandet i ankomsthallen. Om en större 
del av bagagebandet passerar genom ankomsthallen kommer fler resenärer 
samtidigt åt bagaget vilket leder till att de fortare kan lämna flygplatsen. 

 
 
Vid ökad flygfrakt 

• Utrymme för att bygga/bryta paletter. Vid en ökning av flygfrakten behövs 
fler platser att bygga och bryta paletter än den som finns i Cargo Centers 
terminal idag. 

• Utrymme/lokaler för förvaring av ULD. Utrymme måste finnas för de 
paletter och containrar som är färdiga för avgång samt de som ankommit och 
väntar på att brytas, där dessa är oåtkomliga för obehöriga. Väderskyddat 
förvaringsutrymme för de ULD som inte används måste också finnas. 

• Uppställningsplatser för containrar och färdigbyggda paletter. De paletter 
som är färdiga för avgång måste förvaras tills de skall lastas ombord på 
flygplanet. Även de paletter som lastats av och väntar på att brytas kräver 
uppställningsplatser. Denna förvaring bör ske på fasta rullbord. Hur många 
uppställningsplatser som behövs är beroende av den avgående/ankommande 
flightens lastkapacitet. Även dollies kan vid behov användas som 
uppställningsplatser. 

• Dollies. För att kunna transportera ULD mellan uppställningsplatsen och 
flygplanet krävs dollies. Behovet av dollies beror på flygplanens lastkapacitet 
samt om de används som uppställningsplats eller inte. 

 
Utöver dessa åtgärder och investeringar måste ett väderskyddat utrymme finnas för förvaring 
av utrustningen, exempelvis dollies, då denna inte används. 
 

11.2 Rekommendationer om fortsatta studier 
Utifrån detta arbete har ett antal områden identifierats där fortsatta studier är intressant för att 
få ytterligare fördjupade kunskaper. Framförallt handlar det om följande tre punkter: 

• Marknadsanalys. En analys över såväl charter- som fraktmarknaden samt 
Norrköping Flygplats position på dessa ger en inblick i vilken trafik som kan tänkas 
trafikera flygplatsen och i vilken omfattning. Utifrån denna kan sedan investeringarna 
anpassas efter den förväntade trafiken. 

• Ekonomisk analys. En ekonomisk analys av de investeringar som föreslås bör göras 
innan de genomförs för att ställa kostnaden för dessa i förhållande till de ökade 
intäkter de eventuellt medför. 

• Fördjupad simuleringsstudie. Simuleringsmodellen kan utnyttjas för att göra mer 
specifika analyser i olika delar av bagage- och passagerarflödet. Till exempel kan 
olika tester med schemaläggning av check-in-diskarna eventuellt leda till effektivare 
resursutnyttjande av personal. Även tester med förändrad konfiguration i 
säkerhetskontrollen kan vara lämpligt för att hitta lösningar till ett effektivare flöde. 
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Bilaga 1. Fördelningar i Input Analyzer 
Samtliga fördelningar som presenteras uppfyller de rekommendationer som ges för att de ska 
vara en god representation av den data de motsvarar, enligt Kelton, Sadowski och Sturrock. 
Arena Input Analyzer använder Mean Square Error, Chi-2 test och Kolmogorov-Smirnov test 
för detta ändamål. Staplarna är insamlade data som anpassats av programmet i lämpliga 
intervall och den tunna linjen är den fördelning som genereras utifrån dessa data. 
 
Incheckning, 19 + WEIB(28, 1.31) 

 
 
 
Förberedelse innan säkerhetskontroll, 3.5 + ERLA(7.33, 2) 

 
 
 
Manuell avsökning av passagerare, 6.5 + WEIB(8.56, 1.66) 
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Manuell genomsökning av handbagage, NORM(43.7, 17.9) 

 
 
 
Avgående Passkontroll, POIS(7.5) 

 
 
 
Ankommande Passkontroll, 1.5 + LOGN(8.07, 7.59) 
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Bilaga 2. ULD – figurer och mått 
 
LD2 

 
 
 
 
LD3 
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LD6 

 
 
 
 
LD8 

 
 
 
 
 


