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Kan Arlandas koldioxidtak klaras genom effektivare utnyttjande av järnväg

Toni Andersson, Olof Hansson

Initiativet till detta examensarbete kom från Arne Karyds kurs Transportekonomi och miljö där vi blev
intresserade av att titta närmare på Stockholm – Arlanda flygplats och dess miljökrav. 

Examensarbetets inriktning och mål är att undersöka hur järnvägen kan bidra till att Arlanda ska klara av
sina miljökrav i framtiden. Just nu pekar prognoserna på att verksamheten på Arlanda kommer att kunna
hålla sig under det koldioxidtak som sattes av miljödomstolen 1991 i omkring fem år till (runt år 2010)
utan att behöva begränsa flygverksamheten. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mycket längre LFV eller Arlanda kan hålla sig under
detta tak genom effektivare användning av tågtrafik på Arlandabanan och andra förbättringsåtgärder
inom kollektivtrafiken, men utan att begränsa flygtrafiken.

Idag utnyttjas Arlandabanan inte optimalt då staten lovade bort trafikeringsrättigheten på sträckan till de
entreprenörer som hjälpte till att finansiera och bygga banan. Projektet var Sveriges första
infrastrukturbygge där privata intressenter och staten hjälptes åt med finansieringen. Detta har gjort att
en slags monopolliknande situation har uppstått på banan. Det företag (A-Train AB) som har
trafikeringsrätten har rätt att ta ut en extra avgift från andra tågoperatörer som vill trafikera Arlanda,
vilket trissat upp biljettpriserna. 

I detta examensarbete har vi gjort en litteraturstudie om bakgrunden till de miljövillkor som Arlanda
ställts inför, vad miljövillkoren betyder, vad som krävs för att analysera kapaciteten på järnvägar och
vad som kan göras för att förbättra miljön. Det har även gjorts en analys av befintliga prognoser på
resandeunderlag på Arlanda där flera olika företags prognoser diskuteras. 

Vad som ska beräknas enligt miljövillkoren är utsläppen under flygplanens LTO-cykler (start, landning
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Sammanfattning 
Initiativet till detta examensarbete kom från Arne Karyds kurs Transportekonomi och 
miljö där vi blev intresserade av att titta närmare på Stockholm – Arlanda flygplats och 
dess miljökrav.  
 
Examensarbetets inriktning och mål är att undersöka hur järnvägen kan bidra till att 
Arlanda ska klara av sina miljökrav i framtiden. Just nu pekar prognoserna på att 
verksamheten på Arlanda kommer att kunna hålla sig under det koldioxidtak som sattes 
av miljödomstolen 1991 i omkring fem år till (runt år 2010) utan att behöva begränsa 
flygverksamheten.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mycket längre LFV eller Arlanda kan 
hålla sig under detta tak genom effektivare användning av tågtrafik på Arlandabanan och 
andra förbättringsåtgärder inom kollektivtrafiken, men utan att begränsa flygtrafiken. 
 
Idag utnyttjas Arlandabanan inte optimalt då staten lovade bort trafikeringsrättigheten på 
sträckan till de entreprenörer som hjälpte till att finansiera och bygga banan. Projektet var 
Sveriges första infrastrukturbygge där privata intressenter och staten hjälptes åt med 
finansieringen. Detta har gjort att en slags monopolliknande situation har uppstått på 
banan. Det företag (A-Train AB) som har trafikeringsrätten har rätt att ta ut en extra 
avgift från andra tågoperatörer som vill trafikera Arlanda, vilket trissat upp 
biljettpriserna.  
 
I detta examensarbete har vi gjort en litteraturstudie om bakgrunden till de miljövillkor 
som Arlanda ställts inför, vad miljövillkoren betyder, vad som krävs för att analysera 
kapaciteten på järnvägar och vad som kan göras för att förbättra miljön. Det har även 
gjorts en analys av befintliga prognoser på resandeunderlag på Arlanda där flera olika 
företags prognoser diskuteras.  
 
Vad som ska beräknas enligt miljövillkoren är utsläppen under flygplanens LTO-cykler 
(start, landning och taxning), passagerares och anställdas anslutningsresor till Arlanda, 
motorprovning, uppvärmning av byggnader, frakt av gods och drivmedel till Arlanda 
samt intern trafik. 
 
Analysen och slutsatserna i rapporten ligger i olika scenarion där vi förutsätter att 
åtgärder vidtas så att fler passagerare utnyttjar kollektivtrafiken och därefter beräknar hur 
detta påverkar emissionerna nu och i framtiden. Referensalternativet är år 2003, det sista 
året som det idag finns emissionsdata ifrån. Scenariona avser åren 2008, 2020 och 2030, 
efter 2030 finns idag inga passagerarprognoser. Vi har också undersökt vilket år de olika 
scenariona går över koldioxidtaket för att se hur mycket längre LFV skulle kunna klara 
sina miljökrav. 
 
I scenario ett har åtgärder gjorts så att Arlanda Express går med fulla tåg, vilket resulterar 
i att flygbussarna konkurreras ut. Scenariot bygger på samma slutsatser som Banverket 
gjorde redan 1990 då man trodde att banan skulle skötas i statlig regi på 
samhällsekonomiskt och miljömässigt optimala grunder. I detta scenario kommer taket 
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att överskridas runt år 2009, trots fulla tåg, vilket beror på det nuvarande trafikuppläggets 
mycket begränsade kapacitet. 
 
I scenario två konkurreras inte Flygbussarna ut då Arlanda Express går med fulla tåg, 
eftersom rutterna ändras. Detta gör att LFV kan hålla sig under koldioxidtaket fram till år 
2013.  
 
I tredje scenariot utnyttjar vi den så kallade Upplandspendeln (planerad pendeltågslinje 
från Uppsala till Upplands Väsby via Arlanda). Pendeln från Stockholm anpassar sina 
tider så att byte smidigt kan ske i Upplands Väsby till tåg mot Arlanda. Detta scenario 
utvecklas något till ett fjärde scenario år 2020 då det görs ökningar av kapaciteten på 
pendeln. Med de gjorda antagandena kan då emissionerna hållas under taket fram till 
omkring år 2019.  
 
Vi har även gjort en beräkning på utsläppen år 2030. Då koldioxidtaket överskrids redan 
år 2020 gör vi här nya antaganden för det vi kallade ett drömscenario där samtliga 
flygpassagerare som bor i Stockholm och Uppsala län använder sig av något kollektivt 
färdmedel. Dessutom låter vi 70 procent av de anställda vid flygplatsen åka kollektivt. 
Trots detta extremt höga kollektiva resande överskrids utsläppstaket. Här har man även 
med stor marginal överskridit det antal flygrörelser som är tillåtet på Arlanda. Enligt vårt 
sätt att räkna överskrids detta redan 2017, vilket skulle medföra att scenario 4 år 2020 
skulle vara tillräckligt för att klara utsläppstaket så länge detta villkor inte ändras. 
 
Om villkoren ändrades något så att Arlanda skulle kunna kvitta den mängd kväveoxid 
som de har rätt att släppa ut men inte utnyttjar mot en del av sina koldioxidutsläpp 
skulle man kunna skjuta fram tidpunkten då man inte klarar av utsläppsvillkoren 
något. 
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Abstract  
The initiative to make this report emerged at a course in transportation economics and 
environmental issues held by lecturer Arne Karyd. We became interested in Stockholm – 
Arlanda airport, owned by the government through the Swedish Civil Aviation 
Administration (LFV), and the relation between its environmental restrictions and the 
railway connection to Stockholm city. The constraining environmental ceiling is the one 
for carbon dioxide imposed by the Environmental Court. Present forecasts indicate that 
Arlanda will manage to stay below the maximum limit only until around the year 2009 
without being forced to restrain the number of aircraft movements.  
 
Surface transport emissions are included in the “bubble” limiting total emissions. The 
emission ceiling includes aircraft LTO-cycles (landing to take-off and associated taxiing), 
passenger and employee ground transportation, engine testing, heating, cargo and fuel 
transport and internal traffic. The focus and objective of this master thesis is to examine 
whether Arlanda would be able to meet its environmental demands by using the zero-
emitting railway connection more efficiently, thus reducing car and bus transport. The 
aim is to calculate the emission-reducing effects of a higher rail share in surface transport 
and, if these should prove significant, to estimate how many more years Arlanda may 
stay below the maximum limit. This issue is highly topical as in 2004, Arlanda filed an 
appeal for relaxation of the ceiling with the Environmental Court while LFV let an 
opportunity to take control of the monopoly train operator slip. The results in this thesis 
indicate the existence of other solutions than lifting the ceiling. 
 
From its inauguration in late 1999, the railway to Arlanda has not been used in an 
optimized fashion. The main reason is that the Swedish government traded the right to 
utilize the railway to a group of private contractors, forming the A-Train AB, against a 
(surprisingly low) contribution to the investment cost. This build-transfer-operate project 
was the first major infrastructure project in Sweden where private capital helped 
financing, and has not seen many successors. The end result is a situation where the train 
operator A-Train AB exerts monopoly rights to a railway it does not own, applies fares 
far above those found at similar rail services and charges other train operators a 
considerable fee for every passenger they leave or pick up at Arlanda. Consequently, 
railway utilization falls very far short of the original forecasts. A crucial point in this 
thesis is that the critical views put forward are not in any way aimed at A-Train or any 
other train operator. The operators are all subject to conditions created by the myopic 
policy applied before construction started.  
 
Our approach has been to study a large amount of literature to learn about the background 
of the infrastructure project, why the environmental demands were imposed in the first 
place and what they mean. Other topics have been railway capacity analysis methods and 
a survey of external forecasts and suggested actions. The thesis also includes a survey of 
various forecasts of air and ground travel. A huge difference is found between forecasts 
from the early 1990’s and the actual outcome. The gap, explained mainly by the very 
high train fares, indicates the socio-economic cost to society of the BTO  solution (Build, 
Trasfer, Operate).  
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Analyses and calculations of different scenarios created from the literature survey 
constitute the main part of this master thesis. In the scenarios we assume that action is 
taken to entice more passengers to use rail transport; the actual content of these actions is 
beyond our scope. Then calculations are made to determine the level of carbon dioxide 
emissions in each scenario. The baseline in the scenarios is the year 2003, the latest year 
with available emission data. Scenarios are applied to years 2008, 2020 and 2030, beyond 
which there are no passenger forecasts available. Tests have been done to find out which 
year the different scenarios break the carbon dioxide limit.  
 
In the first scenario, measures have been applied to make Arlanda Express operate at 
100 % of its seating (not total) capacity and as a result, the parallel bus service cannot 
compete and leaves the route. This is the conclusion made by the National Rail 
Administration in its 1990 forecast, when the rail service was expected to be maintained 
by the government in a socio-economic and environmentally optimized fashion. Still, in 
this scenario the ceiling will be passed around year 2009, despite fully loaded trains. 
 
In the second scenario, the bus service maintains its line but relocates its Stockholm 
terminal to the east, where a sufficient market still can be found. Arlanda Express is still 
fully booked. This makes it possible to keep the carbon dioxide level below the ceiling 
until year 2013.  
 
Scenarios 1 and 2 are based on increased train utilization. In the third scenario, increased 
track utilization is introduced in the form of a planned commuter train from Uppsala to 
Upplands Väsby via Arlanda. The commuter train from Stockholm Central station to 
Märsta adjusts its schedule to enable easy transfer at Upplands Väsby. This will highly 
increase train travel and with the assumptions made in this scenario, the ceiling will not 
be reached before year 2019. 
 
The forth scenario introduces high-capacity trains on the rail services of Scenario 3. A 1-
2 year grace is attained.  
 
However, the number of aircraft movements at Arlanda is restricted to 372,000 and the 
airport has not applied for a relaxation of this restriction. According to the current 
forecast, movements will exceed the restriction in the year 2017. Assuming that Arlanda 
cannot evade this restriction, our scenarios 3 and 4 would enable the airport to stay below 
the emission ceiling indefinitely.  
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Förord 
Detta examensarbete är baserat på ett förslag från Arne Karyd kurs Transportekonomi 
och Miljö, där utformningen av järnvägsförbindelsen till Arlanda används som ett 
exempel på de stora nackdelarna med att frångå traditionell finansiering av infrastruktur. 
Det är även Arne som varit vårt bollplank och vägledare genom detta projekt och han har 
hela tiden stöttat oss. Därför vill vi först och främst tacka Arne för all hjälp och tid som 
han lagt ner på möten och korrekturläsning. Vidare vill vi tacka vår examinator Thore 
Hagman 
 
Vi har varit i kontakt med många personer som har hjälpt oss att få tag på stora mängder 
viktig information, utan vilka detta examensarbete varit omöjligt att genomföra. 
 
På Luftfartsverket har Åsa Sahlqvist varit en stor hjälp med att bidra med rapporter som 
de använder och data av olika slag.  
 
När vi undersökte möjligheterna att räkna på hur stor kapacitet järnvägen har, hjälpte 
Magnus Wahlborg på Banverket och Anders Lindahl vid KTH med stor entusiasm.  
 
Viktig information har även Camilla Laaksonen på A-Train bidragit med. 
 
Robert Bursjö bidrog med en C-uppsats han medförfattat och förklarade saker i den som 
vi inte förstod. 
 
Andra som bistått med rapporter eller annan fakta är Staffan Stomrud, Vatten och 
samhällsteknik; Peggy Hammargren, A-Banan projekt AB; Gunnar Melin, A-Train AB; 
Göran Tegnér, Transek; Marika Jenstav, Transek och Anki Ingelström, Banverket.  
 
I arbetet framförs en del kritik mot tågtrafikens nuvarande utformning. Kritiken är inte 
riktad mot A-Banan Projekt AB eller A-Train AB och inte heller mot någon annan 
tågoperatör. Misstagen gjordes huvudsakligen på ett tidigare stadium, främst vid valet av 
finansieringslösning, och A-Train verkar under de förhållanden som skapades då. Det 
ligger dessutom utanför ramen för detta arbete att fördela ansvaret för att lösningen blev 
mindre lyckad. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete grundar sig på vår handledare Arne Karyds med fleras teori om att 
Arlandabanan så som den byggdes och idag sköts inte används på ett tillräckligt effektivt 
sätt. Detta, i samband med att Arlanda flygplats har stränga miljökrav som regeringen 
och miljökoncessionsnämnden beslutade om för att Arlanda skulle få bygga en tredje 
rullbana, kommer om ingenting förändras att inom en snar framtid tvinga Arlanda att 
begränsa sin verksamhet för att klara av att inte överskrida gränsen för framförallt 
koldioxidemissioner. 

1.1 Bakgrund 
Miljökraven handlar om hur flygplanen ska göra inflygningar för att minska 
bullernivåerna över tätorter runt Arlanda, hur avisningsvätskor och annat miljöfarligt 
avfall ska tas om hand med mera. Det som vi valt att undersöka närmare är utsläppstaken 
för koldioxid och kväveoxider samt vad staten, luftfartsverket, banverket eller berörd 
myndighet kan göra för att dessa tak inte ska begränsa antalet flygrörelser på Arlanda, 
eller åtminstone försöka förskjuta tidpunkten då utsläppen överskrider taket.  
 
I början av 1990-talet fick Arlanda tillstånd att bygga en tredje rullbana, men med detta 
tillstånd följde en rad villkor som måste uppfyllas i framtiden. Det viktigaste kravet för 
detta examensarbete är emissionskravet, som begränsar de utsläpp av koldioxid och 
kväveoxider som verksamheter kring Arlanda får ge upphov till. I fortsättningen benämns 
detta utsläppstaket och innebär att utsläppen från Arlanda inte får överstiga 1990 års 
nivåer efter 2013. 
 
Den 25 november 2004 kom ett pressmeddelande1 där Luftfartsverket ansökte om 
förändring av de villkor som reglerar verksamheten vid Stockholm - Arlanda flygplats. 
Man hävdar att utsläppstaket i själva verket kan leda till negativa konsekvenser för 
miljön. Vidare anser LFV att de inte kan råda över de verksamheter som emitterar mest 
koldioxid själva eftersom det i villkoren förutom driften av flygplatsen innefattar 
utsläppen från flygplan och marktransporterna till och från Arlanda.  
 
I en artikel i Svenska Dagbladet2 säger man att ”När Arlandas utsläppstak sattes i början 
av 90-talet gjordes bedömningen att tekniken inom kort skulle leda till renare avgaser 
och mindre utsläpp”, vilket kan tyckas märkligt då förbränning av fossila bränslen alltid 
kommer att ge upphov till utsläpp av koldioxid.  
 
Idag trafikeras banan i huvudsak av Arlanda Express. År 2004 åkte cirka 2,9 miljoner 
personer med deras tåg. 

                                                 
1 LFV pressmeddelande ”Nytt miljövillkor för utsläpp av koldioxid” 
2  Svenska dagbladet 04-10-29, Arlanda slår i utsläppstaket, 
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8387701.asp 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur, och hur länge, sänkta utsläpp med ett 
högre utnyttjande av järnvägsanslutningen till Arlanda kan hjälpa LFV att hålla sig under 
utsläppstaket.  

1.3 Frågeställning 
Vi vill ta reda på hur Arlandabanan kom till stånd och hur man motiverade byggandet av 
den. Vidare vill vi även undersöka vad det finns för kapacitet att tillgå och varför man 
utnyttjar den i så låg utsträckning.  
 
Huvudfrågan är i vilken utsträckning man kan sänka utsläppen från marktransporterna till 
och från Arlanda genom ett högre utnyttjande av Arlandabanan och hur detta skulle 
hjälpa LFV att hålla de totala utsläppen under utsläppstaket.  

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att ta upp bakgrunden till hur Arlandabanan kom till och hur kollektivtrafiken 
bedrivs i dagsläget. Kapitel 9 innehåller en del förslag på åtgärder för att sänka utsläppen, 
men dessa förslag är utformade av andra utredningar. Att själva försöka komma med 
åtgärdsförslag för att höja utnyttjandegraden faller utanför ramen för detta arbete. Vi 
inriktar oss istället på att se hur man står sig gentemot miljövillkoren om man får ett 
större resande på järnvägsanslutningen. Hur man ska få till detta större resande lämnar vi 
utanför examensarbetet. Det är dock uppenbart att det huvudsakliga medlet bör vara en 
kraftig biljettprissänkning. Detta bekräftas även av skillnaden mellan de olika 
prognoserna före byggandet, när biljettpriset antogs bli lågt, och det faktiska resandet vid 
nuvarande priser. 
 
Utsläppen i miljövillkoren gäller kväveoxider och koldioxid, men eftersom man ligger 
långt under taket med utsläppen av kväveoxider kommer vi att inrikta oss på 
koldioxidutsläppen.  

1.5 Metoddiskussion  
Vi ska genom en gedigen litteraturstudie undersöka förhållandena som råder runt 
Arlandas miljövillkor och vad det finns för möjligheter att förhindra att miljön runt 
Arlanda försämras när trafiken kommer att öka i framtiden. Med denna litteraturstudie 
som stöd är målet att göra fiktiva men realistiska scenarion och göra beräkningar på dessa 
för att se vad som händer med utsläppen nu och i framtiden.  
 
Valet av metod styrs i hög grad av vad som är möjligt att åstadkomma inom ramen för ett 
examensarbete. Det är nödvändigt att bygga på vad andra aktörer redan har åstadkommit i 
fråga om passagerarprognoser, specifika utsläpp, spårkapacitet mm. Nackdelen med den 
valda metoden är att i avsaknad av en heltäckande litteraturöversikt kan urvalet av 
bakgrundsmaterial ha blivit snedvridet. Det har t.ex. inte gått att hitta någon sentida 
rapport som hävdar att den valda lösningen för Arlandabanans finansiering är den bästa 
eller ens bra; inte heller någon som hävdar att en annan lösning skulle sakna, eller bara ha 
marginella, effekter på utsläppen. Sökning i Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets 
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arkiv på ”Arlandabanan” ger något dussin artiklar vardera varav ingen är positiv till den 
rådande ordningen. 
 
Med större resurser till vårt förfogande skulle det ha varit möjligt att göra beräkningar av 
olika alternativ med datorbaserade trafikmodeller. Det finns emellertid vissa tecken på att 
en sådan ansats knappast hade gett användbara resultat. Den 1991 nedlagda statliga 
myndigheten Transportrådet, som enligt Nationalencyklopedin starkt kritiserades för att 
favorisera busstrafik, gjorde 1989 en datorstudie av en tänkt Arlandabana och fick delvis 
märkliga resultat.3 Järnvägsanslutning av Arlanda skulle öka flygresandet med 
osannolika 7,5 % år 2000 vilket är svårt att teoretiskt förklara och inte blir klarare av att 
ökningen var störst för utrikes trafik som ju till helt övervägande del saknar realistiska 
alternativ. Det skulle alltså finnas ett ansenligt antal potentiella flygresenärer som tidigare 
helt avstått från sin utrikes resa enbart på grund av att Arlanda saknar järnvägsanslutning. 
Detta låter inte rimligt och blir inte bättre av att modellen indikerade effekter av den nya 
banan på hela järnvägsnätet, inklusive 0,89 % minskning av trafiken mellan Uddevalla 
och Strömstad. Till stor del var dessa anomalier troligen en följd av att modellsystemet då 
dels var ganska nytt och oprövat, dels betraktades med okritisk beundran.  
 
Även med betydligt större resurser till vårt förfogande skulle vi därför ha varit hänvisade 
till i stort sett samma metod som den nu använda, trots att en del samband och påståenden 
i bakgrundsrapporterna hade kunnat granskas mer ingående. Effekten av en sådan 
utvidgad ansats kan möjligen vara att de årtal när de olika scenarierna slår i utsläppstaket 
förskjuts något. Slutsatsen att ett effektivare utnyttjande av järnvägen kan hålla Arlanda 
permanent under utsläppstaket så länge man inte överskrider taket för antalet rörelser tror 
vi inte skulle påverkas. 

1.6 Definitioner 
För att undvika missförstånd klargör vi här vad vi menar med olika begrepp. 
 
• Arlandabanan – Järnvägsavsnittet mellan Rosersberg och Odensala via Arlanda. 
• Tredje rullbanan – Arlandas nyaste start- och landningsbana som invigdes 2003. 
• Pax - passagerare 
 

1.7 Disposition 
Ämnet som behandlas i denna rapport är väldigt brett med många infallsvinklar. Vi har 
valt att lägga upp rapporten på följande sätt för att läsaren ska kunna följa en röd tråd.  
 
Kapitel 2 beskriver Arlanda flygplats och dess utveckling framtill idag. Vidare behandlas 
här de, för rapporten, centrala miljövillkoren som Arlanda och LFV får stångas med i och 
med byggandet av rullbana tre. Här tas även den ändringsansökan upp som LFV lämnat 
in för granskning angående möjligheterna att lätta på villkoren. 
 

                                                 
3 Texten baseras på handledarens referat i Transportinfrastruktur och samhällsekonomi, TFB 1992. 
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Kapitel 3 handlar om hur järnvägen (Arlandabanan) kom till och varför. Beslutsprocessen 
bakom byggnationen av Arlandabanan och hur man finansierade denna anläggning tas 
även upp och är centrala i denna rapport då antaganden vi gör längre fram i 
examensarbetet grundar sig på att finansieringslösningen (eller ägarstrukturen) vore en 
annan än den som finns idag.  
 
Kapitel 4 tar upp hur man beräknar kapacitet på järnvägar vilket från början var tänkt att 
bli ett centralt område i vår rapport, men i litteraturstudien upptäckte vi att detta var väl 
beskrivet i andra rapporter, vilket gjorde att vi fick ändra inriktning något. 
 
Kapitel 5 beskriver hur man idag tar sig till Arlanda med marktransporter. Olika 
transportföretag beskrivs. 
 
Kapitel 6 tar upp och jämför flera prognoser som gjorts på resande av olika slag till och 
från Arlanda, både i luften och på marken. Dessa prognoser är viktiga för att vi ska kunna 
göra beräkningar på resandeflöden i de scenarion som antagits.  
 
Kapitel 7 är själva analysdelen. Beräkningar enligt de antaganden som vi har gjort 
jämförs med de beräkningar som konsultföretag har gjort för att validera att våra 
antaganden är korrekta. Sedan har tre olika scenarion med olika trafikupplägg antagits 
och i dessa har beräkningar på resande och koldioxidutsläpp gjorts för att vi ska kunna 
jämföra med det koldioxidtak som finns med i miljövillkoren. 
 
Kapitel 8 innehåller en diskussion om vad som skulle ske om LFV kunde kvitta utsläpp 
av koldioxid mot den del av tillåtna kväveoxidutsläpp som inte utnyttjas. 
 
Kapitel 9 ger förslag på åtgärder som idag diskuteras för att minska utsläppen. Vi vill inte 
värdera dessa förslag utan nöjer oss i analysdelen (kapitel 8) att säga ”åtgärder görs så 
att…”. 
 
 
Kapitel 10 tar upp de slutsatser som vi gjort i och med litteraturstudien och analysen.  
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2 Arlanda flygplats 
1954 invigdes Halmsjöbanan, det som idag kallas Arlanda. Betongbanan fick kraftig 
kritik för att den var väldigt ojämn. Denna bana är idag grunden till bana 2:s taxibana. 
1959 invigdes huvudbanan, bana 1 och flygplatsen började användas för reguljär trafik. 
 
Den första april 1962 förklarades ”Arlanda – Stockholm flygplats” officiellt öppnad och 
utrikestrafiken flyttade dit från Bromma flygplats men inte förrän 1976 stod terminalen 
Arlanda International färdig (idag terminal 5). Den första inrikesterminalen inrikes 1 
(nuvarande terminal 4) invigdes 1983. 
 
1983 flyttade SAS – inrikes och Linjeflyg från Bromma till Arlanda, vilket gjorde att 
trafiken ökade kraftigt och detta i sin tur ledde till att behovet av en ny inrikesterminal 
blev akut. 1990 stod så Inrikes 2 (nu terminal 2) klar.4 Under 90-talet gick 
passagerarantalet upp mycket kraftigt på grund av en högkonjunktur och Arlanda såg 
behovet av en tredje rullbana.5

 
Arlanda ligger i Sigtuna kommun mellan Stockholm och Uppsala och är sedan mer än 40 
år Sveriges i särklass största flygplats. Läget innebär att en stor del av Sveriges 
befolkning finns inom flygplatsens upptagningsområde. Flygplatsen fungerar som en 
navflygplats för inrikestrafik, vilket gör att trafiken vissa tider på dygnet är väldigt 
intensiv med en stor andel transferpassagerare. Flygplatsen har idag fyra 
passagerarterminaler, fem fraktterminaler och tre rullbanor. Under år 2004 reste 16,3 
miljoner passagerare till eller från Arlanda och på och kring flygplatsen jobbade ca 
15 000 personer. Från Arlanda kan man resa till 172 olika destinationer, varav 35 är 
inrikes.6

2.1 Miljövillkoren 
LFV gjorde en dispositionsplan (DISPAR) där planerna för den nya banan skulle utredas 
och där skulle även en ny uppdaterad prognos för flygtrafikutvecklingen fram till år 2010 
finnas med. Denna rapport blev klar 1986, där en nord-sydlig riktning rekommenderades 
på bana 3. Tre år senare, 1989, ansökte LFV om expropriationsrätt för området där bana 3 
skulle komma att ligga, till regeringen och året efter skickades en ansökan in till 
koncessionsnämnden för miljöskydd om att få utöka trafiken till tre banor. I augusti 1991 
gav regeringen tillstånd enligt naturresurslagen till utbyggnad och drift av Arlanda på tre 
rullbanor. Byggstarten dröjde dock ända fram till 1994 efter det att även 
koncessionsnämnden för miljöskydd givit sitt tillstånd.7

 
De miljövillkor som Arlanda idag brottas med har sitt ursprung i att flygplatsen behövde 
bygga denna tredje rullbana för att klara av den ökade flygtrafiken. Bland annat ställdes 

                                                 
4 Enligt flygplatsens hemsida; rätt år torde vara 1992. 
5 http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_Bred____33929.aspx 2005-03-12 
6 http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_Bred____16627.aspx 2005-03-12 
7 http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____33898.aspx 2005-03-15 
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väldigt höga krav på utsläpp av koldioxid och kväveoxider. Ett annat krav var att det 
skulle etableras en tågpendellinje mellan Arlanda och Stockholm central för att minska 
den allt större biltrafiken till Arlanda.  
 
Villkoren anger också hur höga bullernivåerna får vara över tätorterna vid in- och 
utflygningar och hur inflygningskorridorerna ska se ut för att minimera buller vid 
tätorterna såsom till exempel Upplands Väsby. Det fullständiga tillståndsvillkoret finns 
som bilaga i denna rapport, se kapitel 12Bilagor. 
 
De villkor som har störst betydelse för vårt examensarbete tar upp utsläpp av koldioxid 
och kväveoxider till luft. Dessa utsläpp får, enligt miljövillkoret, tio år efter 
färdigställandet av rullbana 3, det vill säga 2013, inte överstiga 1990 års nivåer. De 
utsläppsfaktorer som ska räknas med här är all flygtrafik i LTO-cykeln, det vill säga in- 
och utflygning, taxning och väntan, samt intern servicetrafik, motorprovning, 
uppvärmning av byggnader och inte minst marktransporter till och från Arlanda för 
passagerare, personal och gods. 
 
Det andra villkoret av intresse för examensarbetet innebar att en järnvägsanslutning 
mellan Arlanda och Stockholm måste öppnas för trafik innan den tredje rullbanan får tas i 
bruk. Detta innebär att ett miljövänligare alternativ finns till att åka bil eller buss till 
Arlanda, vilket skulle kunna minska anslutningsresornas emissioner. Det finns noga 
dokumenterat vad som ska ingå i de olika verksamhetsområdenas emissioner, vilket är 
beskrivet i kommande kapitel. 

2.2 Villkorens anvisningar för beräkning av utsläpp 
• Utsläppen från flygplanen grundar sig på det faktiska antalet flygrörelser under 

året för de olika flygplanstyperna, de olika gaspådragen de har under olika tider 
under sin LTO-cykel jämförs sen med flygplanens certifieringsdata om gaspådrag 
för att beräkna emitteringen.  

 
• För motorprovningen ska samma princip användas som ovan, med tid för olika 

gaspådrag som jämförs med certifieringsdata för de olika motorerna.  
 

• Den interna trafiken skall beräknas på grundval av det totala trafikarbetet, 
uppdelat på last- och dragbilar, personbilar, minibussar och bussar. Trafikarbetet 
för de olika fordonstyperna ska sedan multipliceras med de emissionsdata som 
finns hos vägverket för de olika fordonstyperna vid hastigheten 30 km/h. 

 
• Den mängd passagerare och personal och det sätt de tar sig till och från Arlanda 

skall beräknas med trafikräkning några veckor per år på samtliga tillfarter till och 
från flygplatsen, sen skattar man detta med årsmedeltalet flygpassagerare per 
dygn under räkningstiden och väger det samman med intervjuer med 
flygpassagerare och personal om hur de tog sig till Arlanda. Det trafikarbete man 
får fram på olika fordonstyper, vägsträckor och hastighetsbegränsningar, skall 
sedan utsläppen beräknas med hjälp av vägverkets emissionsdatabas för olika 
fordonstyper och hastigheter.  
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• Fraktgodset och den mängd trafikarbete som det orsakar skall beräknas med 

manuell trafikräkning och intervjuer med speditörer och mottagare av godset för 
att beräkna vilken typ av fordon som använts och varifrån de åkt etc. 
Emissionerna ska sedan beräknas med hjälp av de utsläppsvärden som finns i 
vägverkets databas.  

 
• För de tåg (som inte fanns när villkoren skrevs) skall trafikarbetet beräknas med 

det faktiska antalet vagnkilometer per år. Energiförbrukningen ska sedan 
omräknas till den mängd energi som måste tillföras landets 
värmeproduktionsanläggningar i form av olja istället för elektricitet. De utsläpp 
från denna oljeeldning som ska belastas tågtrafiken enligt tillståndsvillkoret är 0,1 
g NOX/MJ och 75 g CO2/MJ. Transporter med bil eller buss till och från 
tågstationerna ska anses ge upphov till 5 % av de emissioner som 
tågpassagerarnas alternativa resor med bil eller buss till Arlanda skulle ha 
föranlett. 8 

 
Det sista villkoret framstår mot bakgrund av elproduktionens sammansättning som något 
märkligt, men kan ha varit en följd av att flygbranschen emellanåt försöker hävda att 
järnvägens elförbrukning helt är hänförlig till kol- eller oljebaserad produktion. 
Uppfattningen saknar faktastöd och har inte hävdats av LFV, som klokt nog överklagade 
villkoret och fick det reviderat genom regeringens beslut 18, 1997. Nu lyder 
beräkningsanvisningen: ”De utsläpp av koldioxid och kväveoxider som anses komma 
från tågtrafikens elförbrukning ska beräknas med utgångspunkt från de genomsnittliga 
utsläppen för produktion av den el som förbrukas i Sverige.”9  
 
Vi kommer i våra beräkningar att använda oss av en tredje variant för att beräkna tågens 
utsläpp - vi räknar på grön el, det vill säga ett nettoutsläpp som är noll eftersom Arlanda 
Express använder sig av grön el.  

2.3 Ansökan om ändringar av miljövillkoren [VOS 2004] 
I november 2004 skickade LFV in en ansökan om att ändra utsläppsvillkoren för 
koldioxid och kväveoxider. LFV vill inte behöva stå till svars för utsläpp som man inte 
anser sig ha rådighet över, bland annat marktrafiken till och från flygplatsen. 
Utsläppstaket för koldioxid ligger på 343 000 ton/år och mättes upp 1991. Denna gräns 
överskreds sedan under slutet av 90-talet ända fram till 2001. Efter terrordådet i USA 
2001, de hot som har följt i dess spår och SARS med flera epidemier som brutit ut främst 
i Sydostasien har dock utsläppen minskat kraftigt på grund av minskat antal 
flygpassagerare. 2004 låg koldioxidutsläppen på runt 315 000 ton.  
 
I de prognoser som Vatten- och Samhällsteknik tagit fram till LFV:s ändringsansökan 
kommer flygtrafiken att öka igen och utsläppen att överstiga utsläppstaket omkring år 
2009 (villkoret är dock tvingande först från år 2013) och år 2030 beräknas utsläppen nå 

                                                 
8 [Miljödomstolen 1999] 

9 [Miljörapport 2003] 
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omkring 500 000 ton/år. LFV anser att detta tak snart kommer att begränsa 
flygtrafikutvecklingen på Arlanda eftersom LFV själva inte anser sig kunna göra så 
mycket åt de marktransporter som sker till och från flygplatsen. 
 

 
Figur 1 Utsläppstak och prognoser för koldioxid och kväveoxider 

Källa: [VOS 2004] 
 
För kväveoxider ligger utsläppstaket på 1 930 ton/år. Detta tak klarar Arlanda med råge 
till följd av bland annat bilarnas katalysatorer, se kapitel 6.1. När nivån sattes pekade 
kurvan mot att 2 000 ton/år skulle nås relativt snart om inte krafttag togs mot 
kväveoxidutsläppen. Idag genererar de utsläppsområden som Arlanda skulle ansvara för, 
lite drygt 1 000 ton/år.  
 
Arlanda har idag tillåtelse för 372 100 flygrörelser per år, men utnyttjar bara runt 230 000 
av dessa, vilket f.ö. gott och väl skulle få plats på två banor. Idag är flygtrafikens utsläpp 
omkring 160 000 ton koldioxid per år. I framtiden när man utnyttjar den tillåtna 
maxtrafiken kommer enbart flygplanen att släppa ut omkring 200 000 ton per år. Detta 
gör att endast drygt 140 000 ton blir kvar till marktransporter av passagerare och 
anställda, motorprovning, uppvärmning med mera.  
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Figur 2 Koldioxidemissioner från olika verksamheter 

Källa: [VOS 2004] 

 
Då marktrafiken till och från Arlanda förväntas stiga i samma takt som flygtrafiken anser 
LFV att detta krav inte är möjligt att uppfylla och att utsläppen kommer att stiga över 
gränsen omkring år 2009. Med ett strikt utsläppstak kommer flygtrafiken på Arlanda att 
begränsas i framtiden om utvecklingen blir som prognoserna visar menar LFV, se Figur 3 
nedan. Eftersom man inte ser någon ny stor revolution inom flygmotor- eller 
bilmotorbranschen kommer utsläppen att fortsätta öka i samma takt som antalet 
flygpassagerare så länge passagerarnas färdmedelsval inte ändras drastiskt till de 
kollektiva alternativen.  
 
I den miljökonsekvensbeskrivning LFV bifogade sin ansökan om ändrade miljövillkor 
hävdas att effekterna av detta tak blir att många flyglinjer kommer att få flytta till andra 
flygplatser i Mälardalsregionen, framförallt Västerås och Skavsta flygplatser, samt att 
många passagerare kommer att välja andra färdmedel. Att flytta ut passagerare till dessa 
flygplatser anser LFV är mer miljöskadande än att öka utsläppstaket runt Arlanda 
eftersom utflyttning av trafiken kommer att kräva fler och längre marktransporter för 
transferpassagerare. Dessutom ligger de längre från Stockholm och det finns inte lika bra 
markinfrastruktur knutna till dessa flygplatser vilket kommer att tvinga fler att ta bilen till 
flygplatsen istället för att utnyttja den järnvägsinfrastruktur som idag redan finns på 
Arlanda [VOS 2004].  
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Figur 3 Antal flygrörelser som ryms inom koldioxidtaket och rörelsetaket 

Källa: [VOS 2004] 
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3 Järnvägen 
En idé om järnvägsförbindelse till Arlanda framfördes i officiella sammanhang första 
gången 1989 i Banverkets förslag till treårig investeringsplan. Tio år senare invigdes 
Arlandabanan för trafik.   

3.1 Beslutsprocessen 
När Banverket först nämnde Arlandabanan 1989 bedömde man projektet som 
samhällsekonomiskt lönsamt, det vill säga att de sammanlagda nyttorna, som i det här 
fallet domineras av biljettintäkter, tidsvinster och miljövinster, skulle överstiga 
investerings- och driftskostnader. Banverket fick samma år i uppdrag av regeringen att 
undersöka möjligheterna till en finansieringslösning utanför statsbudgeten. Denna analys 
visade återigen på att banan samhällsekonomiskt skulle vara lönsam, men man trodde 
inte att enbart de framtida biljettintäkterna skulle överstiga de kalkylerade kostnaderna. 10

 
Under 1991 beslutade regeringen att påbörja utbyggnaden av ett nytt dubbelspår mellan 
Ulriksdal och Rosersberg (resultatet blir fyrspår däremellan), vilket var en förutsättning 
för att man kapacitetsmässigt skulle klara av att öppna en spåranslutning till Arlanda 
[VTI 2004]. Samma år beslutades det att en tredje rullbana på Arlanda inte fick tas i bruk 
förrän en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Arlanda öppnats för trafik. Detta var 
ett sätt att sätta press på järnvägsprojektet eftersom bana 3 ansågs akut nödvändig för 
regionens utveckling.  
 
Regeringen ville undersöka alternativ som innebar att staten skulle behöva investera så 
lite som möjligt i byggandet av järnvägen. Man gav därför år 1992 Delegationen för 
infrastruktursatsningar (DELFIN) i uppdrag att utreda Arlandaprojektet utifrån 
intentionen att det skulle finansieras med så stor andel privat riskkapital som möjligt. I 
december samma år lämnade DELFIN ett förslag där samfinansiering rekommenderades. 
Deras förslag baserades på en utredning som ett konsultföretag vid namn Solomon 
Brothers hade utfört. Denna rapport har eftersökts av VTI men förefaller vara försvunnen 
[VTI 2004]. 
 
I januari 1993 fick DELFIN i uppdrag att starta förhandlingar med lämpliga intressenter 
kring ett genomförande av processen. Banverket fick samtidigt utreda en anslutning från 
Arlanda norr ut till stambanan, den så kallade ”Norra Böjen”, ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv då denna anslutning inte bedömdes kunna bli företagsekonomiskt lönsam och 
därmed inte kunna ingå i den eventuella privatfinansieringen. 
 
Under våren samma år godkändes regeringens proposition (1992/93:176) om 
investeringar i trafikens infrastruktur av riksdagen. Detta innebar att utbyggnaden av 
delen Ulriksdal - Rosersberg (fyrspårsdelen på stambanan) samt sträckan Arlanda - 
Odensala (Norra Böjen) skulle finansieras av statliga medel. I själva verket innebar detta 
att man påbörjade kringinvesteringar som krävdes för trafikering av Arlanda flygplats 
innan det formella beslutet att bygga Arlandabanan fattats. 

                                                 
10 Banverket 1990 citerad i [VTI 2004]  
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Ett projektbolag vid namn A-banan Projekt AB bildades 1993 och tog över förhandlings- 
och upphandlingsarbetet från DELFIN. I detta företag, som ägs till lika delar av 
Banverket och luftfartsverket, skulle statens rättigheter och skyldigheter samlas.   
 
Under 1994 kom anbuden från de privata intressenterna in och A-banan Projekt AB 
utarbetade ett antal avtal kallade Arlandaavtalen. Dessa redovisades för regeringen i mars 
samma år. Regeringen sammanställde sina överväganden kring projektet i proposition 
1993/94:213. När riksdagen sedan godkände propositionen innebar det att man 
accepterade principerna i de föreslagna avtalen mellan A-banan Projekt AB och 
konsortiet av privata intressenter gällande finansiering, sträckning, riskfördelning med 
mera. Regeringen fick även godkänna förhandlingsresultatet inom ramen för de principer 
och åtaganden som redovisades i propositionen [VTI 2004]. 
 
Den 3 juli 1995 påbörjades projektet i och med att A-Train AB, som bildades av 
konsortiet som fick uppdraget att bygga Arlandabanan, och A-banan Projekt AB avtalade 
om villkoren för byggandet och driften av Arlandabanan. Själva byggandet inleddes den 
22 augusti samma år [Bengtsson, Bursjö, 2002]. 

3.2 Beslutsunderlag 
Vad baserade man beslutet för att bygga Arlandabanan på? Ovan nämns rapporter från 
Banverket och Solomon Brothers som låg till grund för beslutet. Det fanns även en 
rapport från ett annat konsultföretag vid namn Halcrow Fox som behandlade 
prognostiserad resandeutveckling.  

3.2.1 Antal resande 
I Halcrow Fox rapport beräknade man resandet med flygpendeln till 5,1 miljoner 
passagerare år 2005 och 7,4 miljoner 2020. I Banverkets underlag från 1990 räknade man 
med 6,7 miljoner resenärer redan det tänkta invigningsåret 1996 [VTI 2004]. Till grund 
för det antagandet låg en analys som utfördes av Transek och Transportrådet samma år. 
Det var på denna prognos Banverket baserade den samhällsekonomiska kalkyl som 
visade att Arlandabanan skulle bli ett lönsamt projekt. I Solomon Brothers rapport ingick 
inte någon sådan kalkyl, utan den inriktade sig på hur möjligheterna att få in privat 
riskkapital såg ut. De räknade med att det under 2005 skulle åka 4,7 miljoner passagerare 
med tåget. Slutsatsen av deras undersökningar var att det inte skulle gå att locka privat 
riskkapital att täcka investeringarna för hela sträckan utan att man skulle dela upp den 
och låta enbart delsträckan Rosersberg - Arlanda privatfinansieras, vilket också blev 
fallet.   
 
Resandeprognoserna för Arlandapendeln bygger i sin tur på prognoser av utvecklingen av 
flygtrafiken. Den 1991 nedlagda myndigheten Transportrådet presenterade 1990 en 
prognos över antalet flygresenärer på Arlanda där man kom fram till att det med en 
tågförbindelse skulle röra sig om 21,6 miljoner flygresenärer 2000 medan utfallet blev 
18,3 miljoner, vilket motsvarar en överskattning med 18 %. Man har vidare 
prognostiserat 33,5 miljoner passagerare år 2020 vilket motsvarar en årlig ökning mellan 
2000 och 2020 på över 2 %. År 2004 hade resandet gått ner till 16,3 miljoner passagerare 
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11, vilket i och för sig är en uppgång jämfört med 2003 men fortfarande långt ifrån 
prognosen. Den negativa utvecklingen för flyget beror dock mycket på händelser som 
terrordådet 9/11 2001 och utbrottet av SARS, vilket var omöjligt för Transportrådet att 
förutse. 12

3.2.2 Transeks resandeanalys 
All information vi har lyckats få fram tyder på att Banverket stöder sig på en analys av 
Transek vid namn ”Arlandabanan – Arlandabanans betydelse för flygresenärernas 
marktransport”. Enligt VTI:s rapport skulle alltså det materialet säga att det skulle resa 
6,7 miljoner passagerare med pendeln 1996. Detta har vi inte kunnat styrka genom att 
läsa Transeks rapport. Däremot säger den rapporten att man beräknar att Arlandapendeln 
kommer att ha cirka 7,3 miljoner resenärer år 2000.  
 
Denna beräkning baserade man på Transportrådets prognos som sa att det skulle bli 21,6 
miljoner flygresenärer på Arlanda år 2000 samt att det skulle finnas två olika tåglinjer, 
dels en citylinje, dels en Södertäljelinje. Citylinjen utgår givetvis från Stockholm C och 
skulle ha haft ett eller två uppehåll, Ulriksdal och Häggvik, alternativt bara Häggvik. 
Dessa menar man dessutom bara är exempel på lämpliga uppehåll. Södertäljelinjen skulle 
angöra Flemingsberg samt Älvsjö och sedan samma som citylinjen. Citylinjen skulle gå 
fyra gånger i timmen och Södertäljelinjen två gånger i timmen. 
 
Vidare antar man att Flygbussarna ska läggas om och istället mata tågstationerna med 
passagerare och inte köra till Arlanda längre. Detta skulle till stor del bero på att bussen 
skulle få problem att konkurrera då man antog att priset för tågbiljetten skulle vara 
samma som för bussen, det vill säga 60 kronor år 1999. Alltså skulle man få alla 
passagerare som använder kollektiva färdmedel till sin anslutningsresa på sträckan mellan 
Södertälje och Arlanda att välja tåg som sista färdmedel.  

3.2.3 Sammanfattning av prognoserna 
Tabell 1 Prognoser från beslutsperioden 

Företag Ursprungsår Prognosår Tågpax Flygpax Tågets andel av flygpax i %
Transek (från VTI) 1990? 1996 6,7 ? ?
Transek 1990 2000 7,3 20,5 35,6
Solomon Bros (från VTI) tidigt 1990-tal 2002 4,7 21,5 22
Transek 1992 2005 5,8 - 8,6 20,9 - 26 27,8 - 33,1
Halcrow Fox (från VTI) tidigt 1990-tal 2005 5,1 ? ?
Halcrow Fox (från VTI) tidigt 1990-tal 2020 7,4 ? ?  
 
Som vi diskuterar i kapitel 3.2.1 kan en överskattad tågtrafik bero på en överskattad 
flygtrafik. 

                                                 
11 LFV:s hemsida, all flygpassagerarstatistik är hämtad härifrån om inget annat anges 
12 Transportrådets prognos ger upphov till frågan om en järnvägsförbindelse i sig påverkar volymen 
flygpassagerare. Detta kan möjligen vara fallet för inrikes trafik där en järnvägsförbindelse förbättrar 
flygets tidsmässiga konkurrenskraft något gentemot marktransport. Frågan saknar dock betydelse för vår 
analys och lämnas därhän i fortsättningen. Effekten hävdades även av Transek som inte heller gav någon 
förklaring. 
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3.2.4 Samhällsekonomisk analys 
Två studenter på Uppsala universitet skrev 2002 en C-uppsats som är en 
samhällsekonomisk analys av Arlandabanan13. De redovisar dels Banverkets 
förhandskalkyl och dessutom tre egenhändigt konstruerade efterkalkyler. Två av de egna 
kalkylerna bygger på hur Arlandaprojektet verkligen genomfördes och den sista är en 
kalkyl där de själva har lagt upp lite andra förutsättningar.  
 
Banverket antog att politisk kontroll kunde utövas över både Flygbussarnas och 
Arlandapendeln. Om man då satte priset lika med flygbussarnas så skulle den absoluta 
majoriteten övergå till pendeln då denna medför stora tidsvinster. I denna kalkyl kom 
Banverket fram till att man skulle göra en samhällsekonomisk vinst på 3 till 3,5 miljarder 
kronor. 
 
De två efterhandskalkylerna som baseras på hur banan har byggts och trafikeringen skötts 
ger ett helt annorlunda resultat med förluster på 2,7 respektive 2,2 miljarder kronor. 
Skillnaderna mellan dessa två kalkyler utgörs till största delen av en annan 
diskonteringsränta. Två poster skiljer dessa två kalkyler från Banverkets nämligen 
biljettintäkterna och tidsvinsterna. Att biljettintäkterna blev mindre beror alltså på att det 
antalet resande i själva verket blev ungefär en tredjedel av det som Banverket räknade 
med. Att tidsvinsterna blir annorlunda beror på att biljettpriset är så högt satt. Detta kan 
vara svårt att förstå då ett pris inte borde ha något med tiden att göra, men i 
samhällsekonomisk kalkyl finns ett sådant samband. Om restidsförkortningen värderas 
högre än en eventuell ökning av biljettpriset kvarstår hos resenärerna ett nettovärde som 
ska räknas med i kalkylerna. Eftersom biljettpriserna är så höga betalar resenärerna hela 
värdet av tidsvinsten till tågoperatören och har inget kvarstående nettovärde. Detta leder 
till att tidsvinsterna, som fick ett värde på drygt 3,5 miljarder kronor i Banverkets kalkyl, 
med facit i hand ska beräknas som noll och intet. Att tågoperatörernas ökade intäkter inte 
uppväger detta beror på att antalet resenärer, till följd av de höga priserna, är mycket 
lägre än vid den prisnivå Banverket förutsatte. Man konstaterar att värdet av tidsvinsterna 
understiger den ökade kostnad det dubbla biljettpriset medförde för resenären 
[Bengtsson, Bursjö, 2002]. 
 
I deras sista kalkyl gör man antagandet att trafikeringen sköts av ett icke 
vinstmaximerande statligt företag. De sätter då priset till samma som flygbussarnas och 
gör samma antagande som Banverket, att man kommer att slå ut flygbussarna då pendeln 
är snabbare och har högre komfort. Detta medför att man får upp biljettintäkterna och 
tidsvinsterna igen och hamnar på en vinst runt 2,5 miljarder kronor, vilket trots att det 
inte motsvarar Banverkets förväntningar får räknas som ett mycket bra utfall. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Mikael Bengtsson och Robert Bursjö: ”Arlandabanan på villovägar – samhällsekonomiska efterkalkyler” 
2002 
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3.2.5 Sammanfattning av kalkylerna 
Tabell 2 Sammanställning av kalkylerna  

 
Källa: [Bengtsson och Bursjö 2002] 
 

3.3 Ekonomiskt utfall 
Arlandabanan byggdes som ett så kallat Build-Operate-Transfer projekt (BOT), vilket 
innebär att privata finansiärerna används för att finansiera projektet, så att staten slipper 
stå för hela kostnaden. Då banan emellertid överfördes till staten direkt efter 
färdigställandet rör det sig snarare om ett BTO-projekt. För att locka sådana privata 
finansiärer får de trafikeringsrätten på sträckan när byggandet är klart. Konsortiet som 
vann upphandlingen utgjordes av NCC, Vattenfall, Alstom och Mowlem och de bildade 
A-Train AB. 
 
Staten har, trots att A-Train stått för byggnationen, stora finansiella risker i och med 
Arlandaprojektet. A-Train har nämligen fått ett villkorslån av staten på 1 miljard kronor. 
Återbetalningen av lånet behöver inte ske förrän A-Train går med vinst, vilket troligtvis 
kommer att dröja länge, se Tabell 3. Dessutom har man fordringar för uppskjuten hyra för 
Arlanda och Stockholms central som 2004 uppgick till 60 miljoner kronor [RRV 2004].  
 
Utöver detta har A-Train lånat 2,2 miljarder av andra långivare än sina ägare. Under 2003 
svarade Riksgäldskontoret, Svensk Exportkredit och Nordiska investeringsbanken (som 
till 38 % ägs av svenska staten) för cirka 1,8 miljarder av dessa lån. Till detta kan man 
lägga att helstatliga Vattenfall som delägare i A-Train skjutit till 120 miljoner kronor av 
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aktiekapitalet. Enligt Riksrevisionsverket har ingen samlad redovisning för statens 
finansiella risker presenterats. [RRV 2004] 
 
Efter några års driftserfarenheter förefaller värdet av det lockbete som erbjöds A-Train 
AB, monopol på trafikrättigheten, ha varit förvånansvärt överskattat. A-Train har under 
perioden 1.1 1996 – 30.6 2004 redovisat förluster på 29 % av omsättningen: 
Tabell 3 Ekonomi och passagerare, A-Train 1999-2004 

A-Train AB 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 jan-juni
Omsättning* 0 0 0 107 217 237 871 315 032 340 593 358 781 193 699
Resultat 23 889 573 -38 148 -47 412 -158 223 -74 385 -50 455 -50 762 -49 369 
Eget kapital 31.1 393 255 393 828 355 680 308 268 150 045 75 660 105 205 139 539 90 170
Ägartillskott 80 000 85 096
Antal anställda 4 9 21 77 108 146 176 173
Flygpax ca 150 000 2050000 2440000 2340000 2240000 2 460 000
Övriga pax ca 30 000 350000 420000 340000 350000 370 000  
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Figur 4 Ekonomi och passagerare, A-Train 1999-2004 

Källa: A-trains årsredovisningar; passagerare enligt uppgifter direkt från A-Train 
 
Ägarna har under åren 2002-2003 tillskjutit sammanlagt 165 mkr då det egna kapitalet, 
som vid ingången av 1996 var 393 mkr, annars skulle ha varit helt förbrukat under första 
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halvåret 2003. I början av 2004 godkände det av staten helägda A-banan projekt AB att 
ägarna till A-Train AB sålde det förlusttyngda bolaget för 400 miljoner kronor till det 
australiensiska bankkonsortiet Macquarie group14, Därmed missade svenska staten 
chansen att ta kontroll över Arlandajärnvägen och effektivisera dess användande, precis 
som vid beslutet att projektet skulle byggas som ett BTO-projekt. 

3.4 Transportpolitiska mål 
De transportpolitiska principerna riksdagen fastställde säger att planeringen av trafikens 
infrastruktur ska genomföras så att bästa samhällsnytta nås inom givna ekonomiska 
ramar. Det finns dock ingen samhällsekonomisk kalkyl för projektet i den utformning det 
slutligen fick och därmed är det svårt att se de samhällsekonomiska konsekvenserna av 
att sluta BTO-avtal [RRV 2004]. 
 
Riksdagen eftersträvar integration mellan lokal, regional och nationell tågtrafik och 
Arlanda flygplats. Möjligheterna till en god integration finns i och med att Arlandabanan 
byggdes, men de avtal som definierar A-Trains rättigheter stoppar integrationen i relativt 
stor utsträckning. För att det ska bli intressant för andra tågoperatörer att trafikera 
Arlanda måste det finnas ekonomiska incitament för det. I och med att A-Train har 
trafikeringsrätten på Arlandabanan och får ta ut en ”straffavgift” på 45 kronor för alla 
passagerare som andra operatörer släpper av och tar upp på Arlanda faller i stort sett 
detta. Dessa avgifter får till följd att SJ:s biljetter från Norrköping till Gävle kostar nästan 
300 kr mindre än Norrköping – Arlanda [Aftonbladet 2005-01-19]. Av SJ:s hemsida 
framgår att man kan ta ett SJ regionaltåg från Stockholm till Uppsala för 64 kr medan 
Stockholm – Arlanda kostar 147 kronor – på samma tåg.15 Priset för den kortare sträckan 
är alltså 230 % av priset för den längre. Detta rimmar illa med riksdagens eftersträvan om 
integration. Man har heller inte gjort någon samlad uppföljning av de effekter byggandet 
av järnvägsförbindelsen har gett i förhållande till de transportpolitiska mål som uttalats 
för projektet [RRV 2004]. 

3.5 Analys av järnvägen 
På beslutsstadiet gjorde man en del märkliga manövrar. Först gjorde man sedvanliga 
samhällsekonomiska kalkyler som alla visade god lönsamhet för den södra delen, 
förutsatt traditionell finansiering. När man därefter fastställt alla regler för projektet i 
BTO-versionen borde man ha insett att de kalkyler man gjort tidigare inte skulle vara 
särskilt rättvisande.  

3.5.1 Följder av den valda lösningen 
De ursprungliga prognoserna grundades på att man satte priser motsvarande 
flygbussarna, att infrastrukturen skulle byggas av staten och att trafiken skulle regleras av 
staten, vilket man borde ha insett att man med en BTO-strategi inte kunde göra. 
Dessutom har man kommit ifrån de transportpolitiska mål man hade med banan, till 
exempel integrationen med den lokala tågtrafiken. I dagsläget finns ett förslag att 
upprätta pendeltrafik mellan Uppsala och Upplands Väsby via Arlanda som undersöks av 

                                                 
14 LFV pressmeddelande  
15 Bokning 2005-05-02. 
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Upplands Lokaltrafik (UL) och Storstockholms Lokaltrafik (SL) tillsammans med 
Transek. Ett stort problem för att starta sådan trafik är de ”straffavgifter” A-Train tar ut 
av andra tågoperatörer för av- och påstigning på Arlanda central. Detta är ett tydligt 
exempel på att beslutet att bygga banan togs utan att riktigt tänka på vad BTO-projektet 
skulle ha för konsekvenser för driften av trafiken på Arlandabanan. 
 
Vår åsikt är att man borde ha byggt Arlandabanan helt i statlig regi. Detta var det första 
större infrastrukturprojekt i Sverige som, oss veterligen, byggdes som BTO och man 
borde ha utrett om en sådan lösning skulle kullkasta de kalkyler som gjorts tidigare. Den 
nu genomförda lösningen innebär att staten inte kan påverka biljettpriset och att A-Train 
kan ta ut höga avgifter av andra tågoperatörer, vilket medför att biljetterna blir mycket 
dyra. Det finns ytterligare nackdelar, t.ex. flera speciallösningar som förmodligen 
uteblivit om Banverket själva hade skött byggandet, bland annat de specialbyggda tågen 
som kräver högre perronger. Detta utgör ett hinder för integrationen med andra tåg och 
medför att tåguppehåll för Arlanda Express mellan Stockholm och Arlanda skulle kräva 
ombyggnad av perronger. 
 
Enligt Riksrevisionsverkets rapport ska staten ha möjlighet att lösa ut A-Train år 2010 
om ”… en av statsmakterna önskad samordning mellan lokal, regional och interregional 
järnvägstrafik inte kommer till stånd inom 15 år från det att avtalet träffades 1995”. 
[RRV 2004]. De rekommenderar att man gör en utvärdering av projektet innan dess där 
man bör söka svar på två viktiga frågor: 
 

• Uppväger det ekonomiska bidraget från näringslivet och förväntade positiva 
samhällekonomiska effekter av samfinansieringsprojektet eventuella 
samhällsekonomiska förluster av bl.a. att A-Train givits möjligheter att begränsa 
konkurrensen på Arlandabanan? 

 
• Vilka fördelar och nackdelar har den valda finansieringsformen givit upphov till 

vad gäller t.ex. styrning, rapportering och administration? [RRV 2004] 
 
En sådan utvärdering torde komma fram till att det ekonomiska bidraget inte uppväger de 
förluster som gjorts. Om man studerar Bengtsson och Bursjös rapport verkar utfallet vara 
drygt 5 miljarder kronor sämre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv än Banverkets 
kalkyl 1990. Tillfört kapital från de privata intressenterna var endast 600 miljoner kronor 
och lån från långivare som svenska staten inte har ägarintressen i uppgick till ungefär 400 
miljoner kronor (cirka 20 % av lånat kapital) [RRV 2004]. Alltså var det bara omkring 1 
miljard av det totala kapitalet som kom från den privata sektorn, resten, omkring 4 
miljarder, fick svenska staten eller statens delintressen betala trots att de fick lämna ifrån 
sig trafikeringsrätten. Kostnadsbidraget från den privata sektorn täcker inte på långa 
vägar de samhällsekonomiska förluster det innebär att ha en monopolsituation på 
Arlandabanan. 
 
Vi anser dessutom att en sådan utvärdering borde ha gjorts för flera år sedan. När A-Train 
såldes i början av 2004 för 400 miljoner kronor borde staten (i form av 
Näringsdepartementet och/eller Luftfartsverket och Banverket) övervägt att själva köpa 
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upp bolaget istället för att låta det säljas utomlands. Därmed hade monopolavtalet 
förvandlats till en statlig internöverenskommelse som direkt hade kunnat rivas. Den 
samhällsekonomiska lönsamheten av en sådan investering är sannolikt mycket hög. 
 
Projektet förutspåddes att bli en stor framgång samhällsekonomiskt, men för att man 
skulle slippa belasta statsbudgeten för mycket lät man förutsättningarna ändras. Detta 
medförde att projektet blev en stor samhällsekonomisk förlustaffär för att – möjligen – bli 
företagsekonomiskt lönsamt.  

3.5.2 Priser, resande och trafikering 
I själva verket kom det att år 2000 åka cirka 2,4 miljoner passagerare med Arlanda 
Express se Tabell 3, vilket innebär exempelvis att Transek överskattade antalet 
passagerare med cirka 200 %. Eftersom man överskattade antalet flygpassagerare på 
Arlanda är det inte ologiskt att det blir en överskattning även av antalet tågpassagerare, 
men att överskattningen på tågpassagerare blir mer än 11 gånger större än den för 
flygpassagerare pekar på ett problem. Om vi antar att Transek inte har beräknat 
resandeunderlaget i Stockholm helt fel så borde den stora skillnaden bero på pris och 
trafikupplägg. Trafikupplägget som beskrivs i kapitel 3.2.4 är mer attraktivt för resenärer 
utanför Stockholm city då tåget angör fler stationer utanför city, men Transek räknade 
ändå med att 86-90 % av passagerarna skulle stiga på vid Stockholm central. Alltså borde 
det vara priset som gör differensen så stor. 
 
Arlanda Express har nästan genomgående satt dubbelt så höga biljettpriser som 
flygbussarna. Från och med januari 2005 är skillnaden ännu större, då Arlanda Express 
valde att höja biljettpriset med 10 kronor från 180 till 190 kronor medan flygbussarna låg 
kvar på 89 kronor. Denna stora skillnad jämfört med beslutsunderlaget gör givetvis att 
Arlanda Express får färre passagerare än vad Banverket räknade med 1990.    
 
Utredningarnas förslag i början av 90-talet med två linjer, en från Stockholm central och 
en från Södertälje till Arlanda blev inte genomfört. Inte heller blev det några tåguppehåll 
i Häggvik eller Ulriksdal. Dessutom valde A-Train att använda tåg som inte kunde 
utnyttja svensk standardhöjd på perrongerna, vilket medför att om man i framtiden vill 
trafikera hållplatser längs vägen så måste perronger höjas för att passa Arlanda Express. 
Arlanda Express stationer kan i sin tur inte utnyttjas av andra tåg då perrongerna är för 
höga.  

3.5.3 Spårutformning 
I den ursprungliga planen skulle Arlanda Express inte ha två helt egna stationer under 
Arlanda utan planen var att ha en station för alla tåg. Arlandabanan som den ser ut idag 
använder Södra ostkustbanan från Stockholm Central fram till Rosersberg där den viker 
av och fortsätter till Arlanda. Strax innan Arlanda viker Arlanda Express spår av igen ner 
i en lång tunnel där station Arlanda Södra och Arlanda Norra ligger insprängda i berget. 
Efter Arlanda Norra finns ett vändspår som kan komma att begränsa Arlanda Express 
kapacitet i framtiden då längden på detta spår är anpassad efter dagens tåg. De övriga 
tågoperatörerna viker inte av på detta spår utan fortsätter till Arlanda Central och vidare 
längs norra böjen tills spåret återansluts med södra Ostkustbanan vid Odensala. 
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Figur 5 Spårutformning Stockholm C – Arlanda – Uppsala  

Källa: [Wolfmaier 2004] 
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4 Järnvägens kapacitet 
Att beräkna kapacitet på järnväg är komplicerat vilket framgår bl.a. av ett examensarbete 
som i en del behandlar kapaciteten vid Skavstaby där de två dubbelspårssträckorna som 
går till Uppsala respektive Arlanda ansluter till varandra och blir fyrspår [Sipilä 2004]. 
För att beräkna kapaciteten på Arlandabanan skulle vi behöva göra beräkningar på 
liknande sätt på flera olika ställen, bland annat på Arlanda Central. Eftersom vi saknar 
mycket av erforderlig indata för att kunna göra beräkningar på spårkapaciteten gör vi inte 
några ingående analyser. Detta skulle dessutom kräva mycket mer tid än vad vi har 
förfogande över. En ungefärlig bedömning av kapaciteten förbi Arlanda är 10-12 tåg per 
timme plus sex stycken Arlanda Express i vardera riktningen [VTI 2004]. Vi vill trots 
detta förklara lite vad som är av intresse när man beräknar kapacitet på järnväg. För 
vidare studier om kapacitet på järnväg kan man med fördel studera [Lindahl 2002] och 
[Sipilä 2004]. En simuleringsstudie över Arlandabanan finns i [Wolfmaier 2004]. 

4.1 Kapacitetsbestämmande faktorer - spår  
Systemet i fråga är minst dubbelspårigt och från Stockholm central fram till Rosersberg 
fyrspårigt. Därför behöver vi här inte ta hänsyn till faktorer som enbart påverkar 
enkelspårsanläggningar. Kapitlet bygger huvudsakligen på Lindahl [2002]. 
 

 
Figur 6 Beskrivning av olika spårsystem 
Källa: Lindahl [2002] 
 
Antal spår På dubbelspår är det signalskuggan efter ett tåg som begränsar kapaciteten. 
Dubbelspår gör att kapaciteten ökar betydligt mer än 100 procent, eftersom tåg slipper 
vänta vid mötesstationer då spåren är enkelriktade. Vid fyrspårsdelen kan även 
långsammare tåg separeras från snabbare tåg och gör att kapaciteten höjs ytterligare, se 
Figur 6 ovan. 
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Gångtiden Mellan två förbigångsstationer där snabbare tåg kan köra om långsammare tåg 
begränsas dubbelspårssträckorna med enkelriktad trafik av den längsta blocksträckan 
efter det framförvarande tåget, eftersom det är den sträckan som avgör hur nära ett tåg får 
ligga ett framförvarande tåg och ger klartecken när det bakomvarande tåget kan utnyttja 
sträckan. 
 
Tågledningssystem och signalsystem är det som styr hur tätt tågen kan ligga på en 
sträcka. Det tar en viss tid för systemet att registrera att en sträcka är fri och att växlarna 
ligger rätt innan klarsignal kan ges för nästa tåg att passera sträckan. 
 
Schemaläggning av trafiken är mycket viktig för att få ett optimalt flöde. Det gäller att 
inte släppa på ett långsamgående tåg precis före ett snabbt tåg till exempel, ty då måste 
det snabbare tåget anpassa sin hastighet till det långsamma tågets hastighet. Vid 
dubbelspår kan ofta kapaciteten höjas om olika tågs hastigheter harmoniseras så att 
hastighetsskillnaderna inte är för stora mellan tågen. 
 
Tiden på dygnet har stor betydelse. På morgon och sen eftermiddag vid högtrafik har 
järnvägen ofta mycket större trafik än resten av dygnet.  
 
Perrongernas längd och utformning begränsar längden på de tåg som kan trafikera 
stationen på ett effektivt sätt.  
 
Vändspåret efter Arlanda norra avgör hur långa tåg som kan vända efter slutstationen på 
Arlanda. Om tåget är för långt kommer det inte att få plats mellan bergväggen och växeln 
och kan därför inte komma in på rätt spår.  

4.2 Konsumerad kapacitet 
För att beräkna hur trafikerad järnvägen är brukar Banverket använda sig av begreppet 
konsumerad kapacitet. Detta innebär att man räknar på hur stor del av tiden som 
järnvägen är belagd (till exempel en blocksträcka) av ett tåg och delar det med den totala 
tiden som ingår i studien. För att få plats med flera tåg så vill man ha en så låg 
konsumerad kapacitet som möjligt. Om den konsumerade kapaciteten är för hög så 
kommer det bli svårt att återställa trafiken efter en störning och störningen kan lätt 
fortplantas utanför det drabbade området. Det blir även svårt att ta in ingående 
förseningar eftersom det är så liten marginal mellan tågen. 
 
Den optimala graden av kapacitetsutnyttjande varierar från sträcka till sträcka, men 
generellt använder Banverket denna tabell för att bestämma graden av 
kapacitetsutnyttjande. 
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Tabell 4 Konsumerad kapacitet på järnväg  

Konsumerad kapacitet Kommentar 
0 – 40 % Finns utrymme för fler tåg 
41 – 60 % Balans i systemet 
61 – 80 % Problem med återställning efter störning 
81 – 100 % Allvarlig kapacitetsbrist 

Källa: Lindahl [2002] 

4.3 Kapacitetsbestämmande faktorer - tåg 
Idag vid högtrafik får många stå upp när de åker med Arlanda Express på grund av 
kapacitetsbrist. När vi räknar kapaciteten på tågen kommer denna ”dolda” kapacitet inte 
att finnas med, utan vi räknar antalet stolar som den maximala kapaciteten. Ståplatserna 
blir följaktligen ren reservkapacitet. Anledningen till detta är att vi inte tror att en ståplats 
på tåget är konkurrenskraftig gentemot biltrafik ens vid ett mycket lågt pris.  
 
Antalet platser som tågen har är det absoluta tal som vi mäter kapaciteten med. Går det 
att få in fler stolar i tågen? Ju tätare stolsraderna är packade, ju sämre blir komforten och 
det blir mindre plats till bagage. För att tågen inte ska ta för lång tid på sig för på- och 
avstigning krävs även många dörrar som begränsar antalet platser på tåget.  
 
Tåglängd begränsas av en mängd faktorer. För att öka kapaciteten vill man ha så långa 
tåg som möjligt. Det som begränsar tågens längd är bland annat hur tågen är byggda, hur 
många vagnar det går att koppla till, hur långa perrongerna och vändspåret är (se ovan).  
 
Tågens prestanda i form av största tillåtna hastighet, acceleration och retardation avgör 
till stor del hur många tåg man hinner planera in på en sträcka.  
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5 Dagens marktransporter 
I detta kapitel beskriver vi mestadels hur de kollektiva resealternativen till Arlanda ser ut 
i dagsläget. När det gäller vägtrafiken leds den in från E4an via i huvudsak två infarter, 
Måby trafikplats i norr och längre söderut Arlanda trafikplats som leder in på väg 273. 
Denna väg är huvudleden till Arlanda från E4 och leder även in trafik från 
Norrtäljehållet. Järnvägsförbindelsen har beskrivits ovan. 
 

5.1 Arlanda Express 
A-Train AB är kontrakterat av A-banan Projekt att bedriva expresstågstrafiken mellan 
Stockholm central och Arlanda. Företaget marknadsför sig som Arlanda Express och idag 
bedrivs trafiken såsom regeringen, i form av A-banan Projekt AB, fastslagit att den ska 
bedrivas. Det är sex avgångar per timme under högtrafik och 4 avgångar övrig tid 
förutom på natten då inga avgångar sker, se Figur 7. Idag kostar en normalbiljett med 
Arlanda Express 190 kronor och 100 kronor för studerande.  
 

 
Figur 7 Arlanda Express tidtabell  

Källa: Arlanda Express hemsida maj 2005 

 
Till följd av den minskade flygtrafiken har även Arlanda Express haft en minskning av 
antalet passagerare, men har lyckats öka sin marknadsandel i Stockholms innerstad det 
sista året från 37 till 40 procent.16 Det är emellertid oklart hur marknaden ”Stockholms 
innerstad” är avgränsad och med all sannolikhet saknas statistik om privatbils- och 
taxitrafik från denna avgränsning. Dessutom lämnar inte Flygbussarna ut resandestatistik 
varför den påstådda marknadsandelen för Arlanda Express troligen bygger på grova 
uppskattningar. 
 

                                                 
16 http://www.arlandaexpress.com/AtrainHTML/smpage.fwx?page=151 , 2005-03-01 
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Företaget ägs idag av Macquarie group som är en australiensisk bankkoncern. Macquarie 
European Infrastructure Fund heter den avdelning som inriktar sig på att köpa upp 
europeiska infrastrukturprojekt och som förvärvade A-Train AB i januari 2004 I 
kontraktet mellan A-banan Projekt AB och A-Train finns förbehållet att om projektets 
ekonomiska utveckling inte blir tillfredställande kan A-banan Projekt AB ta över 
rådigheten och trafikeringsrätten på Arlandabanan, samt 6 av de 7 expresstågen. [A-
banan Projekt AB Årsredovisning 2003]. 
 

5.2 SJ och andra tågoperatörer 
SJ har idag en marknadsandel på 55 procent av all persontrafik på järnväg i Sverige. 
Arlanda trafikeras av fjärrtågen från Stockholm till Dalarna, Östersund, Gävle och 
Norrland.17  
 
SJ sköter även Uppsalapendeln som idag inte går över Arlanda utan trafikerar Märsta och 
Knivsta. Från Märsta finns anslutningsbuss till Arlanda. Här reser dagligen omkring 
25 000 personer. Men trots denna mängd resenärer så går denna linje idag inte med vinst. 
Därför planeras nedskärningar i trafiken med omkring fem avgångar per dag. [Upsala nya 
Tidning, 2005-02-01] 
 
SJ:s tåg trafikerar fjärrtågsstationen Arlanda Central, men måste enligt avtal med A-Train 
AB betala en extra avgift för varje passagerare som åker på den sträcka som konkurrerar 
med Arlanda Express, det vill säga de som stiger ombord på Arlanda för att åka till 
Stockholm och de stiger ombord på Stockholm central för resa till Arlanda. 
 

 
Figur 8 SJ-trafik i Mälardalen 

Källa: Utsnitt ur karta i pressmeddelande 2001-08-16 

                                                 
17 http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____2255.aspx 
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5.3 Flygbussarna 
Flygbussarna har idag trafik till åtta flygplatser i Sverige och ingår i koncernen People 
Travel Group. Flygbussarna bedriver idag trafik på tre linjer till Arlanda; den ena avgår 
från Stockholm central och den andra från Brommaplan. Båda dessa har flera stopp på 
vägen som gör att flygbussarna har ett stort upptagningsområde norr om Stockholm 
central. Den tredje linjen är en direktlinje från Arlanda till Stockholmsmässan, se Figur 9 
[Flygbussarnas hemsida, 2005-02-24]. 
 
När flygbussarna fick konkurrens av Arlanda Express 1999 så hade de som mål att sätta 
busspriset till hälften av tågets som då var 120 kronor för tåg och 60 kronor för bussen. 
Denna strategi följde man ända fram till nyligen då flygbussarna, enligt Flygbussarna AB 
affärsutvecklare Kjell Nordin, inte planerar att fortsätta att följa med i prishöjningarna 
som Arlanda Express gör. Idag kostar en normalbiljett 89 kronor och för studerande 59 
kronor. 18

 
Figur 9 Flygbussarnas linjer från Stockholm  

Källa: flygbussarnas hemsida 2005-05-17 

5.4 Upplands Lokaltrafik 
UL Bedriver idag busstrafik till Arlanda och Upplands övriga orter, samt Uppsala 
stadstrafik, samt en flygbusslinje som går direkt från Uppsala till Arlanda. I övrigt har UL 
”Upptåget” som är en pendeltågslinje i Uppland från Uppsala till Tierp. [UL:s hemsida, 
2005-02-23]. 
 

                                                 
18 Flygtorget, 2005-01-23, ”5 procent dyrare med Arlanda Express i år” 

  26 



 
Figur 10 Upplands Lokaltrafik runt Arlanda 

Källa: Utklipp ur karta på www.ul.se. 

5.5 Stockholms Lokaltrafik 
SL övervakar stadstrafiken i Stockholm och sköter upphandlingsarbetet för busstrafik, 
tunnelbanetrafik och pendeltåg i Stockholm. Det finns idag inga pendeltågslinjer till 
Arlanda från Stockholm. Den närmaste stationen är Märsta varifrån man sedan kan åka 
buss till Arlanda. Från Stockholm C tar denna resa ca 50 minuter plus bytestid [SL:s 
hemsida 2005-02-23]. 
 

 
Figur 11 SL:s pendeltågslinje Stockholm C – Märsta 

Källa: Utklipp ur karta på www.sl.se 

5.6 På planeringsstadiet 
UL, SL, Banverket, Luftfartsverket och A-banan Projekt AB har gjort en utredning för att 
utöka pendeltågstrafiken mellan Uppsala och Upplands Väsby över Arlanda. Projektet 
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kallas Upplandspendeln och i det samrådsyttrande som gjorts så finns planer på att börja 
denna trafik redan hösten 2006. Grundläggande förutsättningar för att denna trafik ska 
starta är att det finns ett bra avtal om angörning vid Arlanda. Ersättningsnivån måste 
upplevas som kostnadseffektiv och att prissättningen upplevs som rättvis för kunderna så 
att Upplandspendeln kan användas såväl av frekventa pendlare som av resenärer som 
reser enstaka gång till Arlanda. Denna lösning skulle medföra tids och prismässigt 
realistiska förbindelser från pendeltågsstationerna norr om Stockholm C till Arlanda, 
något som inte finns idag. 
 
På Arlanda central råder det redan kapacitetsproblem och därför planeras trafiken ske 
med moderna pendeltåg som har många utgångar för att minska ståtiden på perrong så 
mycket som möjligt. Det krävs vidare kapacitetsanalyser av infrastrukturen för att kunna 
identifiera eventuella kapacitetsproblemen på banan.19

 
 

Figur 12 Schematisk bild över tåganslutningarna till Arlanda med Upplandspendeln 

Källa: Se fotnot 19

                                                 
19 Samrådsyttrande angående utredning om Upplandspendeln, SL, UL, Banverket m fl, 2004-11-08 
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6 Prognoser 
Det finns en hel rad olika konsultfirmor som har gjort prognoser om trafiken rörande 
Arlanda, flygtrafiken, marktrafiken, alternativa trafikupplägg och mycket annat. 
Företagen har kommit fram till högst olika resultat i sina redovisningar som vi kommer 
att ge exempel på i detta kapitel. Vi begränsar oss till att diskutera prognoser om utsläpp 
av koldioxid och kväveoxider, passagerartillväxt och markpersontransporter till Arlanda. 

6.1 Vatten och samhällsteknik 2004 
Konsultföretaget Vatten och Samhällsteknik [VOS] har gjort prognoser på 
passagerarutvecklingen och vad det får för konsekvenser för koldioxidutsläppen, se Figur 
13.  
 

 
Figur 13 VOS’ prognos över passagerarutvecklingen och utsläpp 

Källa: [VOS 2004] 

VOS har ett huvudalternativ (den hela linjen) och två olika scenarion där en högre och en 
lägre trafiktillväxt än den förväntade har redovisats. Figuren till höger visar hur 
koloxidutsläppen kommer att utvecklas i respektive alternativ. VOS’ prognoser ingår i 
den miljökonsekvensbeskrivning som LFV bifogat sin ansökan om ändring av de 
miljövillkor som gäller för Arlanda flygplats, se kapitel 2.3. Enligt prognosen kommer 
Arlanda att bryta igenom utsläppstaket omkring år 2010. 

  29 



Figur 14 VOS’ prognos över passagerares och anställdas färdmedelsval 

Källa: [VOS 2004] 

De ovanstående figurerna visar hur passagerare och anställda tagit sig och förväntas ta sig 
till Arlanda. Där förutspår VOS en kraftig passagerartillväxt och att tåget kommer att ta 
marknadsandelar från bil och busstrafiken i framtiden.  

 
Figur 15 VOS’ prognos över koldioxidutsläpp från olika verksamheter  

Källa: [VOS 2004] 

 
Figur 15 visar vilka verksamheter som släpper ut mest koldioxid. Där syns tydligt att 
flygplanens LTO-cykler (ljusblått) är den största emissionskällan. Därefter kommer 
passagerares anslutningsresor på en klar andra plats.  
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Figur 16 VOS’ prognos över kväveoxidutsläpp från olika verksamheter  

Källa: [VOS 2004] 

 
Figur 16 visar att flygtrafiken även står för medparten av kväveoxidutsläppen. År 2000 
emitterade passagerarnas resor till flygplatsen nästan lika mycket kväveoxider som LTO-
cyklerna, men efter år 2000 sker en kraftig minskning av passagerarnas anslutningsresor. 
Införandet av tågtrafik till Arlanda samt katalysator på nya bilar från 1989 års modell och 
den ständiga förnyelsen av fordonsparken gör att det blir färre bilar som avger stora 
mängder kväveoxider, därav den kraftiga minskningen av det lila fältet i figuren. 
Flygplanens utsläpp av kväveoxider förväntas fortsätta öka nästan proportionerligt mot 
den förväntade passagerartillväxten. Kväveoxidtaket kommer dock att klaras med bred 
marginal, främst på grund av bilarnas stora minskning av kväveoxider [VOS 2004]. 
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6.2 Region- och Trafikplankontoret 2003 
I RTK:s PM hittas denna prognos över flygpassagerartrafiken, baserad på data från 
Luftfartsverket. Här förutspår man en kraftig fortsatt ökning de närmaste decennierna 
samt att man tar en fjärde rullbana i drift 2011, då trafiken på Bromma ska läggas ner 
enligt beslut. När detta skrivs våren 2005 framstår varken rullbanebygget eller 
nedläggning av Bromma som trolig. 

 
Figur 17 RTK:s prognos över antal flygpassagerare på Arlanda 

Källa: [RTK PM 8:2003] 

 
I källan finns två prognoser över antalet passagerare och anställda på flygplatsen som 
skiljer sig kraftigt åt 2030, trots att det bara var ett år mellan prognoserna. Att det skiljer 
så mycket som 11 procent mellan de olika prognoserna beror på att modellerna ser olika 
ut, det finns olika indata och man antar olika tillväxtökningar. Detta visar att prognoser 
generellt är väldigt osäkra och känsliga för valet av indata i modellen. 
 
Tabell 5 VBB VIAK.s utvecklingsplan för passagerare och anställda 

 
Källa: VBB VIAK citerad i [RTK:s PM 8:2003] 
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Tabell 6 RTK:s utvecklingsplan för passagerare och anställda 

 
Källa: Kunskapsöversikt - Marktransporter Arlanda 2001 citerad i [RTK:s PM 8:2003] 

6.3 Transportrådet 1990 
Den statliga myndigheten Transportrådet gjorde en egen prognos när Arlandabanan 
fortfarande var på planeringsstadiet. Deras prognos jämförde hur flygtrafiken till Arlanda 
skulle utvecklas med respektive utan Arlandabanan. Som tidigare antytts (fotnot 12) är 
det svårt att hitta någon teori som förklarar varför en järnvägsförbindelse över huvud 
taget skulle ha nämnvärd effekt på flygtrafiken. Transportrådet antog att Arlandabanan 
skulle ha en positiv effekt för flygresandet vilket är svårt att belägga eller vederlägga 
eftersom flygtrafiken minskade åren 2000 - 2003 på grund av den oro som skapades i 
världen just då Arlanda Express var klart att tas i trafik, se Tabell 14. 
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Figur 18 Transportrådets prognos med och utan Arlandabanan 

Källa: Transportrådet 1990 citerad i Bengtsson & Bursjö [2001] 

6.4 Inregia AB 1999 
Inregia baserar sin prognos på trafikmodeller som de sammanvägt med andra företags 
resultat och prognoser. Enligt Inregias egna trafikmodell blir antalet flygresor till eller 
från Arlanda omkring 33 miljoner år 2020 och de antar att antalet anställda är 
proportionellt mot antalet flygpassagerare. 
 
Tabell 7 Inregias prognos över flygpassagerare och anställda 

Prognos 2010 2015 2020 
Antal Passagerare 24 000 000 28 000 000 33 000 000 
Antal anställda 1000 per miljon pax 24 000 28 000 33 000 

Källa: Inregia 1999. Transferpassagerare är inte medräknade. 
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6.5 Vägverket: Fallstudie – Målstyrd planering 2002 
Vägverkets analys av marktransporterna och dess miljöpåverkan, baseras på en prognos 
över antalet flygpassagerare, dagens och morgondagens resandebeteenden och utveckling 
av motorer. I studien har man valt att göra en resandeprognos för år 2010 medan siffrorna 
från 1999 är baserade på en resvaneundersökning från samma år.  
 
Tabell 8 Vägverkets prognos över antal markpersontransporter fördelad på resandestart 

Flygresenärer, Start inom länet 1999 2010
Tjänste 4 546 000 6 764 000

          varav boende inom länet 2 142 000 3 259 000
              varav boende utom länet 2 304 000 3 505 000
Privat 4 647 000 7 085 000
              varav boende inom länet 2 911 000 4 444 000
              varav boende utom länet 1 736 000 2 641 000
Flygresenärer, start utom länet
Tjänste 866 000 1 309 000
Privat 1 736 000 2 772 000
Summa 11 795 000 17 930 000
Arbetande på Arlanda 3 920 000 5 921 000  
Källa: VV [2002] 

 
Då vägverket tillsammans med Banverket gjorde utredningen ansåg man att bilmotorer 
kommer att släppa ut mindre koldioxid per fordonskilometer, men det totala 
koldioxidutsläppet kommer ändå att öka eftersom det totala resandet med bil kommer att 
öka kraftigt. Här nedan uppskattas de utsläpp som resandet till Arlanda ger upphov till.  
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Tabell 9 Vägverkets prognos över utsläpp inom ”Arlandabubblan” 

Emissionskälla Koldioxid (CO2) ton/år Kväveoxider (Nox) ton/år 
  År 1990 År 2000 År 2010 År 1990 År 2000 År 2010 
Flygtrafik 190 000 212 000 245 000 610 820 850
Busstrafik 13 345 7 891 7 587 178 89 65
Pendeltåg 0 0 0 0 0 0
Biltrafik 78 132 80 091 99 332 456 188 154
Summa 
markpersontransport 91 477 87 982 106 919 634 277 219
Godstrafik 26 205 29 000 36 771 303 200 169
Värme, intern service 15 000 14 000 13 000 93 84 75
Summa 
markgodstransport 41 205 43 000 49 771 396 284 244
Totalt: 322 682 342 982 401 690 1 640 1 381 1 313
Tak 349 000 349 000 349 000 1980 1980 1980

Källa: [VV 2002] (rött fält på grund av att taket bryts) 

6.6 Diskussion - prognoser 
Som man kan se i detta kapitel är det inte helt enkelt att förutsäga vad som ska hända i 
framtiden, vare sig det gäller hur många som kommer att resa vart eller hur mycket 
utsläpp de står för. År 2030 har det uppskattats att det ska finnas i stort sett mellan 30 och 
45 miljoner flygpassagerare. Det skiljer alltså på närmare 50 procent. Den viktigaste 
faktorn bakom den stora skillnaden i prognoser är om de gjordes före eller efter 
nedgången av flygtrafik som skedde 2001-2003. Ett par år av nedgång gjorde 
prognoserna från tidigare till rejäla överskattningar och det kan hända igen. För våra 
beräkningar som följer i kapitel 7 har vi fått de senaste prognoserna från Mats Åhlgren, 
prognosmakare på LFV. Den allra senaste sträckte sig bara fram till 2008; för senare år 
har vi använt samma prognoser som VOS använde sig av i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Även dessa har förmedlats av Mats Åhlgren. 
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7 Beräkningar  
Detta kapitel inleds med en beskrivning av trafiken år 2003 samt egna beräkningar för 
utsläppen det året. Efter det följer en beskrivning av vilka förändringar vi antar ska ske 
med marktransporterna i respektive scenario och våra beräkningar för vad utsläppen blir i 
dessa. 

7.1 Trafik 2003 
Idag består markpersontransporterna till största delarna av bil, buss, taxi och tåg. 
Fördelningen av flygpassagerares anslutningsresor uppdelat på detaljerade transportslag 
kan ses i Tabell 10. Som framgår av tabellen har flygbussarna från Stockholm förlorat 
mest på införandet av Arlanda Express. Biltrafiken är kvar på samma nivå som före 1999 
då Arlanda Express invigdes.  
 
Tabell 10 Fördelning av markpersontransporter till Arlanda i procent 

 

Källa: [VTI 2004] 
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Vidare kan man se fördelningen mellan transportslagen för anställda och flygpassagerare 
i Tabell 11 och Tabell 12 där tabellen över flygpassagerare motsvarar Tabell 10 men inte 
är lika detaljerad. Tabell 10 har använts för att fördela antalet resande med buss på olika 
slags bussar. 
 
De anställda på Arlanda använder i mindre utsträckning tåg men åker mer buss än vad 
flygresenärerna gör, se Tabell 11 och Tabell 12. Även privat personbil är betydligt 
vanligare bland anställda.  
 
Bussarna gör uppehåll längs vägen och tar upp pendlare från ett stort område runt 
Arlanda vilket kan göra bussarna mer attraktiva än Arlanda Express för passagerare och 
anställda som är bosatta i norra Stockholm. Att anställda är mer benägna att ta egen bil 
till Arlanda kan bero på att anställda inte i lika stor utsträckning påverkas av 
parkeringspriset eftersom det ofta är företagen som betalar parkeringsavgiften [VOS 
2004].  
 
Tabell 11 Fördelning av flygpassagerares marktransporter 2003 

Källa: LFV Resvaneundersökning 2003 citerad i [VOS 2004] 

 

Tabell 12 Fördelning av anställdas marktransporter 2003 

Källa: RTK citerad i [VOS 2004] 
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7.1.1 Arlanda Express och övriga tåg 
Idag har Arlanda Express omkring 77 avgångar per dag till Arlanda eller 27 730 tåg per 
år med vardera 190 sittplatser. Enligt marknadschefen på Arlanda Express Camilla 
Laaksonen kan tågen max ta 350 personer under maxtimmen då det ibland är väldigt 
trångt på Arlanda Express. Detta ger en sittplatskapacitet på 5 269 000 platser per år och 
total maxkapacitet blir 9 706 000 platser per år. 
 
År 2003 reste drygt 2,6 miljoner passagerare med Arlanda Express varav omkring 
350 000 var arbetsresande, se Tabell 3. Detta medför att Arlanda Express idag har en 
beläggningsgrad på knappt 50 procent.  
 
Med andra tåg reste cirka 800 000 passagerare. Enligt LFV:s hemsida angör 70 övriga tåg 
Arlanda varje dag, vilket innebär omkring 30 passagerare per tåg. För de tåg som angör 
Arlanda är det svårt att definiera beläggningsgraden då många resenärer med dessa tåg 
har annan destination än Arlanda.  

7.1.2 Buss, bil och taxi 
Cirka 18 % av flygpassagerarna och 28 % av de anställda 2003 reste till Arlanda med 
buss vilket motsvarar 3,5 miljoner bussresor [VOS 2004]. Bussarna kör totalt omkring 
8,9 miljoner vagnkilometer varje år [VV2002]; siffran är från 2000 men genom att 
undersöka tidtabellerna för bussar kan man se att förändringen i busstrafik är marginell 
de sista åren.  
 
Biltrafiken utgör den i särklass största delen av marktransport till Arlanda med drygt 57 
procent vilket motsvarar 9 700 000 miljoner resande per år. Bilarna är det största hotet 
mot att Arlanda ska klara sina miljökrav utan att skära ner på flygtrafiken.  

7.2 Emissioner 2003 
De koldioxid- och kväveoxidutsläpp som Arlanda och verksamheten kring Arlanda 
emitterade 2003 kan ses i tabellen här nedan. Vi kommer i första hand att koncentrera oss 
på koldioxidutsläppen eftersom alla prognoser pekar på att det är koldioxiden som 
kommer nå utsläppstaket först. Kväveoxidtaket kan idag ses som ganska generöst då 
utsläppen av kväveoxider gick ner väsentligt under 1990-talet. 
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Tabell 13 Emissioner 2003  

Källa: [VOS 2004] 

 
 
 

 

 
Figur 19 Fördelning av koldioxid- och kväveoxider på olika verksamheter 
Källa: [VOS 2004] 

 
De områden som är mest betydande att göra åtgärder på är flygtrafikens LTO-cykel (start, 
landning och taxning) och de markanslutna resorna eftersom de skapar mest föroreningar. 
Det är här som åtgärder i framtiden troligen kommer att göra störst verkan. Vi tittar dock 
inte på några begränsande åtgärder på flygsidan utan koncentrerar oss på att förbättra 
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marktransporterna. Detta görs för att inte motverka expansionen av flygtrafiken på 
Arlanda, då detta anses ha negativa effekter för den globala miljön. 
 
Det totala flygresandet på svenska flygplatser minskade under åren 2001-2003. Dock 
märktes en kraftig ökning 2004 jämfört med 2003. På Arlanda rörde det sig om en 8-
procentig tillväxt.  
 
Tabell 14 Trafik 1999-2004 och utsläpp 1999-2003  

ÅR LTO-cykler CO2 (ton) Nox 
(ton) 

CO2/LTO Nox/LTO PAX PAX/LTO CO2/PAX Nox/PAX 

2004 121 310   16 253 872 133,986  
2003 115 714 135 600 490 1,17 0,0042 15 113 505 130,611 0,0090 0,000032
2002 122 800 146 820 530 1,20 0,0043 16 431 207 133,805 0,0089 0,000032
2001 138 200 170 270 620 1,23 0,0045 18 096 590 130,945 0,0094 0,000034
2000 139 520 173 080 630 1,24 0,0045 18 263 926 130,905 0,0095 0,000035
1999 138 110 177 660 650 1,29 0,0047 17 128 549 124,021 0,0104 0,000038
Källor: Luftfart 2003, Miljörapport Arlanda 2003 samt LFV:s hemsida 
 
 
Enligt Tabell 14 (kolumn 5)kan man se en tydlig trend som säger att utsläppen per LTO-
cykel sjunker, om det beror på effektivare motorer eller mindre flygplan har vi inte 
kunnat fastställa. I snitt har koldioxidutsläppen per LTO-cykel minskat med över två 
procent per år mellan 1999 och 2003. 
 
Den näst största emissionskällan är markpersontransporter till och från Arlanda. Här 
ingår både flygpassagerares resor från deras startpunkt till Arlanda och de anställdas 
arbetsresor som tillsammans utgör 39 procent av de totala koldioxidutsläppen. På dessa 
transporter ligger tyngdpunkten i vårt fortsatta arbete. 
 
För övriga utsläppskällor räknar vi med de prognoser som finns i 
miljökonsekvensbeskrivningen [VOS 2004]. Vi slår här ihop provning av flygmotorer, 
uppvärmning, servicetrafik, transport av drivmedel och övriga transporter till en siffra. 
Detta ger år 2003 ett ”övrigt utsläpp” på 40 700 ton koldioxid, se Tabell 13. Det finns 
ingen anledning att skilja på dessa olika källor då de inte påverkas av variationer i 
järnvägstrafiken. 
 
Det totala utsläppet var 2003 omkring 300 000 ton koldioxid, se Tabell 13, att jämföra 
med taket som sattes 1990 på 343 000 ton. År 2003 utnyttjades alltså 87 procent av 
utsläppsrättigheterna för koldioxid.  
 
För kväveoxid sattes taket till 1 930 ton och 2003 emitterades 1 060 ton vilket motsvarar 
55 procent av taket. Alltså har nästan hälften av kväveoxidutsläppen har försvunnit 
jämfört med 1990. 

7.3 Emissioner från markpersontransporter - egna beräkningar 
För att kunna göra analys av marktransporter av passagerare och anställda har vi gjort 
egna beräkningar på utsläpp från denna verksamhet uppdelat på de olika transportslagen. 
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7.3.1 Flygpassagerare 
• Resandet i bilar till Arlanda beräknades vara 6,97 miljoner passagerare med 1,28 

passagerare per bil. Detta innebär 5,54 miljoner fordon per år och 493 miljoner 
vagnkilometer då man antog en snittsträcka på 89 kilometer [VOS 2004]. 
Utsläppen från personbilar är genomsnittligt 203 gram koldioxid per kilometer 
[VV 2004]. Det totala årliga utsläppet från bilar blir då ca 100 000 ton koldioxid.  

 
• Bussresandet till Arlanda baserar vi på siffror från 2000 eftersom detta är de 

senaste data vi kunnat hitta och utbudet enligt tidtabell inte ändrats väsentligt. 
Flygbussarna AB har avböjt att bidra med mer aktuella siffror. År 2000 var det 
sammanlagda transportarbetet 8,9 miljoner vagnkilometer [VV2002]. En buss 
förbrukar i genomsnitt 2,9 liter diesel per mil [VV2004] och varje liter förbränd 
diesel ger upphov till ett utsläpp av 2,62 kilo koldioxid. 20 Detta ger ett totalt 
utsläpp på cirka 6 700 ton koldioxid. 

 
• Då tågen använder grön el räknar vi enligt gängse norm med ett nollutsläpp på 

dessa. 

7.3.2 Anställda 
• 2,7 miljoner arbetsresor skedde med bil och man räknade med en snittbeläggning 

på 1,07 personer per bil. Detta ger 2,52 miljoner bilar som körde i snitt 35 
kilometer. Alltså totalt 88,32 miljoner vagnkilometer [VOS 2004], vilket 
resulterar i utsläpp på totalt cirka 17 900 ton koldioxid.  

 
• Siffran för bussarnas utsläpp innehåller både anställdas och flygpassagerares 

resor, se ovan. 
 

                                                 
20 http://www.naturvardsverket.se/dokument/press/2002/februari/eurofut/bilaga4.pdf
2005-05-06, naturvårdsverket 
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Tabell 15 Aero Hostings prognos och våra beräkningar för 2003 

Kvantiteter CO2 och NOx, enligt Aero Hosting (AH)   

samt flygpassagerare enligt Luftfartsverket (LFV)  

  

1990 
enligt 
AH  

1997 
enligt 
AH  

2005 
enligt 
AH  

2003 enligt egen 
beräkning 

Emissioner från CO2 NOx CO2 NOx CO2 NOx CO2 Nox
  ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år ton/år
Flyg 190000 610 190000 710   135600 490 

Flygpassagerare         
Taxi   29000 192     
Bil skjutsad   25000 165     
Bil parkerad   16000 105     
Summa bil 62200 387 70000 462 97800 644 98500 x
Buss 11400 104 8000 97 9000 106 6700 x
Tåg 0 0 0 0 900 1 0 0 
Summa flygpassagerare 73600 491 78000 559 107700 751 105200 x

Anställda på ARN         
Bil 13600 85 13000 84 16100  17900 x

Buss 0 0 8000 0 0  
ingår i 
bussflygpax  

Tåg 0 0 0 0 0  0 x
Summa anställda 13600 85 21000 84 16100  17900 x

Övrig persontrafik     800 5   
Summa persontrafik 87200 576 99000 643 124600 756 123100 x

Godstrafik   27000 269   22500 x

Genomfart mm   15000 118                   0  

Summa marktransporter 143000 1226 141000 1030     

Värme o intern service 15000 21 10000 10            12000  

Övrigt        6200  
Totala emissioner 348000 1857 341000 1750   299400 x

Flygpassagerare          

per år, enl. LFV, milj. 14,82  14,95  22,28  15,11 x

Källa: [VV 2002] m fl.  

7.4 Scenarion 
Vi har i samförstånd med vår handledare kommit fram till tre olika scenarion som vi vill 
undersöka för att se om det går att förlänga den period som Arlanda kan hålla sig under 
utsläppstaket utan att minska flygtrafiken. Vi förutsätter i scenariona att flygtrafiken 
kommer att öka enligt LFV:s nya prognos och att staten, LFV:s ägare, har fullständig 
kontroll över Arlandabanan samt all trafik på denna och att man gör åtgärder för att 
främja tågtrafiken då denna är bäst ur miljösynpunkt. 
 
Andra förutsättningar är att inga större revolutionerande motorförändringar kommer ske 
på vare sig flygplan eller marktransportfordon.  
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Samtliga utsläppsmängder i ton är angivna per år om inte annat anges. Detsamma gäller 
passagerarmängder i miljoner. 
 

• Scenario 1 
Åtgärder görs så Arlanda Express går med fulla tåg (190 platser), vilket medför att 
flygbussarna på samma sträcka konkurreras ut. Samma antagande gjorde bland annat 
Banverket 1990 då man fortfarande trodde att Arlandabanan skulle skötas i statlig 
regi. Med fulla tåg menas här 100-procentig beläggning på sittplatserna vilket kan 
vara rimligt då det under högtrafik idag reser betydligt fler personer än det finns 
sittplatser till. Även regional- och interregionaltåg kommer att öka sitt antal 
Arlandaresenärer. 

 
• Scenario 2 
Som scenario 1 men bussarna konkurreras inte ut utan lägger om sin rutt från 
centralstationen till att istället utgå öster om centrum för att undvika att konkurrera 
med Arlanda Express’ upptagningsområde. Flygbussarnas andra linjer från 
Brommaplan och Stockholmsmässan till Arlanda berörs inte. Flygbussarnas linjer 
antas ha ungefär lika många hållplatser som idag. 
 
 
• Scenario 3 
Som scenario 2 plus att Upplandspendeln tas i trafik mellan Uppsala och Upplands 
Väsby över Arlanda med halvtimmestrafik (två tåg i timmen i vardera riktningen) 
med Reginatåg. Detta finns redan på förslag och skulle kunna startas år 2006, se 
avsnitt 5.4. Vi förutsätter att av dem som inte åker Arlanda Express eller Flygbuss tar 
75 procent pendeltågen från Stockholm och från Uppsala blir det 75 procent av det 
totala resandet, under förutsättningen att det inte överskrider kapaciteten. De redan 
existerande pendeltågen från Stockholm central norrut förutsätts trafikera Upplands 
Väsby så att byte till Upplandspendeln kan ske utan långa väntetider. 

7.4.1 Passagerare Scenario 1, 2003 
Med fulla tåg på Arlanda Express kommer 5,2 miljoner passagerare att utnyttja dessa tåg 
varje år. Stockholms flygbussars passagerare antas komma flyttas över till Arlanda 
Express. Detta antagande gjorde även Transek 1990 då de förutsatte samma pris på 
Arlanda Express och flygbussen. Då det 2003 sammantaget reste 2,6 + 1,6+ 0,88 = 5,08 
(pax med AE + pax med flygbuss + anställdas resor med flygbuss) miljoner passagerare 
med nämnda färdmedel så finns även plats för 120 000 resenärer från biltrafiken. Även 
flera anställda kommer att välja Arlanda Express. Av antalet resor till Arlanda står 
anställda för en andel på 26,6 procent och vi använder denna siffra för att fördela antalet 
minskade bilresor från Stockholms län mellan anställda och resenärer. Anställda står då 
för 32 000 personresor med bil till arbetet, vilket med en beläggning på 1,07 passagerare 
per bil ger upphov till en minskning med cirka 30 000 bilar [VOS 2004]. Resterande 
88 000 personer är då flygresenärer som antas ha en beläggning på 1,28 passagerare per 
bil, då samåkande är vanligare bland resenärerna, och ger upphov till en minskning med 
cirka 69 000 bilar.  
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Fjärrtågstrafiken kommer att öka något då avskaffandet av A-Trains monopol på 
Arlandabanan kommer att göra den mer konkurrenskraftig. Vi räknar med cirka 50 
procentig ökning av detta antal, vilket vi anser är lågt räknat då detta endast innebär en 
ökning med 15 personer per tåg. Detta innebär att 400 000 fler resenärer kommer att 
utnyttja fjärrtågen till Arlanda. Dessa resenärer antas flytta över från biltrafiken, vilket 
ytterligare minskar antalet bilar med 310 000 på ett år.  

7.4.2 Emissioner Scenario 1, 2003 
Bussarna försvinner troligtvis inte helt, men flygbussarna står för en majoritet av 
busstrafiken till Arlanda, omkring 74 procent av antalet vagnkilometer. Alltså räknar vi 
med att omkring 26 procent av busstrafiken 2003 finns kvar. Enligt beräkningar på 
samma sätt som tidigare ger detta utsläpp från bussar på drygt 1 700 ton, alltså en 
minskning med 5 000 ton. 
 
Vi har alltså kommit fram till att biltrafiken skulle minska med cirka 409 000 bilar. Den 
del av bilarna som har tagits över av fjärrtågstrafiken antar vi komma oavkortat från 
resenärers anslutningsresor, medan de som åker från Stockholm antas innefatta en del 
anställda.  
 
Flygresenärernas resor antas ha en snittlängd på 89 kilometer och anställdas 35 kilometer 
[VOS 2004].  
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen med 
ungefär 200 ton, jämfört med referens 2003, (32 000/1,07 * 35 * 0,203 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 6 900 ton (488 000 / 1,28 *89 * 
0,203 kg). 
 
Resultatet av att fylla upp Arlanda Express och konkurrera ut flygbussarna blir att man 
sänker koldioxidutsläppen med 12 100 ton; en något marginell sänkning men detta beror 
på att biltrafiken inte minskar så mycket då Flygbussarna läggs ned, se Tabell 16
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Tabell 16 Jämförelse mellan scenario 1 och 2003 års värden 
Referens Scenario 1

Emissioner från CO2 CO2
ton/år ton/år

Flyg 135 600 135 600
Flygpax marktransport
Bil 98 500 91 600
Buss 6 700 1 700
Tåg 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 93 300
Anställda på ARN
Bil 17 900 17 700
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0
Summa anställda 17 900 17 700
Summa persontrafik 123 100 111 000
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 40 700
Totala emissioner 299 400 287 300
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 15,11  

7.4.3 Passagerare Scenario 2, 2003 
Arlanda Express kommer fortfarande att gå med fulla tåg i detta scenario, vilket gör att 
beräkningarna för detta blir desamma. Om flygbussarna inte slås ut, utan istället flyttar 
sin rutt så de slipper konkurrera med Arlanda Express, kommer det innebära att ännu fler 
väljer bort bilen för att istället ta bussen till Arlanda. Vi antar att Flygbussarna och LFV i 
samförstånd lägger om rutterna och gör åtgärder så att man får samma beläggning som 
idag. Hur rutterna skulle se ut hamnar utanför examensarbetet, men den linje som gick till 
centralen bör kunna bli förflyttad till de östra närförorterna. De två andra linjerna 
påverkas inte. Med samma beläggning som 2003 innebär detta att flygbussarna kommer 
att ha samma fördelning av resande, alltså omkring 1,6 miljoner flygpassagerare och 0,88 
miljoner anställda. Dessa tas tillbaka från Arlanda Express som i sin tur fylls upp med 
660 000 anställda (26,6 % av totala antalet marktransporter består av anställdas 
arbetsresor) och 1 820 000 flygpassagerare. Flygbussarna kommer att ha en maximal 
kapacitet på omkring 4 miljoner passagerare om man räknar båda riktningarna.  
 
Totalt försvinner det, jämfört med referens 2003, 692 000 bilresor för anställda och 
2 308 000 bilresor för flygpassagerare 

7.4.4 Emissioner Scenario 2, 2003 
Bussutsläppen kommer härmed att återinföras. De siffror som drogs bort från bussresorna 
i scenario 1 kommer att återuppstå, medan bilemissionerna troligen kommer att minska 
mer än bussutsläppen ökar.  
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med referens 2003, med ungefär 4 600 ton (692 000/1,07 * 35 * 0,203 kg) och 
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motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 32 600 ton (2 308 000 / 1,28 *89 * 
0,203 kg). 
 
Resultatet blir då en total minskning av utsläppen med 37 200 ton koldioxid genom att 
biltrafiken minskar både bland anställda och bland flygpassagerare. Bussarnas utsläpp för 
att transportera 2,48 miljoner passagerare är givetvis mindre än vad det hade varit för 
ersonbilar, se Tabell 17. p 

Tabell 17 Jämförelse mellan Scenario 2 och övriga scenarion 

Referens Scenario 1 Scenario 2
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 135 600 135 600
Flygpax marktransport
Bil 98 500 91 600 65 900
Buss 6 700 1 700 6 700
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 93 300 72 600
Anställda på ARN
Bil 17 900 17 700 13 300
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 17 700 13 300
Summa persontrafik 123 100 111 000 85 900
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 40 700 40 700
Totala emissioner 299 400 287 300 262 200
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 15,11 15,11  

7.4.5 Passagerare Scenario 3, 2003 
Transek tillsammans med bland annat banverket och Luftfartsverket har gjort en 
utredning om hur en eventuell Upplandspendel som går från Uppsala till Upplands Väsby 
över Arlanda skulle kunna se ut och verka, se Figur 12. Enligt Luftfartsverkets 
resvaneundersökning för år 2000, se Tabell 18, gjordes 1,1 miljoner resor mellan Arlanda 
och Uppsala med alla transportmedel [Pm 8:2003]. År 2003 hade resandet minskat med 
17,3 procent totalt jämfört med år 2000. För Uppsala betyder det att cirka 910 000 
passagerare reste mellan Arlanda och Uppsala år 2003. I scenariot räknar vi med att 
kraftiga åtgärder görs för att ge incitament för att lämna bilen hemma. Vi har efter samråd 
med Arne Karyd räknat med att 75 procent av passagerarna som startar från Uppsala 
kommun finns inom upptagningsområdet för tåg. Detta ger totalt 0,75*1 100 000*0,83 ≈ 
680 000 resenärer till och från Uppsala län som utnyttjar Upplandspendeln eller knappt 
20 procents fyllnadsgrad om vi räknar med Reginatåg.  
 
Från Stockholm räknar vi med att 75 procent av flygpassagerarna som inte åker med 
Arlanda Express eller flygbuss tar pendeltåget och byter i Upplands Väsby. Detta 
resulterar i 2,38 miljoner passagerare söderifrån och totalt 3,06 miljoner passagerare med 
Upplandspendeln.  
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Från biltrafiken kommer det följaktligen att försvinna ytterligare cirka 3,06 – 0,35 ≈ 2,71 
miljoner passagerare. Eftersom vi saknar uppgifter om var de anställda startar sina resor 
beräknar vi resandeunderlag och utsläppsminskningar enbart på flygpassagerare. Detta 
medför att vi inte räknar med att några anställda reser med pendeln, vilket inte är rimligt, 
men samtidigt inte påverkar utfallet av våra beräkningar nämnvärt. 
 
Jämfört med referens 2003 minskar då anställdas bilresor fortfarande med 692 000 
stycken och flygpassagerares med 5 100 000 stycken.  
 
Tabell 18 Fördelning över resans ursprung för resande till Arlanda (Enkel resa) 

Resans startpunkt År 2000 År 2000 % År 2003
Sthlm Innerstad 2 261 676 25% 1 837 500
Sthlm Västerort 615 682 7% 514 500
Sthlm Söderort 571 194 6% 441 000
Norra förortskommunerna 1 419 830 16% 1 176 000
Södra förortskommunerna 586 678 7% 514 500
Summa Stockholms län 5 455 060 61% 4 483 500
Uppsala län 547 794 6% 455 000
Övriga Sverige 2 235 475 26% 1 911 000
Utrikes 657 469 7% 514 500
totalt 8 895 798 100% 7 350 000  
Källa: LFV Resvaneundersökning citerad i [Pm 8:2003], samt egen beräkning för år 2003 

7.4.6 Emissioner Scenario 3, 2003 
I Transeks rapport räknar man med att Flygbussarna mellan Uppsala och Arlanda slås ut 
och att en total överflyttning sker till Upplandspendeln, vilket innebär att omkring 
350 000 passagerare från bussarna kommer att välja pendeln. Det totala passagerarantalet 
enligt våra antaganden är 3,5 miljoner passagerare. Då Flygbussarna till Uppsala utgör 
cirka 9 procent av det totala transportarbetet för bussar till Arlanda så kommer omkring 
600 ton koldioxid att försvinna från det totala utsläppet från bussar. 
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med referens 2003, med ungefär 4 600 ton (692 000/1,07 * 35 * 0,203 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 72 000 ton (5 100 000 / 1,28 *89 * 
0,203 kg).  
 
Resultatet av detta scenario blir det bästa då biltrafiken minskas drastiskt och man gör en 
total minskning av koldioxidutsläppen med 77 200 ton koldioxid. Vi fick alltså en 
ytterligare minskning av utsläppen med 40 000 ton genom införandet av 
Upplandspendeln, se Tabell 19. 
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Tabell 19 Jämförelse mellan emissioner i scenario 3 och övriga scenarion 

Referens Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Emissioner från CO2 CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 135 600 135 600 135 600
Flygpax marktransport
Bil 98 500 91 600 65 900 26 500
Buss 6 700 1 700 6 700 6 100
Tåg 0 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 93 300 72 600 32 600
Anställda på ARN
Bil 17 900 17 700 13 300 13 300
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0 0
Summa anställda 17 900 17 700 13 300 13 300
Summa persontrafik 123 100 111 000 85 900 45 900
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 40 700 40 700 40 700
Totala emissioner 299 400 287 300 262 200 222 200
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 15,11 15,11 15,11  

7.5 Scenarion i framtiden 
För att kunna räkna på framtidens utsläpp görs vissa antaganden. 
 

• Vi kommer att räkna på åren 2008 och 2020 för att beräkna vilka effekter de olika 
scenariona har i framtiden samt göra ett ”drömscenario” för 2030. 

• Flygpassagerartillväxten är det som avgör hur många som reser till och från 
Arlanda. LFV räknar här med en ungefärlig passagerartillväxt på 2,1 % per år 
fram till år 2008 enligt Mats Åhlgren. Efter 2008 använder vi samma prognos som 
används i VOS [2004] som vi också fått av Mats Åhlgren. Det resulterar i 
följande tabell. 
Tabell 20 Flygpassagerarantal 2008, 2020 och 2030 

  År
 Källa: Mats Åhlgren, prognosmakare LFV 20 15 1

Antal flygpax Exkl transfer Pax från Stockholm Pax från Uppsala Pax övrigt

 

 Källa: Mats Åhlgren 

03  113 505 2 393 074 9 219 238 906 810 4 987 457
2008 17 564 298 14 402 724 10 714 222 1 053 858 5 796 218
2020 26 447 322 21 686 804 16 132 867 1 586 839 8 727 616
2030 32 252 832 26 447 322 19 674 228 1 935 170 10 643 435

 
• Antalet anställda på Arlanda ökar proportionerligt med antalet flygpassagerare. 1 

anställd per 1 000 passagerare [RTK]. 
• Antaganden vi gjort tidigare gäller fortfarande, till exempel kommer var fjärde ny 

resenär från Uppsala fortfarande att välja bil.  
• Bussarna kommer också ha samma andel passagerare i förhållande till 

flygpassagerare. 
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• Arlanda Express har till en början en maximal kapacitet på 5,2 miljoner 
passagerare, för flygbussarna är siffran 4 miljoner passagerare och för 
Upplandspendeln är det lite osäkert än eftersom man inte helt bestämt vilket tåg 
som ska användas. Vi räknar med att de använder Reginatåget med en kapacitet 
på 280 passagerare per tåg. Med 32 tåg per dygn blir detta nästan 3,3 miljoner 
passagerare i vardera riktningen.  

• År 2020 råkar vi ut för kapacitetsproblem på tåg och bussar. På bussarna ökar vi 
flygbussarnas kapacitet till den dubbla och det tillkommer ett nytt scenario 4. Där 
diskuteras erforderliga kapacitetsökningar. 

• Utsläppen från bilar per kilometer år 2020 antas ha sjunkit till 166 gram koldioxid 
per kilometer 21. Då vi saknar siffror för längre fram används denna även 2030.  

 
Övriga utsläpp år 2030 blir 60 900 ton enligt Tabell 21. 
 
För att få fram ett värde för de olika prognosåren antar vi att ökningen av utsläpp är linjär 
mellan 2003 och 2030 vilket ger en ökning på omkring 750 ton per år från år 2003. Dessa 
siffror förutsätter att inga åtgärder görs för att förbättra denna verksamhet.  
 
Tabell 21 Beräknade framtida utsläpp från Arlandas olika verksamhetsområden 

Källa [VOS 2004] 

7.5.1 Referens 2008 
Denna räkning baseras på ökningen av antalet flygpassagerare. Antalet passagerare med 
de olika transportslagen antas stiga proportionerligt mot ökningen av antalet 
flygpassagerare som år 2008 antas vara 17,56 miljoner då vi använder LFV:s senaste 
prognos över flygpassagerare. Detta motsvarar en passagerarökning med drygt 16 procent 
jämfört med år 2003. 

                                                 
21 Uppgift från Henrik Edwards, SIKA 
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När det gäller de anställda antas deras resor också sprida ut sig proportionerligt mot 
ökningen i antalet resor. Vårt antagande om en ökning med 1 anställd per 1000 
passagerare medför en total ökning med cirka 2 000 anställda. Varje anställd beräknas 
resa till Arlanda 150 gånger per år [VOS 2004] vilket medför att det blir ytterligare 
300 000 arbetsresor. Byggt på Tabell 11 och Tabell 12 har vi tagit fram följande tabell. 
 
Tabell 22 Fördelning av anslutningsresor för anställda och flygpassagerare 

Anslutningsresor 2008
Flygpax Anställda

Personbil 8 120 000 2 867 400
Buss 2 610 000 1 316 880
Tåg 3 480 000 573 480
Annat 174 000 53 100
Summa 14 384 000 4 810 860  
 
Utsläppen för flygpassagerares biltrafik blir cirka 114 600 ton, då vi räknar på samma sätt 
som tidigare. För anställdas bilresor blir motsvarande siffra ungefär 19 000 ton. 
 
Bussarna som finns kvar beräknas gå lika långt som i motsvarande scenario 2003. 
 
För själva flygrörelserna räknar vi med att koldioxidutsläppen minskar med omkring 2 
procent varje år per LTO-cykel, vilket kan ses i Tabell 14. Vidare antas att antalet 
passagerare per LTO-cykel förblir 130 passagerare enligt samma tabell. 
Koldioxidutsläppet per LTO-cykel år 2008 blir då 1,059 ton. Antalet LTO-cykler ges av 
17 560 000/130 ≈ 135 000 stycken och de totala koldioxidutsläppen för själva 
flygrörelserna blir då 143 000 ton.  
 
Övriga utsläpp blir år 2008 enligt resonemanget i kapitlet Scenarion i framtiden 44 450 
ton koldioxid.  
 
Med en proportionerlig ökning av passagerare på de olika trafikslagen får vi en ökning av 
koldioxidutsläppen med 28 350 ton. Fullständiga resultat ses i Tabell 23 
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Tabell 23 Referens 2008 jämfört med referens 2003 

Referens Referens 2008
Emissioner från CO2 CO2

ton/år ton/år
Flyg 135 600 143 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 114 600
Buss 6 700 6 700
Tåg 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 121 300
Anställda på ARN
Bil 17 900 19 000
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0
Summa anställda 17 900 19 000
Summa persontrafik 123 100 140 300
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 44 450
Totala emissioner 299 400 327 750
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 17,56  

7.5.2 Scenario 1, 2008 
Då vi i detta scenario redan utnyttjar Arlanda express maximalt och flygbussarna är 
utkonkurrerade gör att den mesta nygenererade trafiken kommer att utgöras av biltrafik. 
På grund av detta jämför vi detta scenario med samma scenario år 2003 (Passagerare 
Scenario 1). Ökningen av antalet flygpassagerare från 2003 (exklusive transfer) kommer 
enligt prognosen att bli cirka 2 miljoner. Varje bil har i genomsnitt 1,28 passagerare, 
vilket ger 1 562 500 nya bilar. Den genomsnittliga reslängden för passagerare är enligt 
resvaneundersökningen 89 kilometer [VOS 2004]. Den totala ökningen av 
transportarbetet från flygpassagerarnas anslutningsresor blir då 139 miljoner 
fordonskilometer. En bil släpper i genomsnitt ut 0,203 kg koldioxid per kilometer [VV 
2004]. Detta resulterar i en koldioxidökning med omkring 28 000 ton på posten för 
flygpassagerares marktransporter.  
 
För de anställda vars antal ökar med omkring 2 000 personer står även de för ökat 
bilutnyttjande. Varje anställd beräknas resa till Arlanda 150 gånger per år. I varje bil 
beräknas 1,07 personer åka [VOS 2004]. Dessa fakta ger 280 000 arbetsresor med en 
genomsnittslängd på 35 km och transportarbetet 9,8 miljoner fordonskilometer och en 
koldioxidökning med 2 000 ton.  
 
Flygrörelserna emitterar 143 000 ton och övriga utsläpp blir 44 450 ton koldioxid då 
dessa inte ändras från Referens 2008. 
 
På de fem åren mellan 2003 och 2008 ökar det totala utsläppet med 41 150 ton. Resultatet 
kan ses i Tabell 24. 
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Tabell 24 Jämförelse Scenario 1 år 2003 och 2008 

Referens Scenario 1 2003 Scenario 1 2008
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 135 600 143 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 91 600 119 600
Buss 6 700 1 700 1 700
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 93 300 121 300
Anställda på ARN
Bil 17 900 17 700 19 700
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 17 700 19 700
Summa persontrafik 123 100 111 000 141 000
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 40 700 44 450
Totala emissioner 299 400 287 300 328 450
Flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 15,11 17,56  

 

7.5.3 Scenario 2, 2008 
Med Arlanda Express åker det med en uppräkning om 16 procent cirka 3,02 miljoner 
personer år 2008. Med fulla tåg (5,2 miljoner passagerare) innebär det en ökning jämfört 
med Referens 2008 på ungefär 2,18 miljoner passagerare som tas från biltrafiken. Av 
dessa räknar vi med att 26,6 procent är anställda, det vill säga cirka 580 000 stycken och 
resten (1 600 000) flygpassagerare.  
 
Till fjärrtågen räknade vi med en ökning på 400 000 passagerare år 2003 som vi här 
räknar upp med 16 procent till 464 000 passagerare. Dessa tas fortfarande oavkortat från 
flygpassagerarnas biltrafik.  
 
Nu antas även antalet resor med Flygbussen få en 16 procentig tillväxt till år 2008 då vi 
inte har några andra prognoser att använda än den totala flygpassagerarökningen. Detta 
innebär 2,48 miljoner * 1,16 ≈ 2, 87 miljoner passagerare. Andelen flygpassagerare med 
flygbussarna är 65 % (knappt 1,9 miljoner) och 35 % är arbetsresor (cirka 1 miljon). 
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med Referens 2008, med ungefär 3 900 ton (580 000/1,07 * 35 * 0,203 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 29 100 ton (2 064 000 / 1,28 *89 * 
0,203 kg).  
 
Totalt blir utsläppen då knappt 295 000 ton koldioxid, se Tabell 25, alltså något lägre än 
år 2003.  
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Tabell 25 Jämförelse scenario 2 2008 och Referens 2008 

Referens Referens 2008 Scenario 2 2008
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 143 000 143 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 114 600 85 500
Buss 6 700 6 700 6 700
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 121 300 92 200
Anställda på ARN
Bil 17 900 19 000 15 100
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 19 000 15 100
Summa persontrafik 123 100 140 300 107 300
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 44 450 44 450
Totala emissioner 299 400 327 750 294 750
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 17,56 17,56  

7.5.4 Scenario 3, 2008 
Då Upplandspendeln inte utnyttjade hela sin kapacitet från Uppsala eller från Upplands 
Väsby i ursprungsscenariot antas en del av de nytillkomna passagerarna att utnyttja denna 
nu. Även resande med Upplandspendeln från Upplands Väsby-hållet kommer att öka då 
kapaciteten inte är fullt utnyttjad. Mellan Uppsala och Arlanda kommer nu 75 procent av 
drygt 1,02 miljoner flygpassagerare ≈ 770 000 att resa på denna del av sträckan. På 
sträckan Upplands Väsby – Arlanda ska enligt vårt andra scenario 75 procent av de 
flygpassagerare som inte åker Arlanda Express eller Flygbuss från Stockholms län åka 
med pendeln. Detta blir (5 209 587 * 2 – 4 190 000 – 1 900 000) * 0,75 ≈ 3,25 miljoner 
passagerare. Totalt blir det då 4,02 miljoner passagerare med Upplandspendeln. 

 

Tabell 26 Resans Startpunkt år 2008 (Enkel resa)  

Resans startpunkt % av total År 2003 År 2008
Sthlm innerstad 25% 1 837 500 2 135 077
Sthlm Västerort 7% 514 500 597 821
Sthlm söderort 6% 441 000 512 418
Norra förortskommunerna 16% 1 176 000 1 366 449
Södra förortskommunerna 7% 514 500 597 821
Summa Stockholms län 61% 4 483 500 5 209 587
Uppsala län 6% 441 000 512 418
Övriga Sverige 26% 1 911 000 2 220 480
Utrikes 7% 514 500 597 821
totalt 100% 7 350 000 8 540 306  
Källa: LFV Resevaneundersökning citerad i [Pm 8:2003], samt egen beräkning för år 2003 
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Detta medför en minskning av antalet resor med bil på ytterligare 3,67 miljoner (4,02 
miljoner pax med pendeln – 0,35 miljoner pax som kommer från buss) som även här 
antas komma från flygpassagerarna då vi saknar material för att räkna på anställda. Totalt 
blir detta en minskning jämfört Referens 2008 med 5 734 000 anslutningsresor med bil 
för flygpassagerarna och 580 000 för anställda. 
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med Referens 2008, med ungefär 3 900 ton (580 000/1,07 * 35 * 0,203 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 80 900 ton (5 734 000 / 1,28 *89 * 
0,203 kg).  
 
Detta ger utsläppstabell Tabell 27, i vilken vi kan se att utsläppen stannar under 243 000 
ton koldioxid, det vill säga mer än 100 000 ton på rätt sida om taket. 
 
Tabell 27 Jämförelse Referens 2008 och scenario 3 2008 

Referens Referens 2008 Scenario 3 2008
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 143 000 143 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 114 600 33 700
Buss 6 700 6 700 6 100
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 121 300 39 800
Anställda på ARN
Bil 17 900 19 000 15 100
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 19 000 15 100
Summa persontrafik 123 100 140 300 54 900
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 44 450 44 450
Totala emissioner 299 400 327 750 242 350
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 17,56 17,56  

7.5.5 Referens 2020 
Denna räkning baseras på ökningen av antalet flygpassagerare. Antalet passagerare med 
de olika transportslagen antas stiga proportionerligt mot ökningen av antalet 
flygpassagerare. Antalet flygpassagerare år 2020 antas vara 26,45 miljoner då vi 
använder den prognos som används i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta motsvarar en 
passagerarökning med 75 procent jämfört med år 2003. 
 
När det gäller de anställda antas deras resor också sprida ut sig proportionerligt mot 
ökningen i antalet resor. Vårt antagande om en ökning med 1 anställd per 1000 
passagerare medför en ökning med cirka 11 000 anställda jämfört med referens 2003. 
Varje anställd beräknas resa till Arlanda 150 gånger per år [VOS 2004] vilket medför att 
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det blir ytterligare 1 650 000 arbetsresor. Byggt på Tabell 11 och Tabell 12 har vi gjort 
följande tabell.  
 
Tabell 28 Antagen fördelning av anslutningsresor år 2020 

Anslutningsresor 2020
Flygpax Anställda

Personbil 12 250 000 3 672 000
Buss 3 937 500 1 686 400
Tåg 5 250 000 734 400
Annat 262 500 68 000
Summa 21 700 000 6 160 800  
 
Utsläppen från biltrafiken blir då, räknat på samma sätt som tidigare, för flygpassagerare 
cirka 141 400 ton. För anställdas bilresor blir motsvarande siffra ungefär 19 900 ton. 
Bussarna beräknas öka utsläppen med 5 000 ton. För vidare resonemang se Scenario 2, 
2020. 
 
Vi antar att antalet passagerare per LTO-cykel förblir 130 enligt Tabell 14. 
Koldioxidutsläppet per LTO-cykel behåller vi som värdet år 2008, det vill säga 1,059 ton, 
eftersom minskningen av utsläpp från flygmotorer inte kan förutsättas minska med 2 % i 
all framtid och vi inte har stöd för att anta att minskningen fortsätter fram till 2020. 
Antalet LTO-cykler blir då cirka 203 000 och de totala koldioxidutsläppen för själva 
flygrörelserna blir då cirka 215 000 ton. Övriga utsläpp blir år 2020, enligt resonemanget 
i kapitlet Scenarion i framtiden, 53 420 ton koldioxid. År 2020 blir det totala utsläppet 
över 441 000 ton koldioxid, se Tabell 29, alltså nästan 100 000 ton över taket. 
 
Tabell 29 Referens år 2020 jämfört med Referens 2003 

Referens Referens 2020
Emissioner från CO2 CO2

ton/år ton/år
Flyg 135 600 215 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 141 400
Buss 6 700 11 700
Tåg 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 153 100
Anställda på ARN
Bil 17 900 19 900
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0
Summa anställda 17 900 19 900
Summa persontrafik 123 100 173 000
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 53 420
Totala emissioner 299 400 441 420
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 26,45  
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7.5.6 Scenario 1, 2020 
Tillväxten fram till år 2030 beräknas enligt LFV vara omkring 2,45 procent. Det är denna 
siffra som användes för att göra beräkningarna till miljökonsekvensbeskrivningen år 
2004. Detta innebär att passagerartillväxten beräknas bli 9,3 miljoner exklusive transfer 
jämfört med år 2003, se Tabell 30. Alla dessa förväntas ta sig till Arlanda med bil då 
Arlanda Express redan är fullt och flygbussarna från Stockholm C har upphört.  
 
Tabell 30 LFV:s prognos över passagerartillväxt 

År Antal flygpax Exkl transfer Pax från Stockholm Pax från Uppsala Pax övrigt
2003 15 113 505 12 393 074 9 219 238 906 810 4 987 457
2008 17 564 298 14 402 724 10 714 222 1 053 858 5 796 218
2020 26 447 322 21 686 804 16 132 867 1 586 839 8 727 616
2030 32 252 832 26 447 322 19 674 228 1 935 170 10 643 435

Källa: Mats Åhlgren, LFV prognosmakare 

Beräkningen blir som i tidigare scenarion, 9 300 000/1,28 ≈ 7,3 miljoner nya bilresor, 
jämfört med år 2003, inom Arlandas miljözon. Transportarbetet blir 7 300 000*89 ≈ 647 
miljoner fordonskilometer. Koldioxidutsläppet som genereras från passagerarnas bilresor 
ökar då med 647 000 000*0,203 ≈ 131 000 ton.  
 
De anställda kommer att öka med 9 300 personer då vi fortfarande räknar med 1 anställd 
per 1 000 passagerare. Varje anställd beräknas resa fram och tillbaka till Arlanda 150 
gånger per år. I varje bil beräknas 1,07 personer åka [VOS 2004]. Detta ger 1,3 miljoner 
arbetsresor tur och retur med en genomsnittslängd på 35 km ger det transportarbetet 45,6 
miljoner fordonskilometer och en koldioxidökning med 9 300 ton.  
 
Summan av utsläppen blir över 519 000 ton vilket vida överskrider utsläppstaket för 
koldioxid, se Tabell 31.  Detta innebär att det inte kommer att finnas anledning för oss att 
göra scenario 1 för år 2030.  
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Tabell 31 Jämförelse Scenario 1, 2020 med scenario 1 i tidigare scenarion 

Scenario 1 2003 Scenario 1 2008 Scenario 1 2020
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 143 000 215 000
Flygpax marktransport
Bil 91 600 119 600 222 600
Buss 1 700 1 700 1 700
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 93 300 121 300 224200
Anställda på ARN
Bil 17 700 19 700 27 000
Buss
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 700 19 700 27000
Summa persontrafik 111 000 141 000 251200
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 44 450 53 420
Totala emissioner 287 300 328 450 519 620
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 17,56 26,45  

7.5.7 Scenario 2, 2020 
Med Arlanda Express åker det, med en uppräkning om 75 procent, cirka 4,55 miljoner 
personer år 2008. I detta scenario med fulla tåg (5,2 miljoner) blir det en ökning med 
ungefär 650 000 passagerare som tas från biltrafiken. Av dessa räknar vi med att 26,6 
procent är anställda, det vill säga cirka 173 000 stycken och resten (477 000) 
flygpassagerare.  
 
Till fjärrtågen räknade vi med en ökning på 400 000 passagerare 2003 som vi här räknar 
upp med 75 procent till 700 000 passagerare. Dessa tas fortfarande oavkortat från 
flygpassagerarnas biltrafik.  
 
Nu antas även antalet resor med Flygbussen få en 75 procentig tillväxt till år 2020 då vi 
inte har några andra prognoser att använda än den totala flygpassagerarökningen. Detta 
innebär 2,48 miljoner * 1,75 ≈ 4,34 miljoner passagerare. Detta överskrider bussarnas 
kapacitet. För att få plats med dessa passagerare antar vi att det körs fler bussar på 
linjerna och för att inte underskatta utsläppen de ger upphov till dubblar vi utsläppen från 
Flygbussarna mellan Stockholm och Arlanda. Detta dubblar även kapaciteten till 8 
miljoner passagerare totalt. Andelen flygpassagerare med flygbussarna är 65 % (knappt 
2,82 miljoner) och 35 % är arbetsresor (cirka 1,52 miljoner). 
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med Referens 2020, med ungefär 900 ton (173 000 / 1,07 * 35 * 0,166 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 13 600 ton (1 177 000 / 1,28 *89 * 
0,166 kg). 
 
Resultaten redovisas i Tabell 32. 
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Tabell 32 Jämförelse scenario 2 2020 och Referens 2020 

Referens Referens 2020 Scenario 2 2020
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 215 000 215 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 141 400 127 800
Buss 6 700 11 700 11 700
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 153 100 139 500
Anställda på ARN
Bil 17 900 19 900 19 000
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 19 900 19 000
Summa persontrafik 123 100 173 000 158 500
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 53 420 53 420
Totala emissioner 299 400 441 420 426 920
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 26,45 26,45  

7.5.8 Scenario 3, 2020 
Då Upplandspendeln inte utnyttjade hela sin kapacitet från Uppsala eller från Upplands 
Väsby i ursprungsscenariot kommer en del av de nytillkomna passagerarna att utnyttja 
denna nu. Även resandet med Upplandspendeln från Upplands Väsby-hållet kommer att 
öka då kapaciteten inte är fullt utnyttjad. Mellan Uppsala och Arlanda kommer nu 75 
procent av drygt 1,54 miljoner flygpassagerare ≈ 1 160 000 att resa på denna del av 
sträckan. På sträckan Upplands Väsby – Arlanda ska enligt vårt andra scenario 75 procent 
av de flygpassagerare som inte åker Arlanda Express eller Flygbuss från Stockholms län 
åka med pendeln. Detta blir (7 847 014 * 2 – 4 190 000 – 2 820 000) * 0,75 ≈ 6,51 
miljoner passagerare. Här överskrids kapaciteten och vi räknar därför med 
maxkapaciteten som är 3,3 miljoner passagerare. Totalt blir det då 4,84 miljoner 
passagerare med Upplandspendeln. 
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Tabell 33 Resans startpunkt år 2020 (Enkel resa)  

Resans startpunkt % av total År 2003 År 2020
Sthlm innerstad 25% 1 837 500 3 215 989
Sthlm Västerort 7% 514 500 900 477
Sthlm söderort 6% 441 000 771 837
Norra förortskommunerna 16% 1 176 000 2 058 233
Södra förortskommunerna 7% 514 500 900 477
Summa Stockholms län 61% 4 483 500 7 847 014
Uppsala län 6% 441 000 771 837
Övriga Sverige 26% 1 911 000 3 344 629
Utrikes 7% 514 500 900 477
totalt 100% 7 350 000 12 863 958  
Källa: LFV Resevaneundersökning citerad i [Pm 8:2003], samt egen beräkning för år 2020 

Detta medför en minskning av antalet resor med bil på ytterligare 4,49 miljoner (4,84 
miljoner pax med pendeln – 0,35 miljoner pax som kommer från buss) som även här 
antas komma från flygpassagerarna då vi saknar material för att räkna på anställda. Totalt 
blir detta en minskning, jämfört med Referens 2020, med 5 667 000 (1 177 000 + 
4 490 000) anslutningsresor med bil för flygpassagerarna och 173 000 för anställda. 
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med Referens 2020, med ungefär 900 ton (173 000 / 1,07 * 35 * 0,166 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 65 400 ton (5 667 000 / 1,28 *89 * 
0,166 kg).  
 
Resultaten redovisas i Tabell 34. 
 
Vi får alltså problem med kapaciteten i detta scenario då vi har för lite utrymme på våra 
pendeltåg varigenom biltrafiken ger upphov till mer utsläpp än vad tanken var med 
förutsättningarna i detta scenario. Kapacitetsökningarna som görs berör endast den 
rullande materielen och borde vara genomförbara utan några infrastrukturmässiga 
förändringar. Vi anser dem som relativt enkla att genomföra, varför vi tycker oss kunna 
räknar med dessa ökningar. 
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Tabell 34 Jämförelse Scenario 3 2020 och Referens 2020 

Referens Referens 2020 Scenario 3 2020
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 215 000 215 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 141 400 76 000
Buss 6 700 11 700 11 100
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 153 100 87 100
Anställda på ARN
Bil 17 900 19 900 19 000
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 19 900 19 000
Summa persontrafik 123 100 173 000 106 100
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 53 420 53 420
Totala emissioner 299 400 441 420 374 520
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 26,45 26,45  

7.5.9 Scenario 4, 2020 
I detta scenario ökar vi kapaciteten på Upplandspendeln då denna inte kunde ta mer än 
drygt hälften av de passagerarna vi ville ha med år 2020 med det diskuterade 
trafikupplägget [Transek 2004]. Enligt SL:s hemsida ska man ta nya pendeltåg i drift 
2005. Fullängdsversionen av dessa ska rymma mellan 760 och 780 sittplatser. Genom att 
trafikera Upplandspendeln med halvtimmestrafik och dessa tåg skulle sittplatskapaciteten 
öka från 3,3 miljoner till cirka 9,1 miljoner. Kan vi då som i vår ansats få 75 procent av 
de passagerare som inte åker buss eller Arlanda Express att ta pendeln hamnar vi på en 
minskning med 7 687 000 (1 177 000+6 510 000)22 bilresor från flygpassagerarna 
jämfört med Referens 2020. 
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med Referens 2020, med ungefär 900 ton (173 000 / 1,07 * 35 * 0,166 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 88 700 ton (7 687 000 / 1,28 *89 * 
0,166 kg).  
 
Resultaten redovisas i Tabell 35. 
 
Här kan vi se att det är viktigt att kapaciteten möter efterfrågan för att utsläppen ska 
kunna hållas nere. Skillnaden mellan att kunna möta efterfrågan och att inte kunna det år 
2020 är 23 300 ton koldioxid. 
 
 
 
                                                 
22 För resonemang se Scenario 3, 2020 
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Tabell 35 Jämförelse Scenario 4 2020 och Referens 2020 

Referens Referens 2020 Scenario 4 2020
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 215 000 215 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 141 400 52 700
Buss 6 700 11 700 11 100
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 153 100 63 800
Anställda på ARN
Bil 17 900 19 900 19 000
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 19 900 19 000
Summa persontrafik 123 100 173 000 82 800
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 53 420 53 420
Totala emissioner 299 400 441 420 351 220
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 26,45 26,45  

7.5.10 Referens 2030 
Denna räkning baseras på ökningen av antalet flygpassagerare. Antalet passagerare med 
de olika transportslagen antas stiga proportionerligt mot ökningen av antalet 
flygpassagerare. Antalet flygpassagerare år 2030 antas vara 32,25 miljoner enligt samma 
prognos som i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta motsvarar en passagerarökning med 
113 procent jämfört med år 2003. 
 
När det gäller de anställda antas dessa också sprida ut sig proportionerligt mot ökningen i 
antalet resor. Vårt antagande om en ökning med 1 anställd per 1 000 passagerare medför 
en ökning med cirka 17 000 anställda jämfört med referens 2003. Varje anställd beräknas 
resa till Arlanda 150 gånger per år [VOS 2004] vilket medför att det blir ytterligare 2 
550 000 arbetsresor. Byggt på Tabell 11 och Tabell 12 har vi tagit fram följande tabell. 
 
Tabell 36 Fördelning av anslutningsresor 2030 

Anslutningsresor 2030
Flygpax Anställda

Personbil 14 910 000 5 562 000
Buss 4 792 500 2 554 400
Tåg 6 390 000 1 112 400
Annat 319 500 103 000
Summa 26 412 000 9 331 800  
 

Utsläppen från biltrafiken blir då, räknat på samma sätt som tidigare, för flygpassagerare 
cirka 172 100 ton. För anställdas bilresor blir motsvarande siffra ungefär 30 200 ton. 
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Bussarna beräknas fortfarande öka utsläppen med 5 000 ton. För vidare resonemang se 
Scenario 2, 2020. 
 
Vi antar att antalet passagerare per LTO-cykel förblir 130 enligt Tabell 14. 
Koldioxidutsläppet per LTO-cykel behåller vi som år 2008, det vill säga 1,059 ton 
eftersom minskningen av utsläpp från flygmotorer inte kan förutsättas fortsätta med 2 % i 
all framtid. Antalet LTO-cykler blir då cirka 248 000 stycken och de totala 
koldioxidutsläppen för själva flygrörelserna blir då cirka 262 700 ton.  
 
Övriga utsläpp blir år 2030, enligt resonemanget i kapitlet Scenarion i framtiden, 60 900 
ton koldioxid. 
 
År 2030 ser vi att vi överskridit taket med mer än hälften av den beviljade mängden 
utsläpp om prognoserna över antal resande slår in och marktransporterna fördelar sig på 
samma sätt över transportslagen. Det är en ökning av utsläppen med cirka 80 procent från 
2003. 
 
Totalt utsläpp ses i Tabell 37. 
 
Tabell 37 Jämförelse Referens 2030 och Referens 2003 

Referens Referens 2030
Emissioner från CO2 CO2

ton/år ton/år
Flyg 135 600 262 700
Flygpax marktransport
Bil 98 500 172 100
Buss 6 700 11 700
Tåg 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 183 800
Anställda på ARN
Bil 17 900 30 200
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0
Summa anställda 17 900 30 200
Summa persontrafik 123 100 214 000
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 60 900
Totala emissioner 299 400 537 600
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 32,25  
 

7.5.11 Drömscenario 2030 
På kapacitetssidan görs nu ytterligare förbättringar genom att man kör Arlanda Express 
med dubbla tågset vilket vad vi erfar ska vara möjligt även om Camilla Laaksonen, 
marknadschef på Arlanda Express, säger att ”vändning av tågen blir mer komplicerad 
med längre tåg”. Detta skulle innebära dubbel kapacitet på Arlanda Express, det vill säga 
cirka 10,4 miljoner passagerare per år. Lägger vi till pendeln med kapacitet på 9,1 
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miljoner sittande passagerare samt behåller flygbussarna som år 2020 finns kapacitet på 
cirka 27,5 miljoner passagerare från Stockholm och 9,1 miljoner från Uppsala. Detta 
innebär att det finns fullt tillräcklig kapacitet för att köra alla flygpassagerare kollektivt 
även så långt in i framtiden. Det finns även plats för en stor del av de anställda. Om vi 
antar att 70 procent av de anställdas resor har sin början i Stockholms eller Uppsalas län 
blir det 6,53 miljoner resor.  
Tabell 38 Resans startpunkt år 2030 (Enkel resa) 

Resans startpunkt % av total År 2003 År 2030
Sthlm innerstad 25% 1 837 500 3 921 197
Sthlm Västerort 7% 514 500 1 097 935
Sthlm söderort 6% 441 000 941 087
Norra förortskommunerna 16% 1 176 000 2 509 566
Södra förortskommunerna 7% 514 500 1 097 935
Summa Stockholms län 61% 4 483 500 9 567 720
Uppsala län 6% 441 000 941 087
Övriga Sverige 26% 1 911 000 4 078 045
Utrikes 7% 514 500 1 097 935
totalt 100% 7 350 000 15 684 788  
Källa: LFV Resevaneundersökning citerad i [Pm 8:2003], samt egen beräkning för år 2030 

 
I drömscenariot får vi samtliga dessa att åka med antingen bussarna eller något av tågen. 
Dessutom åker det med uppräkning proportionellt mot flygpassagerare 852 000 personer 
fler med fjärrtåg än 2003. 
 
Uppräknat mot ökningen av flygpassagerare åker det cirka 5,54 miljoner passagerare med 
Arlanda Express. För att fylla den kan man ta ungefär 4,86 miljoner passagerare från 
biltrafiken. 
 
På samma sätt kan man fylla flygbussarna med 2,72 miljoner passagerare från biltrafiken. 
 
Till pendeln finns då kvar 2,62 miljoner flygpassagerare från biltrafiken i Stockholm och 
Uppsala län. Vi antar att 70 % av anställdas bilresor också startar i något av dessa län 
vilket innebär 3,89 miljoner passagerare till pendeln. 
 
Resultatet av detta blir att ungefär 11,05 miljoner bilresor tas från flygpassagerarnas 
bilresor i Referens 2030 och 3,89 miljoner resor tas från anställdas bilresor. 
 
Minskningen av koldioxidutsläpp jämfört Referens 2030 blir då på flygpassagerarnas sida 
127 500 ton (11 050 000 / 1, 28 * 89 * 0,166 kg) och på anställdas sida 22 600 ton  
(3 890 000/1, 28 * 35 * 0,166 kg).  
 
Tyvärr resulterar detta trots allt i utsläpp på nästan 387 000 ton koldioxid vilket 
överskrider taket på 343 000 ton, se Tabell 39. 
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Tabell 39 Jämförelse Drömscenario 2030 och Referens 2030 

Referens Referens 2030 Drömscenario 2030
Emissioner från CO2 CO2

ton/år ton/år
Flyg 135 600 262 700 262 700
Flygpax marktransport
Bil 98 500 172 100 44 600
Buss 6 700 11 700 11 100
Tåg 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 183 800 55 700
Anställda på ARN
Bil 17 900 30 200 7 600
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0
Summa anställda 17 900 30 200 7 600
Summa persontrafik 123 100 214 000 63 300
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 60 900 60 900
Totala emissioner 299 400 537 600 386 900
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 32,25 32,25  

7.6 Test för att se när taket nås 
Utsläppstaket för Arlanda är 343 000 ton koldioxid per år [VOS 2004]. I detta kapitel 
testar vi när utsläppen enligt våra scenarion går igenom taket för att på så sätt få en 
uppfattning om hur lång respittid de olika alternativen ger. 

7.6.1 Scenario 1 
År 2009 reser 18 446 000 passagerare till eller från Arlanda enligt LFV:s senaste 
långtidsprognos. Exklusive transfer ger detta 15,1 miljoner flygpassagerare som reser på 
marken till eller från Arlanda eller en ökning med 2,73 miljoner marktransporter för 
flygpassagerare jämfört med år 2003. All denna ökning tillkommer på bilsidan då 
Arlanda Express redan är fullt. 2 730 000/1,28 = 2,13 miljoner nya bilresor genereras. 
Transportarbetet ökar med 2,13 milj.* 89 km ≈ 189 820 000 km. Enligt Henrik Edwards 
uppskattas utsläppen från den genomsnittliga personbilen år 2009 till 184 gram koldioxid 
per kilometer. Utsläppen från flygpassagerarnas bilresor ökar då med 35 000 ton jämfört 
med 2003.  
 
Antalet anställda ökar med 3 400 personer då vi räknar med 1 ny anställd per 1 000 
passagerare. Dessa kommer också att tillkomma på bilsidan. 3 200 * 150 arbetsresor per 
år blir 480 000 nya arbetsresor. Utsläppsökningen jämfört med 2003 blir då 2 900 ton 
(480 000/1, 07 * 35 * 0,184 kg) 
 
Flygrörelsernas utsläpp kommer att bli 18 749 685 / 130 * 1,059 ≈ 152 700 ton eftersom 
vi räknar med samma siffror som tidigare.  
 
Övriga utsläpp blir drygt 45 000 ton.  
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Resultatet syns i Tabell 40, där man ser att taket precis överskrids 2009.   
 
Tabell 40 När Scenario 1 överskrider koldioxidtaket 

Scenario 1 Scenario 1 2008 Scenario 1 2010 
Emissioner från CO2 CO2

ton/år ton/år
Flyg 135 600 143 000 152 700
Flygpax marktransport
Bil 91 500 119 500 126 500
Buss 1 700 1 700 1 700
Tåg 0 0
Summa flygpassagerare 93 200 121 200 128 200
Anställda på ARN
Bil 17 700 19 700 20 600
Buss
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 700 19 700 20 600
Summa persontrafik 110 900 140 900 307 300
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 44 450 45 000
Totala emissioner 287 200 328 350 346 500  

7.6.2 Scenario 2 
Referensalternativet 2013 baseras på ökningen av antalet flygpassagerare. Antalet 
passagerare med de olika transportslagen antas stiga proportionerligt mot ökningen av 
antalet flygpassagerare som år 2013 antas vara 21,12 miljoner enligt samma prognos som 
i miljökonsekvensbeskrivningen. Detta motsvarar en passagerarökning med 40 procent 
jämfört med år 2003. 
 
När det gäller de anställda antas deras resor också sprida ut sig proportionerligt mot 
ökningen i antalet resor. Vårt antagande om en ökning med 1 anställd per 1000 
passagerare medför en ökning med cirka 6 000 anställda jämfört med referens 2003. 
Varje anställd beräknas resa till Arlanda 150 gånger per år [VOS 2004] vilket medför 
ytterligare 900 000 arbetsresor. Byggt på Tabell 11 och Tabell 12 har vi gjort följande 
tabell.  
Tabell 41 Fördelning av anslutningsresor 2013 

Anslutningsresor 2013
Flygpax Anställda

Personbil 9 779 000 3 240 000
Buss 3 143 250 1 488 000
Tåg 4 191 000 648 000
Annat 209 550 60 000
Summa 17 322 800 5 436 000  
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Utsläppen från biltrafiken blir då, räknat på samma sätt som tidigare fast med utsläpp på 
176 gram koldioxid per kilometer [Henrika Edwards SIKA], för flygpassagerare cirka 
119 700 ton. För anställdas bilresor blir motsvarande siffra ungefär 18 700 ton. 
 
Vi antar att antalet passagerare per LTO-cykel förblir 130 passagerare enligt Tabell 14 
och koldioxidutsläppet per LTO-cykel 1,059 ton enligt tidigare diskussion. Antalet LTO-
cykler blir då cirka 162 400 stycken och de totala koldioxidutsläppen för själva 
flygrörelserna blir då cirka 172 000 ton.  
 
Övriga utsläpp blir år 2013, enligt resonemanget i kapitlet Scenarion i framtiden, 48 200 
ton koldioxid. 
 
Totala utsläpp syns i Tabell 42. 
 
Tabell 42 Referens år 2003 jämfört med Referens 2013 

Referens Referens 2013
Emissioner från CO2 CO2

ton/år ton/år
Flyg 135 600 172 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 119 700
Buss 6 700 6 700
Tåg 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 126 400
Anställda på ARN
Bil 17 900 18 700
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0
Summa anställda 17 900 18 700
Summa persontrafik 123 100 145 100
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 48 200
Totala emissioner 299 400 365 300
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 21,12  
 
I Scenario 2 år 2013 har Arlanda Express med en uppräkning om 40 procent cirka 3,63 
miljoner personer. Med fulla tåg blir det en ökning jämfört med referens 2013 på ungefär 
1 570 000 passagerare som tas från biltrafiken. Av dessa räknar vi med att 26,6 procent är 
anställda, det vill säga cirka 417 000 stycken och resten (1 150 000) flygpassagerare.  
 
Till fjärrtågen räknade vi med en ökning på 400 000 passagerare 2003 som vi här räknar 
upp med 40 procent till 559 000 passagerare. Dessa tas fortfarande oavkortat från 
flygpassagerarnas biltrafik.  
 
Nu antas även antalet resor med Flygbussen få en 40-procentig tillväxt till år 2013 då vi 
inte har några andra prognoser att använda än den totala flygpassagerarökningen. Detta 
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innebär 2,48 miljoner * 1,40 ≈ 3,47 miljoner passagerare. Andelen flygpassagerare med 
flygbussarna är 65 % (knappt 2,26 miljoner) och 35 % är arbetsresor (cirka 1,21 
miljoner). 
 
De anställdas minskade bilresor ger upphov till en minskning av koldioxidutsläppen, 
jämfört med referens 2013, med ungefär 2 400 ton (417 000/1,07 * 35 * 0,176 kg) och 
motsvarande minskning för flygpassagerare blir cirka 20 900 ton (1 709 000 / 1,28 *89 * 
0,176 kg).  
 
Resultaten redovisas i Tabell 43. 
 
Tabell 43 Jämförelse scenario 2 2013 och Referens 2013 

Referens Referens 2013 Scenario 2 2013
Emissioner från CO2 CO2 CO2

ton/år ton/år ton/år
Flyg 135 600 172 000 172 000
Flygpax marktransport
Bil 98 500 119 700 98 800
Buss 6 700 6 700 6 700
Tåg 0 0 0
Summa flygpassagerare 105 200 126 400 105 500
Anställda på ARN
Bil 17 900 18 700 16 300
Buss ingår i bussflygpax
Tåg 0 0 0
Summa anställda 17 900 18 700 16 300
Summa persontrafik 123 100 145 100 121 800
Övriga transporter, motorprovning,
intern service och uppvärmning 40 700 48 200 48 200
Totala emissioner 299 400 365 300 342 000
flygpax per år, enl. LFV, milj. 15,11 21,12 21,12  
 
Vi hamnar här några tusen ton under det angivna utsläppstaket. Genom att titta på 
utsläppen för flygtrafiken som under år 2014 med gällande prognos ökar med drygt 5 600 
ton ser man att taket kommer att spräckas år 2014. 

7.6.3 Scenario 3-4 
Med de ansatser vi har gjort för scenario 3 och scenario 4 kan man se i Tabell 35 att taket 
bryts med endast några tusen ton koldioxid år 2020. Vi tittade därför på prognosen för 
antalet flygresenärer år 2019 som visade sig vara drygt 25,6 miljoner. Genom att fortsatt 
anta att det rör sig om 130 personer per LTO-cykel gav det oss cirka 197 000 LTO-cykler 
som med ett fortsatt utsläpp på 1,059 ton per cykel ger upphov till utsläpp på 208 600 ton 
koldioxid. Bara den minskningen tar ner utsläppen under taket. Därför gör vi inte 
räkningar med referensår och så vidare här eftersom vi direkt kan säga att under 2019 slår 
vi inte genom taket med dessa ansatser. 
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7.6.4 Begränsat antal flygrörelser 
Vi har räknat på utsläppen utan att ta hänsyn till utvecklingen av flygtrafiken utan låtit 
den växa fritt. Dock är det så att i Arlandas miljövillkor ingår det en begränsning på 
372 100 flygrörelser per år [Åsa Sahlqvist, miljöhandläggare LFV], vilket motsvarar 
186 500 LTO-cykler. Med fortsatt cirka 130 personer per LTO-cykel motsvarar det en 
årsmängd passagerare på 24,18 miljoner, dvs. ungefär prognosen för antal passagerare 
2017. Utan att LFV får tillstånd för fler flygrörelser eller att man ökar antalet passagerare 
per LTO-cykel kan man alltså med vårt scenario 3-4 klara sig under taket permanent. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen [VOS 2004] nämner att antalet flygrörelser är begränsat 
till 372 100 och att man räknar med att överskrida denna nivå något år in på 2020-talet. 
Att de får ett senare årtal beror på att antalet passagerare per LTO-cykel antas öka något 
under åren till följd av större flygplan. Vi har ju som sagt räknat på ett konstant antal 
passagerare per LTO-cykel och har inget annat att gå efter. Det som händer med 
resultaten i beräkningarna på framtida emissioner är att utsläppen från flygtrafiken i 
realiteten borde bli något mindre om antagandet i miljökonsekvensbeskrivningen 
stämmer.  Dessutom kan detta medföra att våra scenarion inte klarar sig under 
utsläppstaket så länge som man inte överskrider antalet beviljade flygrörelser då vi inte 
klarar att hålla oss under utsläppstaket på 2020-talet. Med vårt scenario 4 skulle man 
dock inte behöva göra några omfattande begränsningar i flygtrafiken 

7.6.5 Sammanfattning av taktestet 
Vi sammanfattar testen av våra scenarion jämfört med taket för utsläpp av koldioxid 
genom att infoga ett digram som visar en förenklad kurva över utsläppen i de olika 
scenariona. Från diagrammet kan man utläsa att trots kraftiga åtgärder så skiljer sig inte 
året då utsläppstaket bryts igenom med mer än 9-10 år om man jämför de olika 
scenarierna. Då våra antaganden ibland annat scenario 3 kan anses något extrema för att 
minska koldioxidutsläppen så innebär det att Arlanda inte kommer klara sina miljövillkor 
om de inte får dessa villkor reviderade inom en snar framtid. Detta trots att miljövillkoren 
inte börjar gälla förrän år 2013 (10 år efter starten av rullbana 3). 
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Figur 20 Utsläppstak, prognoser och våra scenarion 
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8 Kvittning mellan kväveoxid och koldioxid 
Vår rapport är koncentrerad på utsläpp av koldioxid då det är begränsningen av dessa 
utsläpp som är den första begränsande faktorn bland utsläppen. Eftersom utsläppen på 
kväveoxiderna kommer att ligga en bit under taket kan det tänkas att det går att kvitta en 
del av koldioxidutsläppen mot den buffert av kväveoxid som kommer att finnas, så att det 
blir möjligt att öka koldioxidutsläppen. Man kan då använda sig av schablonvärden för de 
olika utsläppen, som SIKA har tagit fram för samhällekonomiska kalkyler, för att se hur 
mycket extra koldioxid man då kan släppa ut genom kvittning. 
 
Gällande värdering av koldioxidutsläpp är 1:50 kr per kg och för kväveoxid ett grundpris 
på 62 kr per kg. För kväveoxid tillkommer ett lokalt värde bestämt av var utsläppen sker. 
Tyvärr har SIKA inte beräknat detta för utkanterna av Stockholm, men vi använder oss 
av värdet för Uppsala som är 15 kr per kg [SIKA 2005]. Alla dessa priser är på 2001 års 
prisnivå vilket inte spelar någon roll för kvittningen. En ren inflationsuppräkning till 
dagens prisnivå ändrar inte värdenas inbördes relation. 
 
Eftersom vi inte har räknat själva på hur mycket kväveoxider som släpps ut i framtiden 
använder vi oss här av de uppgifter som finns i miljökonsekvensbeskrivningen. I den 
finns ett diagram, se Figur 21, som säger att de räknar med en fortsatt nergång av dessa 
utsläpp fram till år 2010 och sen en långsam uppgång fram till 2030. År 2010 uppskattar 
man enligt en tabell utsläppen av kväveoxider till 940 ton och år 2030 uppskattas det att 
det har stigit till 1 120 ton [VOS 2004]. Genom att titta i diagrammet har vi sedan bedömt 
det som att de har 1 020 ton utsläpp år 2020. Utsläppstaket är för kväveoxider 1 930 ton 
per år. 
 
Om vi då använder värdet för utsläpp av kväveoxider i Uppsala (62 + 15 = 77 kr per kg) 
för att beräkna finansiellt värde på den outnyttjade rätten till utsläpp av kväveoxider får 
man fram följande tabell. 
Tabell 44 Värden på outnyttjad utsläppsrätt för kväveoxider 

År Värde
2010 76 230 000 kr
2020 70 070 000 kr
2030 62 370 000 kr

  
 
Detta kan omsättas i koldioxid som har ett värde på 1:50 kr per kg. En ”översättning” 
som ger tillstånd att höja taket för koldioxid med hänsyn till att man ligger under taket för 
kväveoxider ger då följande tabell. 
Tabell 45 Höjning av koldioxidtaket 

Höjt tak för koldioxid genom kvittning mot kväveoxider
År Höjning av tak i antal ton Nytt tak i ton

2010 50 820 393 820
2020 46 713 389 713
2030 41 580 384 580   
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Denna höjning av koldioxidtaket kan skjuta fram tidpunkten för när man går igenom 
taket några år ytterligare. Med våra scenarion 3 och 4 klarar vi oss med dessa villkor 
under taket utan problem år 2020 och bör klara oss ytterligare något år. Scenario 2 bör 
klara sig fram till ungefär 2015. Detta förutsätter ju dock att villkoren ändras något av 
Miljödomstolen. 
 

 
Figur 21 Kvittning av koldioxid och kväveoxider  

Källa: [VOS 2004] 
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9 Externa åtgärdsförslag 
I några av de rapporter vi har läst finns förslag på åtgärder för att sänka utsläppen av 
koldioxid och kväveoxider. I detta kapitel sammanfattar vi några av dessa. 
 
De bedömda effekterna av åtgärderna är betydligt lägre än de effekter som vi beräknat i 
föregående kapitel. Åtgärderna för att få så stor ökning av det kollektiva resandet som vi 
räknar med behöver förmodligen vara mer extrema än de som diskuteras nedan. 

9.1 Åtgärder VOS 2004 
VOS har i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivit flera olika framtida åtgärder för att 
förbättra miljön på Arlanda och bedömt vilken effekt de skulle ha på miljön runt 
flygplatsen. De förslag som rör just flygplatsområdet är de som finns i Tabell 46. 
Tabell 46 VOS’ föreslagna utsläppsminskande åtgärder för biltrafik  

 
Källa: [VOS 2004] 

 
Åtgärderna här tar mestadels upp problemet med biltrafiken, man vill minska denna till 
förmån för miljövänligare alternativ. Som synes räknar man med en relativt liten 
minskning av koldioxidutsläppen genom att man höjer parkeringsavgifterna. Detta beror 
på att skjutsningen kommer att öka. För att råda bot på detta finns ett annat förslag nedan 
där man inför en avgift för alla bilar som vill köra in till Arlanda. 
 
VOS har även beskrivit åtgärder som kulle kunna effektivisera själva flygtrafiken. 
Förslagen kring minskad bränsleförbrukning handlar mest om att samarbeta med andra 
länders luftfartsverk för att förkorta luftvägarna och minska köerna vid start och landning 
samt att välja optimala flyghöjder för att minimera utsläppen.  
 
För att gynna bättre och miljövänligare flygplan har Arlanda och de övriga 18 
flygplatserna i LFV:s regi redan idag landningsavgifter som varierar beroende på hur 
mycket avgaser flygplanen emitterar.23 Avgiften gäller dock inte koldioxid och har 
därmed mest symboliskt värde. Det tas även upp som förslag att undersöka om det går att 
punktbeskatta flygbränsle för att öka viljan att hitta energieffektivare flygplan och 
motorer.  

                                                 
23 LFV AIC A3 2005, Luftfartstaxa för statens flygplatser mm. 
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Handel med utsläppsrätter håller på att införas i EU bland större industrianläggningar 
som kräver mycket energi. Denna handel gäller idag inte transportsektorn. LFV och flera 
andra länders trafikverk har framfört att flygtrafiken bör ingå i denna handel i framtiden, 
eftersom de då kan bidra till att minska de samlade koldioxidutsläppen i Europa, vilket är 
ett av kraven enligt Kyotoprotokollet som trädde i kraft den 16 februari 2005.  
 
För att förbättra miljön via transporter av passagerare, anställda och gods till och från 
Arlanda har en rad förslag lagts fram. Där vill man bland annat att Upplandspendeln ska 
starta. VOS har även beskrivit att man vill öka passagerarvolymen på Arlandabanan med 
50 %.  
 
Ett annat område som kan komma att förbättra miljön är att bygga ett godsspår till 
Arlandas godsterminaler. Då kommer godståg att utnyttja banan nattetid och under de 
timmar som passagerartrafiken inte är så intensiv. Förslagen och dess beräknade 
konsekvens syns här nedan i Tabell 47. 
 
Tabell 47 VOS’ åtgärdsförslag för att minska miljöutsläppen från marktransporter 

 
Källa: [VOS 2004] 

9.2 Åtgärder RTK 2003 
Trafikkontoret har även bedömt Marktrafiken till Arlanda och givit förslag på åtgärder 
för att förbättra tågtrafiken. Bland annat så vill de öka tillgängligheten för befolkningen i 
Norra Stockholm att åka kollektivt till Arlanda genom att öka antalet hållplatser och en 
bättre trafikering av interregionaltågen och lokalpendeltåg vid Arlanda Central. Om dessa 
åtgärder görs så räknar RTK med att fördelningen av trafiken till Arlanda kommer ändras 
enligt Figur 22.  
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Figur 22 Färdmedelsval för marktransporter till Arlanda efter RTK:s förslag 

Källa: RTK 

9.3 Åtgärder VV 2002 
Vägverket har också gjort några åtgärdsförslag för att minska utsläppen på och runt 
Arlanda. I Figur 23 visas hur fördelningen beräknas bli mellan olika färdmedel och olika 
kategorier av passagerare. T står för tjänsteresor, P för privatresor, si för start inom 
Stockholms län, su för start utanför. Bi står för boende inom Stockholms län och bu för 
boende utanför Stockholms län och arb står för arbetande på Arlanda. Då dessa grupper 
har en relativt jämn fördelning kan man inte ge åtgärdsförslag enbart baserat på denna. 
Däremot så kan man försöka öka den kollektiva andelen på bekostnad av bilresandet till 
Arlanda. För att göra detta finns två huvudvägar att gå, antingen förbättra och göra 
kollektivtrafiken billigare eller göra Arlanda dyrare och mer svårtillgängligt med bil. 
 

 
 Figur 23 Beräknad färdmedelsfördelning för olika trafikantgrupper  

Källa [VV 2002] 

De viktigaste kollektivtrafikåtgärder som nämns är tillbyggnad av den så kallade Norra 
kroken så pendeltågslinjen till Märsta kan förlängas till Arlanda norrifrån samt att de 
kollektiva transportmedlen blir billigare än idag. Det ska vara lönsamt för individen både 
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ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt att åka kollektivt istället för att ta bilen. Exempel 
på konkreta förändringar på kollektivtrafiken är följande:  
 

• Högre turtäthet på tåglinjerna, Märsta – Arlanda, Arlanda Express 
• Nya tåglinjer från Linköping och Södertälje direkt till Arlanda utan byte. 
• Billigare tågbiljetter, Arlanda Express sänks till 75 kronor och straffavgiften för 

andra tågoperatörer på 45 kronor slopas.  
• Högre turtäthet på busslinjerna Märsta – Arlanda och Täby – Arlanda och 

Bromma – Arlanda.  
• Billigare bussbiljetter, priset sätts till 35 kronor.  

 
Enligt Vägverkets beräkningar kommer man genom införandet av pendeltåg via norra 
kroken öka persontrafikarbetet med kollektivtrafik med 16 procent och bil och taxi 
kommer att minska med 6 procent. Man förväntar sig en koldioxidminskning med 5 600 
ton. All koldioxidminskning här sker på grund av överflyttning av passagerare till 
kollektivtrafik från bil. Om man inför alla de ovanstående åtgärderna räknar Vägverket 
med en minskning på 21 000 ton koldioxid.  
 
Som biltrafikåtgärd säger man att en zonavgift kan vara lönsam så att alla som kör bil in 
till Arlanda, bil som parkerar, hämtar och lämnar av passagerare kommer att få betala en 
avgift när de ska in på Arlandas område. Avgiften avses inte bli lika hög för personalen 
som jobbar på Arlanda. Exempel på åtgärder för bilavgiftzon inom Arlanda är följande:  
 

• En kostnad på 200 kronor belastas varje fordon som angör Arlanda. Detta innebär 
att det blir 200 kronor dyrare att parkera, oavsett hur lång tid, och att skjutsa eller 
hämta folk vid terminalerna.  

• Parkeringsavgiften för anställda höjs från 5 kronor till 25 kronor per dag.  
 
Dessa åtgärder beräknas ge en koldioxidminskning med omkring 22 000 ton, helt och 
hållet på grund av minskat bilresande.  
 
Vid en kombination av förbättrade kollektiva transporter och en ”biltull” för att ta sig in 
på Arlandaområdet räknar man med en total minskning på omkring 29 000 ton koldioxid.  
 
Vägverket har också gjort ett åtgärdspaket för att minska utsläppen från godshanteringen, 
bland annat finns förslag på ett godsspår, automatbana med mera. 
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10 Slutsatser 
Kapacitetsmässigt kan man möta efterfrågan per år under relativt lång tid framöver 
genom att bara ändra utformningen på den rullande materielen. Det skulle dock kunna bli 
problem att möta efterfrågan under rusningstimmarna, men vi har endast räknat med de 
sittplatser som finns att tillgå. Räknar man med stående passagerare, som det får plats 
nästan lika många som sittande, ökas kapaciteten väsentligt. Om vi tittar på 
Drömscenario 2030 räknar vi med att kapaciteten på Arlanda Express är 10,4 miljoner 
passagerare per år. Detta räknat på att man trafikerar sträckan med dubbla tågset med  
190 * 2 = 380 sittplatser. Enligt Camilla Laaksonen, markandschef på Arlanda Express, 
tar man maximalt 350 passagerare, det vill säga 160 stående. Jämfört med vad vi räknade 
som full kapacitet finns alltså en dold kapacitet på en dubbel Arlanda Express på 320 
passagerare. På årsbasis blir det en dold kapacitet på drygt 8,7 miljoner. Samma 
resonemang gäller för Upplandspendeln där vi räknat med antalet sittplatser. På de nya 
pendeltågen som vi implementerade i Scenario 4, 2020 ska det finnas cirka 530 * 2 = 
1060 ståplatser eller en dold årskapacitet på över 12 miljoner. Kapaciteten bör inte utgöra 
någon begränsning för passagerartrafiken till Arlanda via Arlandabanan på det 
tidsperspektivet vi har undersökt, det vill säga fram till år 2030.  
 
I våra scenarion ser man att nuvarande fördelning av passagerarna på de olika 
marktransportslagen är helt ohållbar om man ens ska hålla sig i närheten av de 
miljövillkor som gäller idag. Att konkurrera ut flygbussarna med Arlanda Express är inte 
något som bör eftersträvas då detta medför färre alternativ till anslutningsresor vilket 
medför mindre kapacitet för kollektivtrafiken och i förlängningen ökad biltrafik när 
passagerarna inte har något annat alternativ. Att minska biltrafiken är under rådande 
miljövillkor essentiellt då denna bidrar med nästan lika mycket koldioxidutsläpp som 
flygtrafiken när utsläppen beräknas enligt gällande miljövillkor. 
 
Upplandspendeln har en relativt stor inverkan på minskningen av koldioxider. Därför 
anser vi att trafiken borde tas i bruk så snabbt som möjligt. Denna kan i framtiden ta upp 
en stor mängd passagerare då det finns möjlighet att utnyttja det nya 100 meter långa 
pendeltåget, som ska tas i bruk i sommar, även på Upplandspendeln.  
 
I våra beräkningar har vi låtit flygtrafiken utvecklas utan några begränsningar över huvud 
taget. Vi har utökat den efter prognosen för flygpassagerartillväxten utan att ta hänsyn till 
hur mycket trafik som ryms och tillåts på Arlanda. För nuvarande har man tillstånd till 
372 100 flygrörelser per år. Detta motsvarar hälften så många LTO-cykler. Man kan 
alltså se att denna gräns överskrids innan 2020 med den passagerartillväxt och antal 
passagerare per LTO-cykel som vi räknar med. Detta bör man beakta när man tittar på de 
beräkningar över emissioner som vi har gjort. För att komma runt detta problem måste 
antal passagerare per LTO öka kraftigt, vilket inte är troligt, eller så måste Arlanda 
ansöka om att få utnyttja maximalt antal starter och landningar på de tre rullbanorna. Om 
inte så finns risken att flygtrafiken behöver läggas ut på andra mer perifera flygplatser 
med sämre kollektivtrafikanknytningar och längre bilresor som följd.  
 

  76 



Med kraftiga åtgärder för att motverka biltrafik och främja kollektivtrafiken i stort och 
den spårbundna framförallt kan man sänka utsläppen från marktransporterna betänkligt. I 
vårt Scenario 4, 2020 överskrids i och för sig taket, men endast med några få tusen ton. 
Då har vi som sagt redan överstigit den flygtrafik som är tillåten under gällande 
miljövillkor.  
 
Om Arlanda håller sig till dagens villkor gällande start och landningar borde man kunna 
hålla sig under utsläppstaket om tillräckligt kraftiga åtgärder görs för att minska 
biltrafiken och att främja kollektivtrafiken. Förutsättningarna är dock att LFV (eller 
staten) måste ha full kontroll över Arlandabanan. Om den även fortsättningsvis ska skötas 
av privata intressenter utan särskilt intresse av att utsläppstaket ska klaras, kommer 
förmodligen inte Arlandabanan att utnyttjas på ett tillräckligt samhällsekonomiskt och 
miljöekonomiskt effektivt sätt. Detta medför att miljövillkoren blir omöjliga att nå om 
trafikutvecklingen inte avstannar i det närmsta helt. 
 
Om det skulle bli tillåtet för Arlanda att kunna kvitta en del av sina koldioxidutsläpp mot 
den outnyttjade buffert man har på kväveoxidutsläpp skulle man klara sig ytterligare 
något eller några år, men det är ingen lösning som med säkerhet är bra då det kan vara 
negativt för miljön i ett större perspektiv att göra på detta sätt. 
 
Gör man endast ändringar av antalet tillåtna flygrörelser och behåller de stränga 
utsläppskraven så kommer man inte att klara av miljövillkoren i framtiden. Detta kan 
man konstatera genom att titta på vårt Drömscenario 2030. Även om alla som startar sina 
resor inom Stockholm och Uppsala län åker kollektivt kommer man att slå igenom taket. 
Detta är ingen överraskning då det till marktransporterna endast finns plats för utsläpp av 
totalt drygt 20 000 ton koldioxid då flygtrafiken enligt våra beräkningar kommer att stå 
för nästan 77 procent av de tillåtna koldioxidutsläppen. Utan att man helt går ifrån fossila 
bränslen på markbundna persontransporter är det givetvis omöjligt att frakta så många 
människor till Arlanda utan att släppa ut så mycket koldioxid.  

10.1 Kommentarer kring litteraturstudien 
Essentiellt i vår rapport är som sagts tidigare att trafikeringsrätten på Arlandabanan 
ändras, så att det blir mer kostnadseffektivt för den enskilde passageraren att resa med det 
miljövänliga tåget. Att ett bolag har rätt att ta ut straffavgift från andra bolag som vill 
utnyttja denna järnväg gör att de samhällsekonomiska och miljömässiga beräkningar som 
gjordes innan banan byggdes, blev helt missvisande. Från att drivas som ett 
samhällsekonomiskt lönsamt infrastrukturprojekt till att drivas som en företagsekonomisk 
förlustmaskin kan aldrig vara bra. Det är synd att staten missat denna poäng, och 
dessutom missade de tillfället att köpa tillbaka rättigheten när A-Train såldes 2004. 
 
De åtgärdsförslag som tagits fram av diverse konsultbolag innebär stora kostnader i form 
av infrastruktur och fler bussar och tåg. Frågan är hur många fler tåg det går att sätta in på 
den redan hårt trafikerade Arlandabanan.  
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10.2 Fortsatt forskning  
Det som vi från början hade som mål med rapporten var att se hur många tåg det går att 
köra på Arlandabanan per dygn. Detta kanske inte är så relevant då få flygplan startar och 
landar mitt i natten, vilket genererar lite marktrafik till flygplatsen just då. Men att 
simulera tågtrafiken under maxtimmarna vore intressant, för att se hur stor kapacitet det 
finns på järnvägen. Detta har delvis beskrivits av Johannes Wolfmaier.  
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12 Bilagor 
Bilaga 1 ”Tillstånd enligt naturresurslagen för Stockholm – Arlanda flygplats med tre 
rullbanor” 
 
Regeringen gav 15 augusti 1991 tillstånd enligt NRL till utbyggnad och drift av Arlanda 
på tre rullbanor. Beslutet innehåller elva villkor: 
 
1 Luftfartsverket skall inrikta verksamheten så att de samlade utsläppen av kväveoxider 
och koldioxid från flygverksamheten samt marktransporterna, vid, till och från 
flygplatsen minimeras. Som riktvärde bör därvid gälla att utsläppen år 2000 inte bör 
överstiga 1990 års nivå. Det ankommer på Koncessionsnämnden för miljöskydd att vid 
prövningen enligt miljöskyddslagen ange utgångspunkter för att bestämma utsläppens 
storlek. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider från flygverksamheten och 
marktransporter i anslutning till den vid flygplatsen, får senast tio år efter det att 
rullbanan har färdigställts inte överstiga 1990 års nivå. 
 
2 I Sigtuna kommun får området väster om en gränslinje från Odensala kyrka till 
stambanan vid Tollsta och sedan utmed stambanan till söder om Märsta centrum och 
därefter utmed Steningedalen (Märstaån) endast beröras av flygbuller från verksamheten 
vid flygplatsen som är lägre än FBN 55 dBA. Villkoret skall gälla från den tidpunkt när 
flygverksamheten på den tredje rullbanan påbörjas, dock senast år 2000. 
 
3 När det gäller Upplands Väsby kommun noterar regeringen att Luftfartsverket i sin 
ansökan angett att samtliga planerade bostadsområden i kommunen ligger utanför den av 
verket redovisade gränsen för flygbuller FBN 55 dBA. När det gäller befintlig 
bebyggelse i kommunen får inom området söder om en gränslinje från en punkt 
omedelbart norr om vattentornet i Runby till en punkt omedelbart norr om Nibble gård 
endast förekomma flygbuller från verksamheten vid flygplatsen som är lägre än FBN 55 
dBA. Villkoret skall gälla från den tidpunkt när flygverksamheten på den tredje rullbanan 
påbörjas, dock senast år 2000. Det ankommer på Koncessionsnämnden för miljöskydd att 
fastställa de närmare villkoren för flygbullret. För Löwenströmska sjukhuset skall, utöver 
vad som kan komma att föreskrivas av Koncessionsnämnden för miljöskydd, gälla att 
bullerstörningar från flygverksamheten överstigande 70 dBA inte får förekomma kl. 
23.00 - 06.00. Vidare skall Luftfartsverket svara för de kostnader beträffande 
skyddsåtgärder mot buller vid sjukhuset som Koncessionsnämnden finner nödvändiga 
med anledning av den utvidgade verksamheten. 
 
4 I Uppsala kommun får inom området nordväst om en gränslinje mellan 
triangelpunkten vid Gurresta och Säbysjöns nordspets i dess förlängning fram till väg E 4 
endast förekomma flygbuller från verksamheten vid flygplatsen som är lägre än FBN 55 
dBA. Villkoret skall gälla från den tidpunkt när flygverksamheten på den tredje rullbanan 
påbörjas, dock senast år 2000. Det ankommer på Koncessionsnämnden för miljöskydd att 
fastställa de närmare villkoren för flygbullret. 
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5 Minst 90 % av flygrörelserna (med undantag av rörelserna i lågfartssektorerna), 
beräknat som årsmedelvärde, skall ligga innanför de av Luftfartsverket angivna - eller 
annars med berörda myndigheter överenskomna - gränslinjerna. Det ankommer på 
Koncessionsnämnden för miljöskydd att vid prövningen enligt miljöskyddslagen lägga 
fast dessa gränslinjer. Luftfartsverket skall senast den första vardagen varje kvartal till ett 
samarbetsorgan mellan Luftfartsverket samt berörda länsstyrelser och kommuner 
redovisa avvikelser från fastställda flygvägar samt i anledning därav vidtagna åtgärder. 
 
6 Vid Långåsen får koncentrationen av nitratkväve inte överstiga 5 mg per liter. Vidare 
får koncentrationen av polyaromatiska kolväten inte överstiga 0,2 μg per liter eller det 
högre värde (referensvärde) som fastställs av Koncessionsnämnden för miljöskydd vid 
prövningen enligt miljöskyddslagen. Koncentrationen i grundvattnet skall mätas vid, 
av Luftfartsverket föreslagna kontrollbrunnar på ömse sidor av den tredje rullbanan. Om 
nämnda värden överskrids skall den tredje rullbanan tas ur drift till dess koncentrationen 
gått ner till angivna värden. 
 
7 Luftfartsverket skall senast ett år efter den tredje rullbanans färdigställande 
komplettera bana 08/26 (ostvästlig riktning) med skydd för grundvattentäkt i banans 
östliga del. Ett tätskikt skall anläggas i marken utmed banan (50 m) där undergrunden 
består av åsmaterial och utföras på det sätt som är föreslaget för skydd av grundvattnet 
vid den tredje rullbanan. 
 
8 Luftfartsverket skall intill ett belopp av högst 10 milj. kr. i prisläget den 1 augusti 
1991 svara för de försvarskostnader som direkt föranleds av den nu tillståndsgivna 
verksamheten. Luftfartsverket skall i god tid innan byggnads- och anläggningsåtgärder 
påbörjas samråda med militärbefälhavaren i Östra militärområdet om planering och 
utförande av erforderliga försvarsanläggningar. 
 
9 Luftfartsverket skall svara för kostnaderna för sådana väginvesteringar som direkt 
föranleds av den nu tillståndsgivna verksamheten vid flygplatsen. 
 
10 De byggnads- och anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten skall ha 
vidtagits senast den 31 december 1996. Tillståndet förfaller beträffande den del av 
verksamheten för vilken sådana åtgärder inte har vidtagits vid denna tidpunkt. 
Luftfartsverket skall senast den 31 oktober 1996 till regeringen redovisa vidtagna och 
eventuellt återstående åtgärder. 
 
11 Den nu tillståndsgivna verksamheten får tas i drift i samband med att en 
järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Arlanda öppnas för trafik. Om 
järnvägsförbindelsen då inte skulle vara klar får rullbanan tas i drift om Luftfartsverket 
till länsstyrelsen i Stockholms län har anmält att järnvägsförbindelsen kommer att vara 
öppnad för trafik senast två år efter det att rullbanan har färdigställts. 
Länsstyrelsens beslut 30 mars 2000 (felaktigt daterat 30.3.1999), Länsstyrelsens 
diarienummer 18621-2000-639, Luftfartsverkets diarienummer Bana 3 1999-0098: 
... 
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Länsstyrelsen får därför såsom tillsynsmyndighet meddela att NRL-beslutet reglerar 
tillåtligheten för en utvidgning av verksamheten med en tredje bana. Villkoren gäller 
därmed endast för verksamheten efter det att tredje banan har tagits i drift om inte annat 
särskilt framgår av villkoren. Detta innebär exempelvis att villkoren 1-4 i NRL-belsutet 
börjar gälla först efter det att tredje banan är i drift. 
 

  85 


