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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

 
1 INLEDNING  

Denna beskrivning ”Teknisk beskrivning del I – Flygplats” (TB del I) beskriver 
verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport och är den första delen av två 
delar som tillsammans utgör den samlade tekniska beskrivningen av 
verksamheten vid flygplatsen som ingår i Swedavia AB:s (Swedavia) ansökan om 
nytt miljötillstånd enligt miljöbalken. ”Teknisk beskrivning del II – 
Flygvägssystemet” (TB del II) beskriver flygvägssystemet vid Göteborg 
Landvetter Airport.  
 

1.1 Verksamhetsbeskrivningens inriktning och avgränsning 
Denna beskrivning utgör grunden för bedömningen av den sökta verksamheten. 
 
Swedavia har valt 2010 som basår (nuläget) för ansökan om nytt miljötillstånd 
och denna verksamhetsbeskrivning då detta var det senaste helår för vilket 
uppgifter fanns vid den tidpunkt då huvuddelen av arbetet med ansökan 
genomfördes.  
 

Verksamhetsutövare: Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport 
Postadress: 438 80 Landvetter 
Juridiskt ansvarig: Flygplatschef Charlotte Ljunggren  
Kontaktperson i miljöfrågor: Miljöchef Maria Gelin 

Organisationsnummer: 556797-0818 
Telefon: 010-10 93 00 
Sifferkod: 63.30(A) 

Civil flygplats med en instrumentbana som är 
längre än 1200 meter 

Platsnummer: 1401-0115 
Fastighetsbeteckning: Landvetter 3:178, Härryda kommun 

Västra Götalands Län  
Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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De beskrivande texterna i detta dokument speglar så långt möjligt nuläget samt 
Swedavias syn på den framtida utvecklingen. Där förbrukning av olika produkter 
etc. anges avses basåret 2010 om inget annat anges. Där företagsnamn på 
leverantörer, produktnamn och liknande anges avses det enbart illustrera 
verksamheten så som den tar sig uttryck vid tidpunkten för denna beskrivning. 
Det innebär inte att dessa leverantörer eller produkter kommer att användas under 
hela den beskrivna perioden. 
 
I kapitel 2 redovisas planförhållanden och de fastigheter som ingår i 
flygplatsområdet. En karta över airside och de delar av landside som utgör 
flygplatsområdet redovisas under avsnitt 6.1 och i Figur 29.  
 
I kapitel 3 redovisas i huvuddrag hur Swedavia som flygplatshållare har 
strukturerat organisationen för att säkra en effektiv flygplatsdrift med så 
omfattande miljöhänsyn som verksamheten inom ramen för gällande 
miljötillstånd enligt Swedavias uppfattning rimligen medger. 
 
Kapitel 4 och 5 behandlar flygtrafikens historiska och prognostiserade utveckling 
vid Göteborg Landvetter Airport samt hur prognosen påverkar vilken kapacitet 
verksamheten måste dimensioneras för. 
 
I kapitel 6 redovisas flygplatsens infrastruktur i form av bland annat vägnät, 
rullbana, taxibanor, platta, anläggningar för energiförsörjning och 
passagerarflöden samt dag- och spillvatten. 
 
Kapitel 7 behandlar den verksamhet som utförs på den infrastruktur som redovisas 
i kapitel 6. Den verksamhet som utförs av Swedavia redovisas först och därefter 
redovisas den verksamhet som utförs av andra verksamhetsutövare, oftast av 
fristående s.k. marktjänstbolag. Marktrafiken till och från flygplatsen beskrivs 
också i detta avsnitt.  
 
Kapitel 8 beskriver marktransporterna till och från flygplatsen, uppdelat på 
persontransporter och logistikverksamhet. 
 
Kapitel 9 redovisar de om- och utbyggnader av flygplatsens anläggningar som 
bedöms behövas för att flygplatsen ska klara den sökta verksamhetens omfattning. 
 
Kapitel 10 beskriver andra verksamheter i anslutning till flygplatsen. 
 
Det flygvägssystem som används för att ta emot och avveckla flygtrafiken på 
flygplatsen beskrivs i ett separat dokument, Teknisk beskrivning del II – 
Tillståndssökt flygvägssystem (TB del II). 
 
 
 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 
 

RAPPORT 2013-03-05 01.00 D 2012-007754 8(92) 
Godkänd Ärendenummer Sekretess 
Helena Wiberg SDA 2010-000164   

Enhet Upprättad av  Referens  

Göteborg Landvetter Airport 
Ledningsstöd Miljö 

Kim Reesalu  

 
 

 
2 PLANFÖRHÅLLANDEN  

 
2.1 Lokalisering  

Göteborg Landvetter Airport togs i drift den 3 oktober 1977 som ersättning för 
Torslanda flygfält. En lokaliseringsutredning genomfördes innan flygplatsen 
öppnades, vilken utmynnade i den nuvarande lokaliseringen. Göteborg Landvetter 
Airport ligger belägen i Härryda kommun, ca 20 kilometer öster om Göteborg, vid 
riksväg 40 på väg mot Borås.  
 
De närmaste tätorterna och samlade bebyggelserna runt flygplatsen är: 
 

• Bergshult  5-6 km Ö 
• Björröd   2 km V 
• Bollebygd  17 km Ö 
• Buarås   1,5 km SV  
• Eskilsby   4 km SO 
• Göteborg  20 km V  
• Hindås   9 km Ö 
• Hällingsjö  10 km SO 
• Härryda   2 km N  
• Kungsbacka  20 km SV  
• Landvetter 4 km NV 
• Lerum   10 km N 
• Lindome   12 km SV  
• Mölnlycke  9 km V 
• Nya Långenäs  6 km V 
• Partille   12 km NV 
• Risbacka  5-6 km Ö 
• Rya   5 km NV 
• Rävlanda  13 km Ö 
• Skällsjöås  2 km V 
• Salvebo   9 km S 
• Snugga   4 km SO 
• Stora Burgärde  5-6 km Ö  
• Ubbhult  10 km SO  
• Vrestaby   3 km S 
• Öjersbo   8 km S  
• Öxeryd   7 km N 
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2.2 Ägoförhållanden 

Flygplatsen ligger på huvudfastigheten Landvetter 3:178, insprängt finns även 
fastigheterna Rävelås 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27. Tillsammans omfattar 
fastigheterna en areal på ca 7,5 km2 airside och 7,5 km2 landside. Samtliga 
fastigheter ägs av staten genom Swedavia.  
 
 

2.2.1 Tomträtter 

I Tabell 1 redovisas de fastigheter på eller vid flygplatsen som är upplåtna med 
tomträtt till annan verksamhetsutövare.  
 
Tabell 1. Tomträttsinnehavare och verksamhetsutövare 
Tomträttsinnehavare Verksamhetsutövare Fastighet Verksamhet 
Landvetter Hangar KB (ägs 
av Swedavia) 

 SCANDINAVIAN 
AIRLINES SYSTEM 
AB 

Rävelås 1:24 Flyghangarverksamhet 

Landvetter Cargo Terminal 
KB (ägs av Swedavia) 

SCANDINAVIAN 
AIRLINES SYSTEM 
SWEDEN (Spirit) 

Rävelås 1:25 Flygfraktsverksamhet/ 
packning 

GATE GOURMET 
SWEDEN AB 

GATE GOURMET 
SWEDEN AB 

Rävelås 1:26 Beredning av 
flygplansmat 
 

NA 2 MIXED AB NA 2 MIXED AB Rävelås 1:27 Uthyrning av byggnad för 
flygfrakt, logistik och 
kontor 

 
 

2.2.2 Arrendatorer  

Vissa markområden på Swedavias fastighet Landvetter 3:178 är utarrenderade till 
andra verksamhetsutövare, se Tabell 2.  
 
Tabell 2 Arrendatorer inom flygplatsområdet.  
Arrendator Verksamheter som bedriv på arrenderad yta 

SMHI Teknisk utrustning 
TELENOR SVERIGE AB Teknisk utrustning  
LSG SKY CHEFS SVERIGE AB Beredning av flygplansmat 
TELE2 SVERIGE AB Teknisk utrustning  
TELIASONERA MOBILE NETWORKS AB Teknisk utrustning  
LANDVETTER AIRPORT HOTELLFASTIGHET AB Hotell- och konferensverksamhet 
TRIO BILSERVICE AB Rekonditionering av hyrbilar samt drivmedelsdepå 
NORDIC AIRPORT PROPERTIES KB (NAP) Uthyrning av byggnader för frakt och 

logistikverksamhet 
SVENSKA STATOIL AB Drivmedelsförsäljning 
RH PROPERTYS 
 

Säkerhetsförvaring, utställning, försäljning, service 
samt rekonditionering av personbilar. 
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Verksamheten bedrivs av CMS group. 
FORDONSGAS SVERIGE AB Drivmedelsförsäljning 
GOTHENBURG FUELING COMPANY Flygbränsledepå samt drivmedelsförsäljning 
 
Utöver i Tabell 2 redovisade arrendatorer finns inom flygplatsfastigheten även ett 
antal arrenden för uppställning av husvagnar etc.  
 

2.2.3 Verksamheter med egna tillstånd 

Respektive verksamhetsutövare är skyldig att ansöka om miljötillstånd för sin 
verksamhet, alternativt anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddskontoret 
i Härryda kommun, om verksamheten är anmälningspliktig.  I Tabell 3 finns en 
förteckning över verksamheter med egna tillstånd eller anmälda verksamheter. 
 
Tabell 3. Verksamheter med egna tillstånd/anmälda verksamheter 
Verksamhetsutövare Typ av tillstånd Kod  
Göteborg Fueling 
Company 

Tillståndsplikt Länsstyrelse C 50.20 

Statoil Anmälningsplikt kommun C 50.20 
Trio bilservice AB Anmälningsplikt kommun C 50.10 
Priority Car Center Anmälningsplikt kommun C 50.10 
SCANDINAVIAN 
AIRLINES SYSTEM AB 
(Hangaren) 

Anmälningsplikt kommun C 50.10 

 
2.2.4 Uthyrning av lokaler  

Flygplatsen har utrymmen anpassade för kontor, butiker och restauranger som 
hyrs ut till olika företag. År 2010 fanns ca 100 företag verksamma på flygplatsen.  
  
 

2.3 Riksintresset Göteborg Landvetter Airport  
Göteborg Landvetter Airport har pekats ut av Trafikverket (Trafikverkets beslut 
2010-11-17, TRV 2010/139 90) som ett riksintresse för kommunikation enligt 3 
kap. 8 § miljöbalken. Detta innebär att flygplatsen ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra utnyttjandet eller utveckling av Göteborg Landvetter 
Airport.  
 
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av nuvarande och framtida 
flygplatsområden (terminaler, start- och landningsbanor etc.) och är ett 
geografiskt begränsat område. Till riksintresset hör också influensområden för 
buller, hinder och elektromagnetisk störning. Influensområden är områden i 
flygplatsens närhet där uppförandet av hinder (som vindkraftverk och höga 
byggnader), bullerkänslig bebyggelse (som bostäder eller vårdinrättningar) och 
anläggningar som orsakar elektromagnetisk störning vilket kan leda till 
begränsningar för flygplatsverksamheten. 
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Trafikverket har (Trafikverkets beslut 2011-05-05, TRV 2011/30571-B) preciserat 
influensområden avseende buller och hinder enligt Figur 1. Eftersom Trafikverket 
tar hänsyn till hur verksamheten kan komma att utvecklas på lång sikt, har vid 
preciseringen hänsyn tagits till ytterligare en start- och landningsbana.   
 
Övriga riksintressen i närheten av flygplatsen beskrivs i den 
miljökonsekvensbeskrivning som ingår i denna ansökan om nytt miljötillstånd. 
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Figur 1. Influensområde avseende buller och hinder (Källa Trafikverket, Precisering av 
riksintresse anspråk avseende Landvetter flygplats 2011-0) 
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2.4 Översiktsplan för Härryda kommun  

Flygplatsen finns beskriven och flygplatsområdet finns markerat som regional 
flygplats i den gällande översiktsplanen ÖP2012.  
 

2.5 Detaljplan och områdesbestämmelser  
För flygplatsen gäller detaljplan S42 (tidigare stadsplan), fastställd 1978-12-21. 
Detaljplan S42 omfattar flygplatsområdet, landningsbanor, terminalbyggnader och 
erforderliga säkerhetszoner. En ny detaljplan P189 (vann laga kraft 2010-07-14) 
har upprättats för ett delområde av S42.  
 
En generalplan som omfattar flygplatsen och reglerar markanvändning och 
utbyggnadsmöjligheter fastställdes 1980. I samband med att plan- och bygglagen 
(PBL) trädde i kraft 1987 övergick fastställda generalplaner till att bli 
områdesbestämmelser. 
 
 

3 TILLSTÅND ATT DRIVA FLYGPLATS  
 

3.1 Internationellt och nationellt regelverk för drift av flygplats samt tillsyn 
ICAO1 är namnet på det FN-organ som sedan 1944 har varit internationellt 
sammanhållande för utveckling av internationella normer och regelverk inom 
luftfarten för att säkerställa flygsäkerheten. Internationellt beslutade normer och 
regelverk implementeras i Sverige av Transportstyrelsen genom 
Transportstyrelsens författningssamling (TSFS Serie AGA2). Bestämmelserna 
reglerar bl.a. konstruktionen av flygplatsens infrastruktur vad avser utformning av 
rullbanor, plattan, inflygningsljus.  
 
Transportstyrelsen ger – efter en omfattande prövningsprocess – tillstånd till 
flygplatsdrift. I prövningsprocessen godkänner Transportstyrelsen även hur 
flygtrafiken ska ledas till/från flygplatsen, d.v.s. flygplatsens planerade in- och 
utflygningsvägar (SID/STAR-systemet) med tillhörande regelverk och praktiska 
tillämpning, se vidare TB del II. De prövade och tillståndsgivna in- och 
utflygningsvägarna kan därmed sägas vara en del i flygplatsens infrastruktur.  
 
Transportstyrelsen utövar tillsyn inom de områden som omfattas av 
transportstyrelsens författningssamling(TSFS). Inom Transportstyrelsens 
ansvarområde ligger, förutom flygplatsdrift även flygtrafiktjänstens 
verksamhet. Detta innebär att Transportstyrelsen förutom att utöva tillsyn även 
ansvarar för regelverk och praktisk tillämpning kring luftrummets utformning. För 

                                                
1 FN-organet för civilflyg, International Civil Aviation Organization. 
2 AGA – Aerodrome Ground Aids 
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närvarande pågår en utveckling inom EU genom EASA3 att anpassa och 
harmonisera det europeiska regelverket utifrån ICAO-normer. Sverige deltar 
genom Transportstyrelsen aktivt i detta arbete.  
 
 

3.2 Flygplatshållarens organisation  
Riksdagen beslutade den 3 december 2009 att bifalla regeringens proposition 
2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid 
Luftfartsverket. Beslutet innebär att flygplatsverksamheten vid LFV den 1 april 
2010 överfördes till Swedavia AB.  
 
Swedavia är ett helägt statligt aktiebolag vars uppdrag är att äga, utveckla och 
driva det nationella basutbudet av flygplatser – ett system av flygplatser som 
knyter samman hela Sverige med resten av världen. 
 
Swedavia har i uppdrag att inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i 
utvecklingen av transportsektorn och bidra till de av riksdagen beslutade 
transportpolitiska målen. Statliga företag ska dessutom vara ett föredöme vad 
gäller hållbar utveckling.  
 
Swedavias organisation framgår nedan. 
 

 
 
Figur 2. Swedavias organisation 2013-01-09 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet - European Aviation Safety Agency. 
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Göteborg Landvetter Airports organisation framgår nedan. 
 

 
 
 
Figur 3. Göteborg Landvetter Airports organisation 2013-01-09 
 
Göteborg Landvetter Airport drivs via tre avdelningar; (1) Operations som 
ansvarar för flyg- och passagerarprocessen, (2) Försäljning som ansvarar för de 
kommersiella affärerna och (3) Infrastruktur som bedriver drift och underhåll av 
fastigheter och anläggningar. Till stöd för verksamheten finns ett Ledningsstöd 
inom områdena kommunikation, verksamhetsutveckling, miljö, ekonomi, safety, 
samt security. 
 
 

4 FLYGTRAFIKENS UTVECKLING 

4.1 Trafikslag 
Göteborg Landvetter Airport är en flygplats med nationell och internationell trafik 
vars syfte är att tillgodose Västsveriges behov av flygtransporter. Flygplatsen är 
Sveriges näst största och hade nästan fem miljoner passagerare 2011. Omkring tre 
fjärdedelar av trafiken utgörs av utrikesflyg, av utrikesresenärerna reser ca en 
fjärdedel med chartertrafik.  
 
Omkring 30 flygbolag trafikerar ett 50-tal olika destinationer i reguljär 
passagerartrafik, varav merparten av destinationerna är utrikes. Inrikes trafikeras 
vid sidan av Stockholm Arlanda och Bromma Stockholm destinationerna Luleå, 
Umeå, Sundsvall Härnösand och Borlänge med reguljär trafik. Säsongstrafik flygs 
till Åre Östersund och Visby. Utöver det tillkommer ett 40-tal olika utrikes 
charterdestinationer med omkring 15 olika charteroperatörer samt ett antal större 
flygbolag som också flyger charter vid sidan av sina reguljära linjenät, såsom t.ex. 
Skyways, Malmö Aviation och SAS. Ytterligare omkring 15 flygbolag trafikerar 
flygplatsen för att bedriva flygfraktverksamhet. 
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4.2 Trafikutveckling 1992-2011 
Den historiska passagerarutvecklingen för Göteborg Landvetter Airport under 
åren 1992-2011 framgår av Figur 4, vilken spänner över två långa tillväxtperioder 
följda av nedgångar efter IT-krisen och terrordåden i USA 2001 samt finanskrisen 
2008. 
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Figur 4. Historisk passagerarutveckling 1992-2011 
 
Utvecklingen under 2010 och 2011 har varit hög, passagerarökningen under 2011 
var 19 % och rörelseutvecklingen var 14 %. Den genomsnittliga 
passagerartillväxten 1992-2011 har varit 3,3 % per år. 
 
Andelen utrikespassagerare har ökat successivt från ca 65 % till 75 % över 
perioden. Andelen utrikes chartertrafik har minskat från omkring 35 % 1992 till 
dagens 25 %. Störst tillväxt har skett för den reguljära utrikestrafiken vars 
segment har ökat med mer än 140 % sedan 1992. Chartertrafiken har ökat med 50 
% och inrikestrafiken har ökat med 25 % sedan 1992. 
 
Antalet starter och landningar har inte utvecklats i samma takt som antalet 
passagerare, vilket har två huvudsakliga orsaker. Dels har flygplanen i 
passagerartrafik successivt blivit större, dels har andelen säten som upptas av en 
passagerare (dvs. fyllnadsgraden, också kallad kabinfaktorn) kontinuerligt ökat. 
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Den genomsnittliga tillväxten för antalet rörelser (dvs. starter plus landningar) 
under 1992-2011 var 2,0 % årligen, se Figur 5. 
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Figur 5. Historisk utveckling av antalet flygrörelser, 1992-2011 
 
Vid sidan av de kommersiella flygrörelserna redovisade i Figur 5, förekommer 
även ett litet antal start och landningar för privat-, bruks-, taxi- och i viss mån 
även militärflyg. Sedan 1992 har dessa flygrörelser minskat från över 7 000 till 
omkring 740 år 2011.  
 
Flygrörelserna fördelas på utrikes och inrikes med nästan samma andelar som för 
passagerarna, dvs. knappt tre fjärdedelar är utrikesrörelser. Även här har 
utrikesandelen ökat, men inte lika tydligt som för passagerarna, vilket förklaras av 
en ökad genomsnittlig kabinfaktor och fler säten i flygplanen. 
 
Över 90 % av rörelserna är starter och landningar för passagerartrafik, medan 
resterande rörelser utgörs av renodlade frakt- och postflyg, samt tomma 
flygrörelser. Tomma flygrörelser är start och landningar som sker utan last, av 
teknisk eller logistisk orsak, med såväl passagerar- som fraktflygplan. Andelen 
fraktrörelser (inkl. post- och tomflyg) av det totala antalet rörelser har minskat 
något sedan 1992, från omkring 10 % till ca 7 % 2011. Borträknat de tomma 
flygrörelserna har andelen för frakt- och postflyg minskat från 6-7 % till ca 5 % 
2011. 
 
Frakt- och postflyget använder i huvudsak små flygplan. Endast omkring en 
femtedel av fraktflyget sker med tunga fraktflygplan som Boeing 747 och Boeing 
777, vilket innebär att sådana rörelser utgör färre än 1,5 % av flygplatsens rörelser 
totalt. 
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4.3 Nuläge 

I gällande tillstånd anges att: 
 
”Flygverksamhetens omfattning får inte överstiga 80 000 flygrörelser per år med 
tunga flygplan (> 7 ton och all Jet)”. 
 
Flygverksamheten vid Göteborg Landvetter Airport omfattade år 2010 omkring 
60 000 flygrörelser och 2011 drygt 69 000 flygrörelser. 
 
Antalet passagerare var år 2010 4 459 671 jämfört med år 2011 4 906 556. 
Passagerartillväxten 2010 var en ökning om 12 % och under 2011 19 %. I och 
med detta är hela tappet som inträffade under finanskrisen återtaget och antalet 
passagerare 2011 var det högsta som någonsin noterats, omkring 550 000 fler än 
under tidigare rekordår 2007. 
 
Under 2010 trafikerades Göteborg Landvetter Airport av omkring 45 flygbolag 
som flög till ett 50-tal direktdestinationer i reguljär passagerartrafik och ett 40-tal 
charterdestinationer. Utöver detta trafikerades flygplatsen av ca 15 flygbolag med 
frakt- och postflyg. 
 
Inrikespassagerarna är till avgörande del affärsresenärer och under 2010 var 
andelen omkring 64 %. Av utrikespassagerare reser däremot 69 % i fritidssyfte för 
att träffa släkt och vänner eller för att besöka ett annat land. Under 2011 var 
fördelningen affärsresenärer inrikes 69 % och fritidssyfte utrikes 65 % (Göteborg 
Landvetter resvaneundersökning, 2010 och Q4 2010-Q3 2011). 
 
År 2010 transporterades omkring 50 000 ton flygfrakt (inkl. post). 2011 sjönk 
motsvarande mängd till omkring 41 000 ton. 
 
Under 2010 förekom ca 90 helikopterrörelser vid flygplatsen. 
Helikopterverksamheten bedöms även i framtiden endast förekomma i begränsad 
omfattning och kommer inte att påverka redovisade bullerkurvor. Ca 95 % av 
trafiken 2010 landade på flygplatsen med syfte att tanka. Det är olika aktörer som 
står för denna trafik och de största grupperna är ambulans-, polis- och 
privatverksamhet. 
 
Militära flygrörelser kan förekomma vid flygplatsen men endast i mycket liten 
omfattning. 
 
 

4.4 Långtidsprognos 2011-2040 
Långtidsprognosen för Göteborg Landvetter sträcker sig fram till 2040. Den gör 
förhållandevis långtgående antaganden av flera av de ingående parametrarna i 
efterfrågemodellen för flygresande, t.ex. den ekonomiska utvecklingen och 
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påverkan av såväl oljepris som handeln med utsläppsrätter. Alla underliggande 
antaganden som gjorts följer resonemangen i Swedavias övergripande 
långtidsprognos för perioden 2010-2030. 
 
De analyser som gjorts inom Swedavia visar att BNP-elasticiteten för den svenska 
utrikestrafiken för närvarande är ungefär 1,75. Det betyder att en ökning (alt. 
minskning) av BNP på 1 % ger en ökning (alt. minskning) av passagerarvolymen 
på ungefär 1,75 %. När en produkt mognar avtar elasticiteten och därför hör det 
till branschpraxis att arbeta med avtagande elasticitet vid långsiktsprognoser. 
Eftersom osäkerheten är stor vid långsiktsprognoser, används en metodik med tre 
scenarier, hög, mellan och låg. Nedan beskrivs först mellanprognosen, följt av 
vilka antaganden som gjort i låg- resp. högprognosen. 
 
Prognosen för rörelser är baserad på efterfrågan av resande, dvs. förväntat antal 
passagerare. Det görs genom att studera den förväntade utvecklingen av 
genomsnittligt antal passagerare per flygrörelse under perioden 2011-2040. Till 
passagerarrörelserna adderas slutligen rörelser för fraktflyg (frakt-, post- och 
tomrörelser). 
 
Swedavia har beslutat att ansöka om tillstånd till 120 000 flygrörelser per år. 
Enligt Swedavias högprognos bedöms 120 000 rörelser uppnås omkring år 2038. I 
scenariot med en ”Regionalt nav” förväntas samma volym inträffa redan omkring 
2034-2035. Nedan redovisas närmare framtagna prognoser de antaganden som 
utgör stöd för Swedavias ställningstagande. 
 
 

4.4.1 Prognoser för passagerare  

BNP-elasticiteten för utrikestrafiken avtar till 2040, vilket innebär att 
utrikesresande i slutet av perioden i princip betraktas som en mogen marknad som 
inte växer mer än ekonomin i stort. För inrikestrafiken motsvarar den 
prognostiserade tillväxten ungefär den förväntade genomsnittliga 
befolkningsökningstakten. 
 
Vidare antas att handeln med utsläppsrätter över tid får en allt större negativ effekt 
på priset eftersom priset på utsläppsrätterna stiger som ett resultat av 
klimatpolitiska ambitioner och att en mindre andel av utsläppsrätterna skänks till 
flygbolagen, vilket kan leda till minskat flygande. Endast en mindre ökning (i 
reella termer) av oljepriset förväntas fram till 2040, vilket ger en marginell 
påverkan på trafikvolymen. 
 
Tidigast omkring 2030 skulle Götalandsbanan kunna vara klar, vilket skulle 
innebära restider på ca två timmar och femton minuter med tåg mellan Göteborg 
och Stockholm. Därmed är det rimligt att anta att flygresandet relativt sett minskar 
på sträckan, vilket ger en stagnerad utveckling av inrikestrafiken till och från 
Göteborg Landvetter Airport. Flygresandet på linjen skulle däremot inte upphöra, 
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antaget att det fortfarande finns ett behov av att utnyttja Stockholm Arlanda 
Airport som transferflygplats för förbindelser mellan Göteborg och t.ex. Norrland 
eller interkontinentala destinationer. Det kan även antas att vissa resenärer med 
slutdestination Stockholm fortfarande väljer flyget.  
 
En viktig förändring som skulle kunna inträffa under prognosperioden är 
färdigställandet av den del av Götalandsbanan som går mellan Göteborg och 
Borås. Därmed skapas en järnvägsstation vid Göteborg Landvetter Airport, och 
såväl kollektiv arbetspendling i regionen som flygplatsens upptagningsområde 
skulle troligtvis främjas och därmed ger upphov till fler passagerare. I den 
infrastukturproposition som kom under hösten 2012 ingår utbyggnad av 
dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås.  
 
Totalt förväntas utrikestrafiken enligt mellanprognosen växa med i genomsnitt 2,4 
% per år och inrikestrafiken med 0,5 % per år över perioden 2011-2040, vilket ger 
en total tillväxt på 2 % per år. 
 
Hög- respektive lågprognos 
 
Högprognosen karakteriseras av ”business as usual”. Det betyder att den 
ekonomiska tillväxten fortsätter ungefär som tidigare och att BNP-elasticiteten för 
utrikestrafiken ligger kvar på nuvarande nivå runt 1,75. Detta genererar en årlig 
tillväxttakt för utrikespassagerarna på 3,4 %. För inrikestrafiken antas i 
högprognosen en tillväxt på 1,1 % per år. Totalt resulterar detta i en genomsnittlig 
tillväxt om 3 % fram till och med 2040. 
 
I lågscenariot förväntas en mer återhållsam samhällsutveckling. Faktorer som 
politisk osäkerhet och global protektionism kommer att begränsa 
trafikutvecklingen. Vidare antas att svensk besöksnäring inte lyckas med sina 
ambitioner, att resenärernas attityd till flyget ur miljösynpunkt ändras och att 
alternativa mötesformer tar marknadsandelar från flyget. I prognosmodelleringen 
hanteras denna negativa syn på två sätt: För det första antas att flygets 
klimatpåverkan (förutom koldioxid) från vattenånga, kväveoxider, metan och 
kondensstrimmor, leder till ett krav att flygbolagen måste köpa dubbelt så många 
utsläppsrätter från 2020. För det andra antas att oljepriset etableras på en ny 
långsiktig jämviktsnivå på 200 dollar per fat. Dessa två antaganden får en markant 
inverkan på flygtrafikvolymen, och totalt nås en genomsnittlig tillväxt på 0,8 % 
(1,2 procent för utrikespassagerare och en negativ tillväxt om 0,7 procent för 
inrikespassagerare). 
 
Antalet prognostiserade passagerare för utrikes- respektive inrikestrafiken framgår 
av Figur 6 och Figur 7. Totalt antal passagerare visas i Figur 8. 
 
I diagrammen är heldragna linjer utfall och streckade linjer är prognoser.   
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Figur 6. Förväntad passagerarutveckling, inrikes 
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Figur 7. Förväntad passagerarutveckling, utrikes 
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Figur 8. Förväntad passagerarutveckling, totalt 

4.4.2 Prognoser för flygrörelser  
Antal passagerare i de olika prognosnivåerna resulterar i ett antal flygrörelser för 
passagerartrafiken utifrån ett antagande om genomsnittligt antal passagerare per 
rörelse. Utvecklingen förväntas att ske i samma procentuella takt som för hela 
Swedavia. Utöver passagerarrörelserna tillkommer rörelser för fraktflyg (frakt-, 
post- och tomrörelser), baserat på prognosen i nedanstående kapitel. 
 
 

4.4.2.1 Rörelser för passagerartrafiken 

Generellt förväntas en kombination av större flygplan och bättre fyllda flygplan 
bidra till att dra ned ökningstakten för antal flygrörelser i relation till antal 
passagerare. Förväntat antal passagerare för en utrikes- respektive inrikesflygning 
framgår av Figur 9. 
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Figur 9. Förväntad utveckling av antal passagerare per passagerarflygning 
 
Antalet flygrörelser för utrikes respektive inrikes passagerartrafik framgår av 
Figur 10 och Figur 11. Total rörelseutveckling visas i Figur 13. 
 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Förväntad rörelseutveckling
Göteborg Landvetter - Inrikes passagerartrafik

Inrikes
prognos - hög
prognos - mellan
prognos - låg

 
Figur 10. Förväntad rörelseutveckling, inrikes 
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Figur 11. Förväntad rörelseutveckling, utrikes 
 
 

4.4.2.2 Rörelser för fraktflyget 

Till de passagerardrivna rörelserna tillkommer kommersiella fraktrörelser. 
Summan av fraktrörelserna redovisas i Figur 12 och förväntas öka med i 
genomsnitt 2,6 % per år. Endast en mellanprognos redovisas. 
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Figur 12. Förväntad rörelseutveckling, frakt 
 
Prognosen för flygfraktrörelser inkluderar samtliga kommersiella flygrörelser utan 
passagerare, dvs. frakt-, post- och tomrörelser. Fraktflyget har antagits öka i 
samma takt som frakten i övriga Europa, där en hög tillväxttakt förklaras dels av 
en återhämtningseffekt efter finanskrisen, dels av en god tillväxtpotential för 
regionen. 
 
 

4.4.2.3 Total rörelseprognos 

Totalt sett förväntas antalet flygrörelser för summan av passagerartrafiken och 
fraktflyget vid Göteborg Landvetter Airport att öka enligt Figur 13. 
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Figur 13. Förväntad rörelseutveckling, total 
 
 
Antalet flygrörelser i mellanprognosen (blå linje) förväntas öka med i genomsnitt 
1,5 % per år över perioden 2011-2040. I högprognosen förväntas antalet 
flygörelser öka med i genomsnitt 2,4 % per år över motsvarande period. Det 
innebär att sökt volym 120 000 flygrörelser nås omkring år 2038 i högprognosen 
(grön linje).  
 
Om ett flygbolag väljer att utveckla scenario ”Regionalt nav”, inträffar sökt volym 
redan omkring 2034-2035, se vidare avsnitt 4.4.3 om ”Regionalt nav”. 
 
 

4.4.3 Konjunkturpåverkan och scenario med Regionalt nav 

Passagerar- och flygrörelseutvecklingen påverkas kraftigt av rådande konjunktur 
och andra omvärldsfaktorer då flygbranschen är mycket konjunkturkänslig. 
Flygplatsen måste därför ha ett miljötillstånd som omfattar dessa relativt kraftiga 
svängningar i antal flygrörelser beroende på konjunkturvariationer. Figur 14 visar 
en möjlig passagerarutveckling kring mellanprognosen, med en konjunkturcykel 
på åtta år och med konjunktursvängningar över tid som liknar den historiska 
utvecklingen. Det illustrerar varför det är viktigt att det finns ett behov av ett 
miljötillstånd som rymmer den vid var tidpunkt förväntade maximala efterfrågan 
på flygrörelser. Figur 14 visar därmed hur svårt det är att göra en bedömning av 
om när i tiden en viss passagerarvolym förväntas inträffa. 
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Flygbranschen kan förändras på kort sikt, något som passagerarökningen på 19 % 
2011 vittnar om. 
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Figur 14. Förväntad passagerarutveckling, konjunkturscenario, inkl. kortsiktig prognos över 
affärsplanperioden 2011-2015. Med Swedaviaprognos avses gällande trafikprognos över 
affärsplanperioden 2011-2015. 
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I Figur 15 nedan redovisas motsvarande bild för antal flygrörelser som i 
passagerarbilden. 
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Figur 15. Förväntad rörelseutveckling, totalt konjunkturscenario. Med Swedaviaprognos avses 
gällande trafikprognos över affärsplanperioden 2011-2015. 
 
I Figur 16 redovisas ett scenario innebärande att ett bolag väljer att etablera och 
utveckla en s.k. ”Regionalt nav” vid Göteborg Landvetter Airport år 2015. Ett 
regionalt nav innebär att ett eller flera flygbolag väljer att leda trafik från mindre 
flygplatser till Göteborg Landvetter Airport för vidare transport av passagerare till 
utrikes destinationer. Flygresorna till Göteborg Landvetter Airport sker med 
mindre flygplan medan flygresorna från Göteborg Landvetter Airport till 
destinationer utomlands sker med större flygplan. I scenariot med ett Regionalt 
nav förväntas därför en något större ökning av flygplan inom de mindre 
viktklasserna, motsvarande t.ex. Embraer 145-175.  
 
Med en sådan satsning läggs en tidtabell i vilken inrikes- och utrikesavgångar och 
ankomster planeras med lämpliga transfertider mellan varandra. Syftet är att locka 
till sig helt nya passagerarflöden och passagerare som tidigare har flugit med 
mellanlandning i t.ex. Köpenhamn eller Stockholm. 
 
Genomslaget vid en sådan satsning förväntas bli stort och hela det potentiella 
passagerarunderlaget arbetas upp under en tvåårsperiod. En något större andel 
förväntas arbetas upp under första året. Hela ökningen förväntas generera ca 30 
000 flygrörelser, motsvarande ca 1 miljon passagerare. 
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Figur 16. Förväntad rörelseutveckling, regionalt nav 
 

4.4.4 Prognos flygrörelser per trafiksegment 

Trafikbilden under 2010 har använts som utgångspunkt vid framtagande av en 
prognos för sökt volym vad avser förväntat antal flygrörelser, destinationer och 
flygplanstyper. Ökningen från 2010 års 60 400 flygrörelser till 120 000 förväntas 
ske olika snabbt för olika trafiksegment. Ökningen fördelas mellan inrikes- och 
utrikestrafik i enlighet med den redovisade högprognosen, se Tabell 4. 
 
 Rörelser, 2010 Rörelser, 2038 Antal extra rörelser Procent  
Inrikes 16 700 20 000 3 300 +20 % 
Utrikes 43 700 100 000 56 300 +130 % 
TOTALT 60 400 120 000 59 600 +100 % 
Tabell 4. Ökning av rörelser, inrikes och utrikes 

Utrikestrafiken segmenteras i fyra grupper utifrån längden på flygningen enligt 
Figur 17 och 18. Grupp 1 innehåller de allra kortaste flygningarna till och från 
t.ex. Norden, Baltikum och Tyskland (innanför den inre cirkeln, Figur 17). Grupp 
2 utgörs av de huvudsakliga Europeiska destinationerna för den regionala 
utrikestrafiken (mellan cirkel 1 och 2, Figur 17). Grupp 3 omfattar främst typiska 
charterdestinationer på Kanarieöarna, i Nordafrika och Mellanöstern (mellan 
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cirkel två och det yttersta segmentet, Figur 18). Grupp 4 utgörs av 
interkontinentala destinationer i t.ex. Nordamerika och Asien (och utgörs av sista 
segmentet bortom den yttre cirkeln, Figur 18).  
 

 
Figur 17. Gruppering av längd på flygningar, grupp 1-2 
 

 
Figur 18. Gruppering av längd på flygningar, grupp 3-4 
 
Störst procentuell ökning antas ske inom den fjärde gruppen genom ett par 
tillkommande reguljära interkontinentala linjer. 
 
Volymmässigt sker störst tillväxt i grupp 2 och 3 med typiska Europeiska 
storstäder och charterdestinationer. Mera närliggande utrikesdestinationer i grupp 
1 antas vara en mer mättad marknad med mindre tillväxtpotential. 
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Förväntad ungefärlig ökningstakt till 2040 per trafiksegment visas i Tabell 5 
 
 Rörelser, 2010 Rörelser, 2038 Antal extra 

rörelser 
Procent  

Inrikes 16 700 20 000 3 300 +20 % 
Utrikes 43 700 100 000 56 300 +130 % 
   varav, grupp 1 25 300 44 800 19 500 +75 % 
   varav, grupp 2 16 100 45 500 29 400 +180 % 
   varav, grupp 3 1 900 6 900 5 000 +270 % 
   varav, grupp 4 500 2 800 2 300 +500 % 
Tabell 5. Procentuell ökning av de olika trafiksegmenten 
 
 

4.4.5 Historisk utveckling av flygplanstyper och -storlekar 

I Figur 19 och Figur 20 redovisas de vanligaste flygplanstyperna för passagerar- 
och fraktflyget, för åren 2000, 2005 och 2010. De vanligaste flygplanen år 2010 
var serien Embraer 135-195, Boeing 737NG och Avro RJ. Avro RJ och MD80 
antas vara helt utfasade senast år 2015 och blivit ersatta av flygplan i motsvarande 
viktklass, som t.ex. Embraer 195 resp. Boeing 737NG (eller bullermässigt 
liknande flygplanstyper). 
 
Fraktflyget utgjorde ca 4 % av antalet rörelser år 2010 och redovisas separat för 
att ge en helhetsbild av flygplansflottan. 
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Figur 19. Flygplanstyper, passagerartrafik 
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Figur 20. Flygplanstyper, fraktflyg 
 
Total fördelning av antalet flygrörelser 2010 framgår av Figur 21 nedan. Bilden 
åskådliggör hur dominerande det jetburna passagerarflyget är. 
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Figur 21. Fördelning av flygplansrörelser 2010. 
 
 
 

4.5 Gruppering av flygplansflottan 

För att möjliggöra en uppskattning av bulleremissioner från den sökta 
verksamheten måste den prognostiserade flygtrafiken fördelas på olika 
flygplanstyper vilka har olika bulleregenskaper. Prognosen för antal flygrörelser 
tas fram i bullerklasser, med ett antagande om dimensionerande flygplanstyp per 
viktklass, där t.ex. Boeing 737NG ersätter den utfasade MD80-serien. I scenariot 
med ett Regionalt nav förväntas en större andel av ökningen ske inom de mindre 
viktklasserna. 
 
Det finns stora likheter mellan olika flygplanstyper samtidigt som några få 
flygplanstyper utgör majoriteten av flygrörelserna. I Tabell 6 redovisas 
flygplansflottan som trafikerade Göteborg Landvetter Airport år 2010 samt den 
förväntade flygplansflottan för ett Regionalt nav och 120 000 flygörelser 2038 
grupperade i olika kategorier inom olika bullerspann och passagerarkapacitet. 
Syftet är att kategorisera flygplanen i grupper. Det bör noteras att detta är en 
bedömning och inte en exakt redovisning av vilka flygplanstyper som kommer att 
trafikera Göteborg Landvetter Airport och i vilken omfattning. Grupperingarna 
bedöms dock kunna ligga till grund för en bedömning av de förväntade totala 
bulleremissionerna som uppkommer från flygplatsen vid införande av ett 
Regionalt nav och sökt verksamhet utan ett Regionalt nav.  
 
Inom varje grupp har som utgångspunkt ett karakteristiskt och vanligt 
förekommande flygplan valts som representant för beräkning av bulleremissioner. 
Ett annat kriterium för val av representerande flygplan är att det ska ha en för 
gruppen genomsnittlig storlek och passagerarkapacitet. En avvägning av bl.a. 
bullernivå och hur vanligt förekommande flygplanet är avgör vilken flygplanstyp 
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som representerar en grupp. Referensbullernivån4 (där man tittar på motortyp, 
antal motorer, startvikt och liknande) som används är maximal ljudnivå 70 dB(A).  
 
Hänsyn i bullerberäkningarna tas till exempelvis vilka flygplanstyper som är på 
väg att fasas ut och vilka som är på väg in som ersättare, det vill säga 
flygbolagens planering. Exempel på detta är McDonnell Douglas MD80-serie är 
av signifikant betydelse för bulleremissionen. Flygplanstypen passar viktsmässigt 
i grupp 4 men p.g.a. dess bulleregenskaper och då den enligt prognosen fasas ut 
senast år 2015 hanteras denna flygplanstyp i en egen grupp som ger utslag endast 
för basåret 2010.  
 
För bullerberäkningarna används beräkningsmodellen INM5 

version 7.0b med 
tillhörande databas. Modellen i INM baseras på den metod för 
flygbullerberäkning som definieras i ECAC6 

Doc 29 v.3. Denna metod ska enligt 
en överenskommelse7 mellan Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och 
Försvarsmakten tillämpas i Sverige. 
 
 
Tabell 6. Grupperade flygplanstyper efter vikt i ton och passagerarkapacitet, med undantag av 
flygplansgruppen MD80 och propellerflygplan som har sina egna grupper. INM-typ är benämning 
på den flygplanstyp som används för beräkning i INM. 

                                                
4 Referensbullernivån är i detta fall en jämförelse av en maximal ljudnivå om 70 dB(A) för 
respektive flygplanstyp med rak lateral start eller landning. 
5 Integrated Noise Model, beräkningsprogram för flygbuller framtaget av USA’s 
luftfartsmyndighet, FAA 
6 European Civil Aviation Conference. ECAC är ett samrådsorgan för europeiska 
luftfartsmyndigheter och har som målsättning att gynna utvecklingen av ett säkert, effektivt och 
uthålligt europeiskt flygtransportsystem 
7 Kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar – Underlag för en enhetlig tillämpning. 
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Miljo/kvalitetssakringsdokument_flygbuller.pdf 
regeringsbeslut 19, 1997-04-17 samt regeringsbeslut 7, 2006-01-26 
8 Maximum Take-Off Weight 
9 Flygplanstyper som de benämns i beräkningsverktyget INM 

   Dagens trafik Regionalt nav Prognos 

Grupp MTOW8 
(ton) 

Antal 
passager

are 

Flygplanstyp 
som 

representant  
INM-
typ9  

Flygplanstyp 
som 

representant  
INM-typ  

Flygplanstyp 
som 

representant  
INM-typ  

1: Propeller 0 - 70 2 - 90 SAAB 340 SF340 SAAB 340 SF340 Dash Q400 SF340 
2 0 - 29 50 - 56 Embraer 145 EMB145 Embraer 145 EMB145 Embraer 145 EMB145 

3 
30 - 39 

70 BAE 146 300 BAE300 
Embraer 170 GV Bombardier CS 

Serie 
CRJ9-

ER 40 - 49 BAE 146 300 BAE300 
4 50 - 119 162 - 189 Boeing 737-800 737800 Boeing 737-800 737800 Boeing 737-800 737800 

5 120 - 249 295 - 335 Airbus A330-301 A330-
301 Airbus A330-301 A330-

301 
Airbus A330-

301 
A330-
301 

6 Över 250 416 - 524 Boeing 747-400 747400 Boeing 747-400 747400 Boeing B748 A380 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Miljo/kvalitetssakringsdokument_flygbuller.pdf%20regeringsbeslut%2019
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Miljo/kvalitetssakringsdokument_flygbuller.pdf%20regeringsbeslut%2019
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4.5.1 Grupp 1: Propellerflygplan 

Denna grupp består av allmänflyg, små en- och tvåmotoriga propellerflygplan och 
turbopropflygplan.  De vanligaste flygplanstyperna i denna grupp på Göteborg 
Landvetter Airport år 2010 var Bombardier Dash 8 följt av Fokker 50 och Dornier 
328. Trots att Saab 340 inte var den vanligaste flygplanstypen, har en lägre vikt 
och tar färre passagerare, är det en relativt bra representant för blandningen av 
Dash 8, Fokker 50 och Dornier 328 vad gäller bulleregenskaper. 
Flygbullermätningar (Flygbullermätning, 2010) från Bromma Stockholm Airport 
och Stockholm Arlanda Airport bekräftar detta. Saab 340 väljs därför som 
representerande flygplanstyp för denna viktgrupp år 2010 och regionalt nav. 
 
Som representant för gruppen år 2038 valdes också Saab 340. Dash Q400 Next 
Generation, ett flygplan som har liknande egenskaper som Saab 340 både vad 
gäller buller och emissioner, bedöms kunna ersätta både Dash 8 och Fokker 50. 
Det saknas dock källdata i beräkningsverktyget INM för bullerberäkningar och 
därför har Saab 340 använts som ersättningstyp. Flygplansgrupp 1 kommer inte 
att vara avgörande för vare sig bullerkurvans slutliga form eller för 
utsläppsnivåerna till luft. 
 
 

4.5.2 Grupp 2: 0 – 29 ton  

Grupp 2 består till största delen av mindre tvåmotoriga jetflygplan (typ affärsjet). 
Embraer 145 (Figur 22) är bullermässigt representativ för viktsspannet 0-29 ton 
och dominerar dessutom i antal rörelser på Göteborg Landvetter för denna 
kategori idag. Flygplanet förväntas finnas kvar i trafik lång tid framöver. Denna 
flygplanstyp får därför representera kategorin för bullerberäkningarna för trafik 
2010, regionaltnav och sökt alternativ.  
 

 
Figur 22. Embraer 145 

7: MD80 63 - 70 152 - 172 McDonnell 
Douglas MD-82 MD82   - - 
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4.5.3 Grupp 3: 30 – 49 ton 

Grupp 3 består till största delen av mindre fyrmotoriga jetflygplan såsom 
BAE146-300 (Avro RJ100) och mindre tvåmotoriga jetflygplan som Embraer 
170, Embraer 190 och Bombardier CRJ900. År 2010 var BAE146-300(Avro 
RJ100), Figur 23 den vanligaste flygplanstypen inom gruppen som trafikerade 
Göteborg Landvetter Airport. Den är också vikt- och kapacitetsmässigt 
representativ för gruppen. Men den är av en äldre flygplanstyp som planerar att 
ersättas av Bombardier CS Series (Figur 24). Bombardier CS Series är idag 
fortfarande under utveckling och består av lite tyngre flygplanstyper (50 - 63 ton). 
Bullerberäkningsmodellen, INM, saknar källdata för Bombardier CS100, men 
enligt uppgifter från flygplanstillverkaren kommer CS100 vara bullermässigt 
jämförbar med Bombardier CRJ900. CRJ900 väljs därför som representerande 
flygplanstyp för sökt alternativ. 
 

 
Figur 23. BAE146-300(Avro RJ100) 
 

 
Figur 24. Bombardier CS Series 
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I alternativet med ett Regionalt nav förväntas en större andel av ökningen ske 
inom de mindre viktklasserna 2 och 3 (Se 4.4.3). Ökningen i grupp 3 är tänkt att 
bestå av framförallt tvåmotoriga jetflygplan (till exempel Embraer 170), som 
ligger i vikt- och buller klassen 30-39 ton. BAE146 – 300 som är en större och 
mer bullrande flygmaskin är inte lämplig för att representera ökningen som 
orsakas av regionalt nav-alternativet. Embraer 170 finns inte i INM men 
Gulfstream V (GV) är standard ersättningstyp i INM.   
 
 

4.5.4 Grupp 4: 50 – 119 ton 

Grupp 4 dominerar flygtrafiken på Göteborg Landvetter Airport och har därmed 
stor betydelse för bulleremissionerna. Många av flygplanen är snarlika varandra i 
storlek, prestanda och bulleremission. Vanligaste typerna är Boeing 737-serien 
och Airbus A320-serien. Boeing 737- 800 (Figur 25) är en vanlig flygplanstyp 
och har relativt nya motorer. Flygplanstypen väntas finnas kvar länge framöver 
och väljs därför som representerande flygplanstyp för bullerberäkningarna både år 
2010 och år 2038.  
 

 
Figur 25. Boeing 737-800 
 
 

4.5.5 Grupp 5: 120 – 249 ton 

Airbus A330-301 har valts som representant för bullerberäkningarna för grupp 5 
då den ger en bra representation av de tre vanligaste typerna i gruppen, Boeing 
767-300, Airbus A300-B och Airbus A330-serie. Flygplanet är relativt nytt och 
får därför representera gruppen även i den framtida prognosen. 
 
 

4.5.6 Grupp 6: > 250 ton 

Denna kategori består till stor del av frakt- och chartertrafik och utgör en mindre 
del av trafiken på Göteborg Landvetter Airport. Idag domineras gruppen av 
Boeing 747-400. Boeing 747-400 representerar gruppen för bullerberäkningarna 
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år 2010, men flygplanstypen förväntas inte finnas kvar på Göteborg Landvetter 
Airport år 2038. Boeing 747-400 kommer att ersättas av Boeing 748-serie och 
Airbus A350. Dessa flygplanstyper kan antas ha kommit i trafik på Göteborg 
Landvetter Airport år 2038. Bullerberäkningsmodellen, INM, saknar dock 
källdata för både Boeing 748 och Airbus A350. Anledningen till att det saknas är 
att de är nya på marknaden och därmed ej har hunnit komma in i INM. Därför 
används den största Airbus A380 (Figur 26) som representerande flygplanstyp för 
bullerberäkningarna år 2038. Boeing B748 och Airbus A380 bullrar mindre än 
Boeing 747-400 enligt ICAO10 EPNL11 certifiering databas. Airbus A350 
kommer enligt Airbus att ha en lägre bulleremission än Boeing 747-400. 
 

 
Figur 26. Airbus A380 
 
 

4.5.7 Viktgrupp 7: MD80 

McDonnell Douglas MD-80 (Figur 27) bullrar och ger mer utsläpp till luft under 
startproceduren än alla andra flygplanstyper i sitt viktsspann och hanteras därför 
separat. Som nämnts ovan antas flygplanet MD80 enligt prognosen vara utfasad 
senast år 2015 och därför återfinns denna flygplanstyp i en egen grupp som ger 
utslag endast för basåret (2010). 
 

                                                
10 FN-organet för civilflyg, International Civil Aviation Organization. 
11 Begrepp används för buller certifiering av flygplan. Effective Perceived Noise Level 
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Figur 27. McDonnell Douglas MD82 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 FLYGPLATSENS KAPACITET  
 

5.1 Flygplatsens kapacitet  
Göteborg Landvetter Airport har idag en rullbana. Den totala kapaciteten är 
beroende av vad rullbana och taxibanesystemet kan hantera på ett säkert och 
effektivt sätt. Även plattan (uppställningsplatser för flygplan) samt 
terminalsystemets storlek och logistik är viktiga faktorer i den totala 
markkapaciteten på flygplatsen för att tillgodose behovet och efterfrågan under de 
mest trafikerade timmarna på dygnet, så kallad peak. Dessutom är logistiken på 
plattan av betydelse för kapaciteten i peak. 
 
Framförallt är det kapaciteten i peak snarare än årsvolymer av passagerare och 
flygplansrörelser som är dimensionerande för flygplatsens anläggning och 
verksamheter.  
 
Med förändringar av nuvarande bansystem såsom tillbyggnader av nya avfarter 
och modifieringar av det nuvarande taxibanesystemet skulle bankapaciteten, 
framförallt i peak, kunna öka avsevärt. Två ytterligare snabbavfarter i vardera 
riktningen på rullbanan och utbyggnad av taxibanesystemet möjliggör en 
bankapacitet om 120 000 flygrörelser per år med trafikmönstret 2011.  För att 
uppnå kapaciteten krävs också utbyggnad av uppställningsplatser på plattan, se 
vidare i kapitel 9. 
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5.2 Kapacitetstak per timme omkring 2038 

Göteborg Landvetter Airport är en nivå två slotkoordinerad (rådgivande) flygplats 
med ett för närvarande beräknat kapacitetstak på 36 rörelser per timme. En slot är 
en rättighet för ett flygbolag att schemalägga starter och landningar.  Med de 
kapacitetsutbyggnadsåtgärder som planeras kan flygplatsen ca år 2020 hantera 42 
rörelser per timme och under begränsad del av dygnet 48 rörelser per timme. 
 
Starterna är dimensionerande för kapaciteten, varför antal starter per timme ca år 
2038 är avgörande för bestämning av flygplatsens kapacitet per timme. 
Verksamheten 2011 motsvarar ca 69 000 rörelser årligen. De 34 000 starterna 
fördelas ungefärligen med 27 000 på vardagar och 7 000 på helgdagar, per fasta 
heltimmar enligt Figur 28. 
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Figur 28. Trafikmönster per timme 
 
Det framgår att tiden mellan kl. 7.00 och 8.00 och tiden mellan kl. 17.00 och 1800 
är dimensionerande för årskapaciteten. För att avgöra den maximala årsvolymen 
för dessa timmar omkring 2038 studeras den genomsnittliga belastningen per 
vardag respektive helgdag enligt nedanstående Tabell 7.  
 
Tabell 7. Starter timme 7 

Starter per timme Timme 7-8 
Medel Max 

2010 Vardag (261 st.) 14,5 22 
Helgdag (104 st.) 5 11 

”tak” 
2038 

Vardag (261 st.) 24 ca 30-32 
Helgdag (104 st.) 10 ca 20 
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Om trafikmönstret i Tabell 7 skalas upp till 60 000 starter som är volym för 
ansökan, nås 7 300 starter under timme 7. Flygplatsen kommer då att tangera 
kapacitetstaket per timme, om dagens trafikmönster per timme bibehålls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 FLYGPLATSENS UTFORMNING  
I detta kapitel beskrivs flygplatsens infrastruktur. Hur verksamheten bedrivs 
återfinns i kapitel 7. 
 
 

6.1 Allmänt  
På Göteborg Landvetter Airport finns ett avgränsat inhägnat område som primärt 
är avsett för flygplanens rörelser på marken. Detta område kallas för airside. 
Gränsen för airside går vid säkerhetskontrollen i terminalbyggnader samt det 
staket som omger manöver- och färdområdet för flygplan och markfordon. På 
airside rör sig även markbundna fordon, främst sådana som har till uppgift att 
serva luftfartyg med olika marktjänster (tankning, lastning, lossning av bagage, 
besättningstransporter, catering m.m.), snöröjning och diverse maskiner för 
underhållsarbete. För tillträde till airside krävs särskild behörighet. 
Behörighetshandling utfärdas av Swedavia till de som har ett berättigat behov av 
tillträde. 
 
Den del av flygplatsområdet som inte är airside kallas landside, och består främst 
av tillfartsområde och där rör sig markbundna fordon såsom buss, taxi och bilar. 
Passagerare och besökare som kommer till Göteborg Landvetter Airport på annat 
sätt än med flyg kommer först till landside, sedan passerar passagerarna genom 
säkerhetskontrollen till airside innan de kan resa vidare med flyg. Se Figur 29 för 
karta över airside. Gult område är airside. 
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Figur 29. Karta över Göteborg Landvetter Airport. Gul och cerisemarkerade område är airside. 
Terminalen är rödmarkerad och delar av terminalen är airside. Övrigt område är landside. 
 
Utifrån terminologin ovan kan Swedavias markinnehav delas in i två delar: 

1 Airside  – ca 7,5 km2  
2 Landside  – ca 7,5 km2 

 

 
Figur 30.  Flygfoto över flygplatsområdet 
 
 

6.1.1 Airside 

Airside består av en start- och landningsbana (rullbana), taxibanor, stråk- och 
platta, en hangar och delar av terminalerna (se mer utförliga beskrivningar av 
dessa begrepp i text nedan samt var de ligger på området i Figur 32). 
Utformningen av de olika delarna och deras inbördes förhållande styrs av 
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internationella och svenska regelverk samt av lokala förutsättningar. Inom airside 
finns även vägar och teknisk infrastruktur som krävs för att verksamheten ska 
kunna fungera. 
 
Verksamheten på airside är starkt reglerad. Bestämmelserna syftar till att 
kontrollera tillträdet till airside för att göra flygplatsen så säker som möjligt med 
utgångspunkt i flygsäkerhet (safety), vilket innebär säker hantering av flygtrafik 
och luftfartsskydd (security), vilket innebär skydd mot sabotage och andra 
likvärdiga handlingar. Arbeten på airside är inriktade på aktiviteter som har med 
luftfartygs lossning/lastning, underhåll, uppställning, avgång eller ankomst att 
göra. 
 
 

6.1.2 Landside 

På landside finns ett antal byggnader och anläggningar som ägs av Swedavia eller 
andra verksamhetsutövare. Landside består av terminalangöring, 
korttidsparkeringar och parkeringshus, fraktområdet i norr och 
långtidsparkeringarna som ringar in dessa ytor. En del byggnader ligger på 
områdesgränsen mellan airside och landside, t.ex. passagerar- och fraktterminaler 
och cateringbyggnader (flygkök), dessa byggnader har särskilda krav på 
skalskydd och tillträdeskontroll.  

 
 

6.1.3 Byggnader 
Inom flygplatsområdet finns ett stort antal byggnader med olika funktioner och 
specialiseringsgrad. Flygplatsens centrala delar domineras av 
passagerarterminalen och parkeringshus. I anslutning till det ena parkeringshuset 
finns även ett mindre antal kontorslokaler. Byggnaderna i flygplatsens norra delar 
utgör i huvudsak servicebyggnader för flygplatsdrift eller för flygplansunderhåll.  
 
Sammantaget finns ca 91 byggnader/anläggningar inom flygplatsfastigheten. 65 
av byggnaderna är på airside, 8 är på både airside och landside och 18 är bara på 
landside. Av byggnaderna ägs 77 av Swedavia varav 61 är på airside, 2 är både på 
airside och landside samt 14 är på landside. Av de 14 som inte ägs av Swedavia är 
4 på airside, 6 är både på airside och landside samt 4 är på landside. 
 
I norra delen finns fraktterminaler och andra logistikbyggnader vilka har koppling 
till airside. Inom detta område finns även en tankstation för fordonsgas vilken 
betjänar både airside och landside. I öster ligger flygplatsens hotell. 
 
På airside finns i öster lokaler för catering och värmeproduktion samt diverse 
drift- och underhållsbyggnader. Mitt på flygplatsområdet ligger Swedavias 
räddningsstation och en anläggning för omhändertagande av glykol. 
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6.2 Beskrivning av rullbana och taxibanor  
6.2.1 Rullbana  

Rullbanan är 3 300 meter lång och löper i nordostlig-sydvästlig riktning (30° / 
210°). Den är 45 meter bred exklusive skuldror, med stråkytan 3 480x300 meter. 
Vid landning från sydväst och start mot nordost så används benämningen bana 03. 
Vid landning från nordost och start mot sydväst, så används benämningen bana 
21. 
 

 
Figur 31. Bana 03/21 
 
Bantröskeln för bana 03 ligger på nivån 146 m och för bana 21 154 m över havet 
och banan är belägen på latitud 57º39'36' nord och longitud 12º17'28' ost. Den 
förhärskande vinden är från väst/sydväst, med utgångspunkt från ett medelvärde 
över ett antal år, vilket innebär att ca 75 procent av starterna sker mot sydväst då 
flygplanen startar och landar i motvind av flygsäkerhetsskäl. Bansystemet har en 
ytbeläggning av asfalt. Flygplatsens referenskod är 4E12, vilket innebär att 
reguljär trafik kan bedrivas med flygplanstorlekar med en vingspännvidd under 65 
meter. Större flygplan får trafikera Göteborg Landvetter Airport vid ett begränsat 
antal tillfällen per år.  
 
 

6.2.2 Bansystemet inklusive taxibanor och platta  
Taxibanor är avsedda för flygplanens rörelser på marken och är förbindelsevägar 
mellan rullbana och uppställningsplats på plattan. Ett antal taxibanor och 
taxibaneanslutningar, namngivna A-Z, finns med en bredd på 23 m. TWY Y är 
den längsta taxibanan och sträcker sig parallellt med start- och landningsbanan. I 
rullbanans norra del finns dubbla parallella taxibanor, taxibana Y samt Z. Figur 32 
visar placeringen av taxibanorna.  

                                                
12 ICAOs klassifieringssystem. Trafikverket TFSS 2010:132 
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Figur 32. Bansystemet 2008 
 
Rullbanor (RWY) och taxibanor utgör tillsammans manöverområdet. 
 
Stråkytor 
En stråkyta är en markyta vid sidan av rullbanan och i dess förlängning samt vid 
sidorna av taxibanorna. På Göteborg Landvetter Airport består stråkytorna av 
gräs. Markförhållandet vid sidan om banornas kant är hårdare för att sedan bli 
mjukare längre ut från kanten. Anledningen är att ett flygplan som lämnar banan i 
sidled inte omedelbart får sjunka ned i marken och stanna tvärt.  
 
Platta 
Plattan är det område som är avsett för flygplans av- och pålastning, tankning, 
uppställning, passagerares av- och påstigning samt avisning och underhåll av 
flygplan. I Figur 32 benämns plattan som APRON. Plattan har plats för ca 45 
parkeringsplatser för flygplan. 
 
Passagerarterminal 
Delar av terminalbyggnaden hör till airside medan andra delar ligger på landside. 
För att vistas på airside måste en bevakad gräns passeras. Alla som passerar denna 
gräns måste säkerhetskontrolleras. Passagerare måste vara incheckade och 
anställda måste ha ett arbetsrelaterat syfte för att befinna sig på airside. Figur 32 
beskrivs terminalen som TER. 
 
 

6.3 Inflygnings- och landningshjälpmedel 
Flygplatsljussystemet, AGL, är ett visuellt markbundet ljussystem som är 
definierat och kravställt enligt ICAO Annex 14 och TSFS (2010:133). Systemet 
vägleder piloten med hjälp av speciellt utformade ljussystem ned till landning och 
utgör ett stöd för navigering vid taxning på marken samt som hjälpmedel vid start.  
 
På Göteborg Landvetter Airport är rullbanan utrustad med centrumlinjeljus, 
bankantljus, sättningszonsljus, 900 m inflygningsljus av typen Calvert och 
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visuella hjälpmedel av typen PAPI för båda riktningarna. Samtliga taxibanor är 
utrustade med centrumlinjeljus. 
 
Varje banas AGL är autonomt (oberoende, självstyrande) med egen 
kraftförsörjning och reservkraft.  Flygplatsljussystemet styrs av 
flygtrafikledningen från flygledningstornet. Varje rullbanas ljussystem består av 
ca 2 000 armaturer inkluderande inflygnings- och banljus. 

 
Både bana 03 och bana 21 klassas som precisionsbanor och är utrustade med 
instrumetlandningssystem (ILS). Det finns även en VOR/DME13 och två stycken 
NDB14 som används för inflygning.  

 
Göteborg Landvetter Airport är godkänd för s.k. precisionsinflygning ILS 
kategori II (CAT II)-operationer. Inflygning med CAT II innebär 
precisionsinflygning i dåligt väder ned till en beslutshöjd lägre än 60 m, men inte 
lägre än 30 m, och med siktförhållanden som lägst 300 meter. Beslutshöjd innebär 
fastställd flyghöjd vid vilken avbruten inflygning senast skall inledas om inte 
inflygningen kan fullföljas med visuell referens till banan, banljusen eller 
inflygningsljusen. 
 
Göteborg Landvetter Airport är den flygplats i Sverige som vid flest tillfällen per 
år har väder- och siktförhållanden som gör det nödvändigt att genomföra 
inflygning med CAT II-tillfällen, ca 40-50 st totalt per år. Uppgradering till ILS 
CAT IIIB påbörjades 2012 och är klar 2014/2015, se Tabell 8. 
 
Tabell 8. Definition av olika kategorier av precisionsinflygningar. 
Kategori Beslutshöjd över tröskel Siktkrav 
CAT I Lägst 60 m (200 fot) 

 
RVR15 får vara lägst 550 m eller den 
meteorologiska sikten lägst 800 m. 

CAT II Lägre än 60 m (200 fot) men ej lägre än 
30 m (100 fot) 

RVR lägst 300 m 

CAT IIIA Lägre än 30 m (100 fot) eller ingen 
beslutshöjd 

RVR lägst 200 m 

CAT IIIB Lägre än 15 m (50 fot) eller ingen 
beslutshöjd 

RVR lägre än 200 m men lägst 75 m 

CAT IIIC Ingen beslutshöjd Ingen begränsning RVR 
 
 
                                                
13 VOR -Very High Frequency Omnidirectional Range (även Very High Frequency 
Omnidirectional Radio Range) som är ett radionavigeringssystem för flygtrafik.  
DME -Distance Measuring Equipment, Radiomottagare/sändare på marken i kombination med 
sändare/mottagare i flygplanet som gör det möjligt att i flygplanet avläsa avståndet till sändaren. 
14 NDB -Non-Directional radio Beacon, är en radiofyr som sänder en kontinuerlig bärvåg i alla 
riktningar, avsedd att pejlas från flygplan 
 
15 Runway Visual Range 

http://sv.wikipedia.org/wiki/VHF
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radionavigering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radiofyr
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6.4 Flygplansuppställning  

Det finns 45 uppställningsplatser på plattan, av vilka åtta är anslutna till terminal 
via passagerarbryggor och resterande är s.k. remoteplatser (uppställningsplatser 
utanför bryggsystemet) till vilka passagerarna bussas.  
 
Under dagtid är platserna frekvent använda. Flygplatsen ligger nära 
kapacitetstaket för nattuppställning och under morgonpeak. Belastningen är jämt 
fördelad under nätterna, med undantag natten mellan lördag och söndag, då antalet 
nattparkeringar är färre än övriga nätter.   
 
 

6.5 Motorprovning  
Provkörning av flygplansmotorer utförs i samband med akuta reparationer samt 
vid service och underhåll. Flygbolag brukar vanligen genomföra motorprovningar 
vid sin hemmabas om inte provningen anses som akut. Någon permanent 
motorkörningsplats finns inte. Motorkörningar sker på anvisade platser på 
hangarplattan i norr, taxibana Y i norr, taxibana A i syd och taxibana Y i syd. 
 
 

6.6 Passagerarterminaler  
Den ursprungliga terminalen färdigställdes 1977, inrikeshallen byggdes ut 1988 
för att kunna hantera mer inrikestrafik. Terminalen har åtta brygganslutna gater, 
en gate med gå boarding och 14 remote gater. 
 
Passagerarterminalen är dimensionerad för att hantera en passagerarvolym på 
omkring 6 miljoner passagerare per år. Terminalen har angöring av flygplan, 
incheckningsfunktioner, bagagehantering, säkerhetskontroll samt tull- och 
passkontroll. I terminalen finns utöver de trafikoperativa funktionerna även 
kontorsutrymmen och ytor med butiker och restauranger.  
 
För att täcka kapacitetsbehovet för den sökta trafikvolymen samt ändringar i 
trafikstruktur och omflyttningar av flygbolag kan terminalen bli föremål för om- 
och tillbyggnader, se vidare avsnitt 9. 
 
 

6.7 Flygledningsbyggnad  
Flygtrafikledningsbyggnaden består av ett flygledningstorn (TWR) och 
terminalkontrollen (TMC) som är placerad i flygledningsbyggnadens markplan. 
Flygtrafikledningens uppgift i korthet är förebygga kollisioner i luften mellan 
luftfartyg och på marken mellan luftfartyg på marken inbördes eller mellan 
luftfartyg och folk eller fordon genom att tillhandahålla en säker, effektiv och 
miljöanpassad flygtrafiktjänst.  
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Teknisk support för denna verksamhet sköts huvudsakligen idag av en entreprenör 
som även de har sina lokaler i flygledningsbyggnaden. 
 
 

6.8 Godsmottagning och distribution  
Godsmottagningen är samlokaliserad med centralvakten och till viss del 
centralförrådet. Ingen gemensam distributionskedja finns utan varje kund ansvarar 
för transport av sitt eget gods. Swedavia ansvarar för säkerhetskontroll och 
tillhandahåller i viss utsträckning lots. Figur 33 visar godsmottagningarna. 
 

 
Figur 33. Swedavias godsmottagningar 
 
 

6.9 Anläggningar för flygfrakt och logistik  
Flygfrakthantering på Göteborg Landvetter Airport sker främst på plattans norra 
del, där även de 3 flygfraktterminaler är belägna. Den dominerande 
verksamhetsutövaren är för närvarande Spirit Air Cargo (SAS) med den största 
terminalen för frakthantering. Det finns ytterligare 2 mindre terminaler med 
flygfrakthantering, som drivs av DHL och TNT. Ett mindre företag, Jetpack, finns 
i anslutning till inrikesdelen i terminalbyggnaden. Posten har nattlig verksamhet 
med avgång och ankomst till/från Stockholm söndag till fredag. Det finns 
ytterligare 2 verksamma flygfraktbolag, Emitrate Sky Cargo och Asiana Airlines 
som har regelbunden interkontinental trafik.  
 
Flygplatsen har, i enlighet med de regler som gäller inom Europeiska Unionen, en 
gränskontrollstation (Border Inspection Post - BIP) för hantering av livsmedel och 
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levande djur från tredje land (utanför EU). BIP-stationen ägs och drivs av 
Swedavia men Jordbruksverket och Livsmedelsverket ansvarar för kontrollen av 
livsmedel och djur. Internationella och nationella regelverk föreskriver hur 
hanteringen ska ske, främst med hänsyn till smittorisk och djurskydd. 
 
Utöver ovan nämnda frakthanteringsbolag finns ytterligare ett bolag, GLAB 
(Godshantering Landvetter AB), som driver en terminalhållarfunktion i anslutning 
till Spirit Air Cargo terminalen med tillträde till landside och till airside, delvis via 
ett hiss-/tunnelsystem.   
 
Fraktterminalernas yta är ca 24 500 m2 exklusive kontor.      
 
 

6.10 Anläggningar för flygplansunderhåll och service  
En hangarbyggnad är belägen i det nordöstra hörnet av plattan. Hangaren ägs av 
Landvetter Hangar KB (ägs av Swedavia) men hyrs ut till Scandinavian Airlines 
Systems (SAS) som bedriver verksamheten. Den norra delen av hangaren 
disponeras av externa flygbolag och bolag som utför teknisk service och underhåll 
av flygplan. 
 
I hangaren finns en tvättanläggning för flygplan med egen behandling av 
processvattnet som renar vattnet från olja och metaller. Anläggningen kan ta mot 
ca 2 flygplan/dag. Processvattnet leds till slam- och oljeavskiljare och 
utjämningsbassäng för gravimetrisk behandling före pumpning för behandling i 
reningsanläggningen. Reningsanläggningen är utformad som en 
genomströmningsanläggningen bestående av följande enheter: 

• Inblandningstank, för normalisering och hjälpkemikalie 
• Utrustning för flödesmätning och flödesproportionell provtagning av 

inkommande obehandlat vatten 
• pH justering i 2 separata steg 
• enhet för flockning 
• lamellsedimentering 
• slamlager och filterprocess för slamavvattning 
• sandfilter respektive kolfilter för polering av utgående vatten 
• slutkontroll med pH samt flödesmätning och flödesproportionell 

provtagning av utgående behandlat vatten. 
 
Behandlat vatten avleds via flygplatsens spillvattennät för vidare behandling i 
Ryaverket.  Prover tas enligt SAS kontrollprogram. (SAS, 2006-03-27) 
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6.11 Anläggningar för brand- och räddningstjänst  
6.11.1 Räddningsstation 

Räddningsstationen är belägen vid banans mitt med utryckningsvägar som 
säkerställer en snabb insats. Räddningsstationen består av två delar, ett 
brandgarage för uppställning av brandfordon samt ett kontor och en 
övernattningsdel. 
 
I räddningsstationens spolhall rengörs brandslangarna efter övningar. Vattnet går 
via oljeavskiljare till spillvattennätet. Oljeavskiljarna rengörs årligen. 
 
 

6.11.2 Brandövningsplatsen 

Brandövningsplatsen är belägen öster om banan. Området som omger 
brandövningsplatsen består av berg i dagen samt tunna jordlager på berg, 
bestående av omväxlande morän och tunna torvlager. Brandövningsplatsen är till 
övervägande del uppbyggd av fyllnadsmaterial bestående av sand, grus, sten och 
sprängsten.  
 
Under 2009/2010 genomfördes större ombyggnationer på brandövningsplatsen 
med ny oljeavskiljare, utbyte av samtliga ledningar, nya tankar för uppsamling av 
släckvatten samt ny betongplatta för övningar för att säkerställa att 
släckmedelsrester omhändertas enligt miljökrav.   
 
Övningarna sker på en 900 m2 tät betongplatta som är försedd med avskärande 
dränering runtom. Betongplattan omges av en asfaltyta. Vid övning av 
flygplansbränder används tändmedel som sprinklas ut över en flygplansliknande 
attrapp, se Figur 34.  
 

 
 
 
 

Figur 34. Flygplansattrapp vid 
brandövningsplatsen. 
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Vid övning samlas vatten, oförbränt övningsbränsle och eventuella 
släckningskemikalier upp i tankar om 30 m3 och 60 m3. Tankarna saknar avlopp 
och töms med slamsugningsfordon. Det hanteras sedan av godkänd transportör 
som ansvarar för att det omhändertas i deras reningsverk för filtrering. Vid övning 
med enbart vatten går det direkt, via spillvattennätet, till det kommunala 
reningsverket. 
 
Dagvatten från brandövningsplattan rinner via en oljeavskiljare till 
dammanläggningen, se vidare under rubrik 6.18.  
 
 

6.12 Drivmedel  
Flygbränsledepån (Jet A1) är belägen i anslutning till stationsplattan i södra delen 
av driftområdet.  De tre cisternerna har en sammanlagd lagringskapacitet av 2 400 
m3. Anläggningen ägs och drivs av Gothenburg Fuelling Company (GFC). Tre 
bolag är delägare i GFC; Statoil Aviation, Air BP och Shell Aviation. GFC 
arrenderar marken för drivmedelsdepån av Swedavia och har separat tillstånd 
enligt miljöbalken till verksamheten vid depån samt tillhörande verkstad och 
tvättanläggning. Verkstaden har oljeavskiljare och vattnet leds sedan till 
flygplatsens spillvattennät. Sedan början av 2011 nyttjar GFC Swedavias 
fordonstvättanläggning och använder därför inte deras egna. 
 
För drivmedelsförsörjning av markfordon på airside finns en betonginvallad depå 
med två tankar om 15 m3 för bensin och två tankar om 20 respektive 30 m3 för 
diesel. Dessa tankar är samlokaliserade med flygbränsledepån. Tankning av 
markfordonen sker via bränslepumpar i direkt anslutning till bränsletankarna. 
Härutöver finns en tankstation för dieselfordon på 25 m3 vid glykollagret på 
driftområdets norra del. 
 
FordonsGas Sverige AB äger och driver en fordonsgasanläggning, som 
huvudsakligen är placerad på landside. Möjlighet att tanka finns även från airside. 
Anläggningen betjänar arbetsfordon på airside samt taxi och privatfordon på 
landside. Tankarna är placerade ovan mark och omfattas av fyra stycken 
växlarflak om vardera 3 000 m3, samt ca 1 000 m3 reserv i systemet.  
  
 

6.13 Anläggning för fordonstvätt  
6.13.1 Swedavias anläggning för fordonstvätt 

Efter anmälan till Länsstyrelsen uppförde Swedavia 2010 en ny fordonstvätthall 
på airside. Tvättanläggningen tvättar alla typer av fordon såsom 
snöröjningsfordon, lastmaskiner, snöslungor, lastbilar, fordon för avisning och 
utläggning av halkbekämpning, diverse specialfordon från handlingsbolagen, 
bussar, brandbilar, tankbilar och personbilar. Tvätthallens bedömda kapacitet är ca 
3 fordon/timme.  
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Tvättanläggningen är utrustad med maskinell och automatisk tvättutrusning med 
spolbåge, borstar och underspolning. Larm och nödstopp finns i händelse av 
haveri eller driftstopp.  
 
Tvättvattnet i hallen återcirkuleras med egen reningsanläggning. Reningssystemet 
består av grovavskiljning för sand och större partiklar och finslamavskiljning för 
finare partiklar samt oljeavskiljning. Slammet omhändertas som farligt avfall.  Då 
tvättvattnet har högt innehåll av organiska ämnen finns det risk för bakterietillväxt 
och dålig lukt. Detta omhändertas genom oxidation. Metallrening sker genom 
elektrolys på utgående spillvatten. 
 
Utgående vatten kontrolleras enligt flygplatsens kontrollprogram. Flödesschemat 
för fordonstvätten finns i bilaga 1.  
 

6.13.2 Priority Car Centers anläggning för fordonstvätt 

Priority Car Center tar mot passagerares fordon för tvätt och service. 
Verksamheten är förlagd på landside. Fordonstvättens reningssystem är Autowash 
RCS-Bio, biologisk vattenrening. Anläggningen arbetar med 6 olika principer för 
rening: 
 

1. Sedimentation 
2. Biologisk nedbrytning 
3. Partikelavskiljning 
4. Syresättning/vitalisering 
5. Flotation 
6. Ozonbehandling 

 
 

6.14 Vattenförsörjningssystem  
Göteborg Landvetter Airport försörjs med färskvatten från Härryda kommun. 
Mellanlagring sker och kapacitetsmagasin finns i form av två reservoarer som 
tillsammans rymmer ca 1 100 m3. Av detta kan normalt ca 1 000 m3 utnyttjas. 
Anläggningen är belägen i närheten av flygtrafikledningsbyggnaden. 
 
Inom området finns ett centralt vattenmagasin för tryckhöjning av kommunalt 
tappvatten. Det gällande avtalet med kommunen medger uttag med max 800 m3 
per dygn eller 150 000 m3 per år. Vattenförbrukningen uppgick år 2010 till ca 94 
261 m3 vilket motsvarar 258 m3 per dygn. Anläggningen är dimensionerad för 
700 000 m3 per år och maximalt 2 900 m3 per dygn.  
 
Det finns en kloreringsanläggning i vattenförsörjningsystemet som kallas 
flygplansvatten. Det är vatten som doseras med klor för att användas i flygplanens 
vattentankar. Anläggningen är belägen vid bränsledepån. 
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Färskvattenkapacitet finns för sökt volym, 120 000 rörelser.  
 
 

6.15 Spillvattensystem  
Spillvattnet består av sanitärt spillvatten, vatten från restauranger, verkstäder samt 
vatten från tvätt- och spolhallar. Flygplatsens spillvatten går via en 1600 meter 
lång försörjningstunnel till kommunens anslutningspunkt i spillvattennätet och 
sedan vidare till Ryaverket i Göteborg. Spillvattenledningen byttes 2008 ut till en 
plastledning med diametern 400 millimeter. 
 
Under 2010 var utsläppet av spillvatten 184 781 m3. Här ingår dock det dagvatten 
från plattan som vintertid fördes till spillvattennätet fram till hösten 2010 då det 
nya glykolhanteringssystemet togs i drift. 
 
Utsläpp av tungmetaller och olja till spillvattensystemet regleras i ett avtal om 
brukandet av den allmänna va-ledningen med Härryda kommun. Provtagningar av 
spillvattnet ingår i kontrollprogrammet. 
 
Periodisk besiktning av Swedavias reningsanläggningar genomförs vart tredje år i 
enlighet med gällande kontrollprogram. 
 
 

6.16 Snötippar  
Snön som hanteras på Göteborg Landvetter Airport delas in i 3 olika delar; röd, 
grå och övrig snö. Röd snö innefattar snö med glykol och denna samlas upp från 
avisningsplatserna på plattan. Grå snö är snö utan innehåll av glykol från plattan. 
Övrig snö är den snö som plogas från banorna och får smälta av i terrängen 
bredvid banan utan att transporteras till en snötipp. 2010 anlades en ny snötipp för 
grå snö söder om brandstationen. Snötippen anlades med kontrollerad avrinning 
till dammanläggning. Snötippen omfattar ca 30 000 m2.  
 
En ny tipp för röd snö uppfördes 2010. Den är placerad i anslutning till 
glykolanläggningen. Plattan för hantering av röd snö består av duk och asfalt, 
samt har två utlopp, ett till glykolanläggningen och ett till dammanläggningen. 
Baserat på halten glykol kopplas utflödet till en av de två 
behandlingsanläggningarna. Omkopplingen görs baserat på onlinemätningar och 
genom elektronisk styrning. Storleken på rödsnöplattan är ca 2 500 m2. 
 
 

6.17 Glykolhanteringssystem   
Avisning av flygplan utförs av flygsäkerhetsskäl. På Göteborg Landvetter Airport 
utförs avisningen av olika marktjänstbolag. Uppsugning av använd glykol utförs 
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av Swedavia. Syftet med flygplansavisning är att säkerställa flygförmågan hos 
flygplanen, särskilt förmågan att lyfta vid start.   
 
När det finns isbeläggning på flygplanet eller när det finns risk för att sådan ska 
uppstå, avisas flygplanen strax före start. Det är befälhavaren på varje enskilt 
flygplan som ansvarar för avisningen. Avisning av flygplan sker vid varje gate 
och vid vissa remoteplatser utanför gatesystemet. 
 
Avisningsvätskan, monopropylenglykol, har egenskapen att vattnets fryspunkt 
sänks. Mest effektiv blir avisningsvätskan under tryck och i upphettat tillstånd, 
minst 75°C. Därför blandas avisningsglykolen med varmt vatten före avisning.  
 
Två olika typer av avisningsvätskor används, typ 1 och typ 2. Typ 1-vätskan är 
tunnflytande och används för de-icing, d.v.s. för att smälta snö eller is. Den kan 
också ha en viss förebyggande inverkan, anti-icing. Typ 2-vätskan används i 
huvudsak för anti-icing. När typ 2 sprutas på flygplanskroppen är den 
trögflytande, men vid kraftig fartvind (normalt mellan 50-70 knop) övergår den 
till att bli tunnflytande. Ca 80 % av mängden vätska, räknat som 100 % glykol, 
som används är av typ 1 och knappt 20 % är av typ 2. Avisningsprodukterna 
innehåller 50 % - 80 % monopropylenglykol med tillsats av 0,01-0,1 % tillsatser i 
form av tensider, korrosionsskydd och färgämne, resterande innehåll är vatten. 
Produkterna innehåller inga PRIO- eller begränsningsämnen och är inte 
bioackumulerabara.  
 
Vid avisningen rinner större delen av den använda mängden glykol av flygplanet 
ner på plattan. Förbrukning av avisningsvätska är väderberoende. En lång 
vintersäsong med svåra väderbetingelser ger en högre förbrukning. 
 
Sugbilar samlar upp glykolvatten från marken direkt efter avisning och tömmer 
detta i särskilda lagringstankar i glykolanläggningen för använd glykol. Glykol 
som har runnit ner på plattan och inte kunnat sugas upp avleds via 
dräneringsbrunnar till det nya systemet för glykolhantering som flygplatsen tog i 
drift 2010. Röd snö (glykolförorenad snö) läggs på särskild snötipp och 
smältvattnet leds in i lagringstankarna för använd glykol om det är 
högkoncentrerad glykol.  
 
Systemet för glykolhantering är konstruerat för att källsortera glykolen i 
högkoncentrerad (> 5% ) och lågkoncentrerad (< 5%) glykol. Glykolhalten 
bestäms av ultraljudsgivare. Som nämnts ovan glykolen kommer till systemet via 
sugbilar, vattenledningssystemet på plattan eller en snötipp för röd 
(glykolförorenad) snö. Glykolförorenat dagvatten leds sammanfattningsvis 
antingen till det nya systemet för glykolhantering eller till dammanläggningen 
beroende på vilken koncentration glykolvätskan har.  
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Under hösten 2011 installerades ett indunstningssteg i glykolanläggningen som 
kokar bort vatten från det insamlade glykolvattnet, kvar blir ett koncentrat som 
innehåller ca 50 % glykol samt ett destillat. Processen innebär att en extern aktör 
behandlar det farliga avfall som här uppkommit i Swedavias verksamhet. 
Koncentratet omhändertas av den externa parten som därefter återvinner glykolen. 
Destillatet leds till spillvattennätet. Glykolhalt samt olje- och metallhalter mäts 
och provtas på ingående glykol och på destillatet från glykolanläggningen.   

 
 
Figur 35. Flödesschema för glykolförorenat vatten - glykolhantering 
 
 

6.18 Geologi, hydrologi, grundvatten och dagvatten 
I detta avsnitt redovisas översiktligt för hydrologi, geologi, dagvattensystem samt 
yt- och grundvattenförhållanden vid Göteborg Landvetter Airport. För en mer 
utförlig redovisning hänvisas till ansökan bifogad miljökonsekvensbeskrivning. 
 

6.18.1 Geologi  

Terrängen kring flygplatsen är i stort uppbyggd av moräntäckta bergryggar med 
nord-/sydlig huvudriktning mellan vilka sjöar och torvmossar bildats.  
 
Marken under flygplatsen utgörs huvudsakligen av berg och utfyllnader. Större 
utfyllnadsområden bestående av sprängsten och morän finns under 
flygplatsområdet. 4 av utfyllnaderna nyttjas för ”aktiv” infiltration av dagvatten 
och fungerar därmed som utjämningsmagasin i dagvattensystemet som i huvudsak 
leds via dammanläggningen innan det når recipient. 
 
Berggrunden består av gnejsiga granitoider, med mer granitiska partier i området 
öster om flygplatsen. I området finns även små inslag av amfibolit i form av tunna 
skikt, skivor och linser. En tektonisk analys har visat att en nord-sydlig 
huvudsprickriktning dominerar men att även ett sekundärt system i öst-västlig 
riktning förekommer. 
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6.18.2 Hydrologi 

Flygplatsen är byggd på en höjdplatå mellan Mölndalsåns och Kungsbackaåns 
vattensystem. Genom anläggandet av flygplatsen med sina dränerings- och 
dagvattensystem har avrinningen förändrats. Huvudflödet av dagvatten från 
flygplatsområdet samlas i ett gemensamt utlopp i sydost mot Issjöbäcken, Lilla 
Issjön och via Västra Ingsjön vidare till Lindomeån och Kungsbackaån vidare till 
Kungsbackafjorden. 
 
Öster om flygplatsen avvattnas marken naturligt mot Kärrsjön som avrinner via 
Kärrsjöbäcken i sydlig riktning mot Västra Ingsjön. Endast dagvatten från en 
parkeringsyta i flygplatsens nordöstra hörn avleds mot Kärrsjön, allt övrigt yt- och 
grundvatten leds mot sydväst med utlopp mot Issjöbäcken. 
 
I den västra delen av flygplatsen finns ett antal lågstråk som avvattnas via bäckar 
mot sydväst och väst. Till dessa bäckar kan förväntas dels ett grundvattenutflöde i 
jord såväl som berg, dels en viss mindre avrinning av dagvatten från banområdet.  
 
I norr avvattnas markerna naturligt via f.d. Vindtjärn och vidare mot Mölndalsån. 
Även en parkeringsyta (P7) i flygplatsens nordöstra hörn avvattnas norrut mot 
Mölndalsån. 
 
Ca 4 km öster om flygplatsen rinner Sandsjöbäcken i sydlig riktning och mynnar i 
den östra delen av Västra Ingsjön. Bäcken används vid recipientundersökningar 
som referensvattendrag. 
 
 

6.18.3 Grundvatten 

Den huvudsakliga grundvattenströmningen inom flygplatsområdet bedöms styras 
av bergtopografi. I områdena runt flygplatsen finns jordlager av morän i vilka 
grundvattenströmningen bedöms sammanfalla med markytans topografi.  
En översiktlig beskrivning av grundvattendelare för flygplatsområdet visas i Figur 
36. 
 
Regn- och smältvatten som infiltrerar ner i marken inom flygplatsområdet bedöms 
till stor del antingen dräneras bort via dagvattensystemet eller rinna upp som 
ytvatten i utströmningsområden strax utanför flygplatsområdet i öster och väster. 
Endast en mindre del avrinner som grundvatten. 
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Figur 36. Illustration över grundvattendelare i berg och jord samt punkter där utströmning till 
ytvattendrag sker. Notera även överledningen från terminalområdet. 
 
De hårdgjorda ytorna inom flygplatsen förhindrar naturlig grundvattenbildning 
genom infiltration av regnvatten. Det finns dock ursprungliga lågpartier där 
organisk jord helt eller delvis grävts bort och fyllts med sprängsten. I flertalet av 
dessa s k sprängstensmagasin tillförs regnvatten (dagvatten) genom infiltration via 
särskilda infiltrationsbrunnar, se rubrik 6.18.4 dagvattensystem.  
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Det finns 5 sprängstensmagasin, varav de 4 nordligaste har infiltrationsbrunnar 
anlagda på dagvattenledningarna. Vattnet som infiltreras i sprängstensmagasinet i 
norra banänden har ingen kontrollerad avrinning utan det styrs av det naturliga 
grundvattensystemet. Sprängstensmagasinet vid den södra banänden har ingen 
kontrollerad avrinning till Issjöbäcken utan avrinningen styrs av 
grundvattenavrinningen. I detta magasin finns inga infiltrationsbrunnar anlagda på 
dagvattenledningarna. 
 
Övrigt regnvatten som infiltrerar på naturlig väg till grundvatten via 
genomsläpplig jord i markytan har en naturlig avrinning som styrs av den 
naturliga grundvattenströmningen.  
 
Principerna för de olika sprängstensmagasinen och vattenavrinningen från dessa 
framgår av Figur 37. Det framgår också att det kan finnas spricksystem i 
berggrunden som kan transportera grundvatten till omgivningen. 
 

 
Figur 37. Illustration av avrinning/spridning av grundvatten från de olika sprängstensfyllningarna 
under flygplatsen (efter VIAK 900116) 
 
De studier som ligger till grund för flygplatsen byggnation visar att ett 
huvudsystem av sprickor bedöms förekomma i sydväst-nordostlig sträckning samt 
att sekundärsprickor förekommer regelbundet vinkelrätt mot huvudstrukturen.  
 
 

6.18.4 Dagvattensystem 

Dagvattensystemet är konstruerat med ledningar med ett 60-tal 
infiltrationsbrunnar och utjämningsmagasin i stora sprängstensfyllningar under 
flygplatsen. Utformningen innebar att ledningsnätet kunde ges förhållandevis 
klena dimensioner genom att ett antal infiltrationsbrunnar anordnades i vilka 
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regnvatten infiltreras ner i sprängstensfyllningarna. Dagvattenflödet fördröjs i 
sprängstensmagasinen innan det bräddas över ett dagvattendike via 
dammanläggningen och vidare till Issjöbäcken. 
 
De sprängstensmagasin som framförallt utnyttjas för dagvattenhantering är det 
centrala magasinet under terminalområdet och magasinen i f d Stenstjärn och f d 
Kroksjön mitt under rullbanan. Mellan det centrala magasinet under 
terminalområdet och magasinen i f d Stenstjärn och f d Kroksjön finns en 
förbindelseledning som ska avleda dagvattnet från flygplatsområdet mot 
Issjöbäcken via dammanläggningen. Det centrala magasinets naturliga avrinning 
är mot Kärrsjön som fungerar som flygplatsen reservutlopp. Dock har viss 
avledning av detta yt- och grundvatten skett österut, varpå en uppföljande kontroll 
av det tekniska systemet pågår.  
 
Huvudavrinningen av dagvatten går till en dammanläggning på ca 49 000 m2. 
Anläggningen kan utökas till ca 55 000 m2, detta beror på att volymen i 
dammarna kan regleras vilket även innebär att ytan kan ändras. Anläggningen har 
varit i drift sedan vintern 2010/2011 (dock ej hela säsongen). Intrimning av 
dammanläggningen kommer att behövas de närmaste åren för att optimera 
reningsfunktionen. 
 
Till dammanläggningen förs dagvatten med ≤ 5 % glykolkoncentration från 
plattan, smältvatten från grå snötipp, dagvatten från brandövningsplatsen samt 
renat vatten från PFOS anläggningen. 
 
Dammanläggningen består av tre dammsteg med rening, se Figur 38. I anslutning 
till dammanläggningen finns det snötipp för grå snö med avrinning till 
dammanläggning. 
 
Anläggningen är byggd för att behandla den första ytavrinning, den sk ”first 
flush” som innehåller det mest förorenade dagvattnet. Dammanläggningen kan 
omhänderta 50 l/s, större flöden bräddas förbi i en bräddledning under 
dammanläggningen som ansluter till dagvattendiket nedströms dammarna. 
 
Dammanläggningens funktion är framförallt att omhänderta organiskt material, 
kväve, fosfor, kalium och tungmetaller i vattnet. Det organiska materialet kommer 
främst från avisningsvätska för flygplan bestående av monopropylenglykol och 
halkbekämpningsmedel bestående av natrium- och kaliumformiat.  
 
Reningen i dammanläggningen sker i flera steg. Dagvattnet pumpas till damm 1 
via en pumpstation där luftning för syresättning sker och därmed oxidation av 
föroreningar som då fälls ut i vattnet. I damm 1 sker sedan sedimentering av 
utfällda föroreningar. Efter sedimentering leds dagvatten genom spridningsdike 
via en genomströmningsvall uppbyggd av torv och sand till damm 2. I 
genomströmningsvallen kan partikulärt material fastna och föroreningar i jonform 
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(t.ex. lösta metaller) adsorberas till filtret. Naturligt växtmaterial har behållits på 
botten, så att etablerade mikroorganismer kan bryta ner organiskt material som 
sedan sedimenterar. 
 
Från damm 2 leds dagvatten vidare via ett överfall för ytterligare luftning och 
syresättning till damm 3 som består av en markbädd av sand och dräneringsrör, 
som byggts i grävda diken i den naturliga torven i botten. I markbädden 
adsorberas föroreningar till sand eller torv. Efter damm 3 leds vattnet ut i ett 
dagvattendike som mynnar i recipienten Issjöbäcken.  
 
En viss uppehållstid i dammarna krävs för att optimal nedbrytning ska ske. 
Uppehållstiden i dammanläggningen bedöms vara 8-12 dagar. 
 
In- och utgående vattenkvalité i dammarna övervakas med mätning och 
provtagning. Flödesmätning sker kontinuerligt. När vattnet har behandlats i 
dammanläggningen rinner det i ett dike vidare mot Issjöbäcken. 
 

 
 

 
Figur 38. Skiss över flygplatsens dammanläggning och grå snötipp.  
 
Bilaga 2 och 3 visar dammanläggningen för dagvattenhanteringen. 
 
Ett mindre område vid södra banänden avvattnas via en mindre 
sedimentationsdamm innan vattnet leds till Issjöbäcken. Under 2011 har 
förstärkande åtgärder genomförts i form av flytväggar som förlänger 
uppehållstiden och pumpar har installeras för att ge extra syresättning av vattnet.  
 

Grå snötipp 

Dammanläggning 

Brandövningsplats 
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Utöver huvudavrinningen av dagvatten söderut avvattnas mindre ytor norrut mot 
Mölndalsån, viss avvattning sker även mot väster och öster. Samtliga flöden 
kontrolleras i det ordinarie kontrollprogrammet för dagvatten. 
 
 

6.19 Anläggningar för kyla, värme och elförsörjning  
6.19.1 Elförsörjning 

Råkraften till köps genom ett koncerngemensamt avtal och transiteras av Härryda 
Energi AB. Distributionsledningarna består av två parallella friledningar från 
Härryda Energi AB:s station Skalmered. De sista två kilometrarna närmast 
flygplatsen utgörs av jordkabel, som är förlagd i en försörjningstunnel under 
banan och taxibanorna. Det finns även en reservmatning från Härryda Energi 
AB:s 20 kV station Härryda till Swedavias transformatorstation K509. 
 
Anläggningarna för råkraftförsörjningen, som omfattar matningsledningar, 
transformatorer och ställverk, är dimensionerade för en effekt av 12 MW. 
Swedavia levererar kraft till abonnenter inom flygplatsens område.  
 
Elkraftförsörjningen är dimensionerad för två bansystem fram till 
mottagningsstationen K50. Flygplatsen abonnerar en effekt av 8,2 MW. Det 
interna distributionsnätet för högspänd kraft består av ett kabelnät med 14 
transformatorstationer som är placerade runt bansystem, stations- och 
driftområden. Utvecklingen av ljusarmaturer har lett till minskat effektbehov. 
Förtätningar av ban- och taxiljus kan därför ske utan att kapacitetsinvesteringar 
måste genomföras i de stationer som försörjer fältljusanläggningarna. 
 
2011 installerades solceller på 490 m2 av det södra parkeringshusets fasad. Den 
beräknade elproduktionen är 39 000 kWh/år med en toppeffekt på 65 kWh.  
 
 

6.19.2 Värmeförsörjning 

Göteborg Landvetter Airport har ett fjärrvärmesystem vilket försörjer de flesta 
byggnaderna, totalt installerad effekt 2012 är 15,3 MW. Produktionsanläggningen 
2012 består av en flispanna på 3,5 MW, en pelletspanna på 2 MW, en elpanna på 
3,3 MW samt 1 oljepanna på 6,5 MW där bränslet utgörs av eldningsolja Eo1.  
 
Under sommaren används i första hand pelletspannan eller elpannan. Under den 
kallare årstiden används flispannan, pelletspannan samt elpannan. Olja används 
som reserv, vid underhåll samt vid extrema effektbehov. Målsättningen är att inte 
använda mer än 10 m3 eldningsolja/år. Den maximala utnyttjade effekten under 
2010 var ca 9 MW, 2006 noterades en toppbelastning på ca 11 MW. 
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6.19.3 Försörjning med kyla 

 
De flesta fastigheterna inom flygplatsområdet försörjs med kyla genom egna 
kompressorkylmaskiner som är belägna i enskilda fastigheter. Kyla produceras i 
terminalen, flygledningsbyggnaden, brandstationen, tredjelandsterminal, 
administrativa flygeln och driftbyggnaden. Dessa fastigheter har kylmaskiner med 
total kyleffekt på ca 2,6 MW. 
 
I terminalen finns en vintermaskin, KA04, med en total kyleffekt på 0,28 MW. De 
maskiner som körs under sommartid, KA05 och KA06, har en totaleffekt på 1,9 
MW. Vintertid används kondensorfläktar på den varma sidan av kylmaskinerna 
för att utvinna den kalla luften. På sommartid används kyltorn på den varma sidan 
av kylmaskinerna.  
 
Under 2011 har en kylmaskin installerats i passagerarterminalen. Kylmaskinen 
kyler kondensorvärmen till vattenkylda kompressorer i frysrum, kylrum och 
kyldiskar etc. till hyresgäster. Kylmaskinen KA07 har kondensorfläktar för den 
varma sidan på kylmaskinen med en total kyleffekt på 80 kW.  
 
Samtliga kylledningar i passagerarterminalen innehåller en blandning av glykol 
classic (standard glykol) och vatten. Ledningar på köldbärarsystemet är av 
stålmaterial och glykolen är till för att smörja ledningarna och därmed förhindra 
korrosion. Andelen glykol i detta system är ca 8 %. Ledningarna på 
köldmediekretsen till kondensorfläktarna på taket har en glykolhalt på ca 30 % för 
att förhindra att vätskan i rören fryser vintertid. 
 
 

6.20 Avfallshantering 
Avfallet som uppstår ska hanteras på ett sätt som både är bra ur arbetsmiljö- och 
miljösynpunkt och som svarar mot Swedavia hyresgästers krav och behov. På 
Göteborg Landvetter Airport finns en avfalls- och återvinningsstation, 
källsorteringsrum, kompostanläggning och anläggning för mottagande av farligt 
avfall.  
 
Återvinningsstationen är placerad på airside i anslutning till panncentralen i den 
sydöstra delen av driftområdet.  Följande avfallsfraktioner kan lämnas på 
återvinningsstationen; blandpapper, wellpapp, glas, aluminium, plast, metallskrot, 
uttjänta däck för återvinning, grovsopor och verksamhetsavfall. Dessutom finns 
en miljöbod för farligt avfall, såsom oljor, elektronikskrot, färgavfall, 
lösningsmedel och lysrör. I anslutning till avfallsstationen finns olika materialfack 
för grus, sand och jord för återanvändning samt trädgårdsavfall för kompostering.  
 
Vid terminalbyggnaden finns en komprimatorcontainer avsedd för 
hushållsliknande avfall. Det finns även en komposteringsanläggning i 
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terminalbyggnaden som tar hand om avfall från bland annat restaurangerna. Det är 
inte tillåtet att kompostera avfall från tredje land. I terminalbyggnaden finns det 
även 6 soprum som alla verksamhetsutövare har tillgång till. Soprummen 
innehåller följande fraktioner; färgat och ofärgat glas, hårda plastförpackningar, 
mjuka plastförpackningar, wellpapp, papper, hårda metallförpackningar samt 
elektronikskrot.  
 
På airside vid bryggorna samt remote finns det containers för brännbart 
verksamhetsavfall. 
 
 

6.21 Tele- och datanät  
Swedavia äger kabelnätverket, växelsystem och utrustningar för 
datakommunikation och telenät. Verksamheter som hyr lokaler av Swedavia kan 
även köpa till olika tjänster inom telefoni. Från och med 2013 kommer företagen 
även kunna köpa internettjänst av Swedavia.  
 
Framtida behov och utbyggnad av data- och telenät följer utbyggnaden av lokaler.  
 
 

6.22 Vägnät  
6.22.1 Infartsvägar  

Riksväg 40 mellan Göteborg och Borås är motorväg och avgränsar huvudsakligen 
flygplatsområdet mot norr. Från motorvägen går en dubbelriktad landsväg in till 
flygplatsen. För anslutningsvägen gäller delat ansvar, ägandeskapet skiftas från 
Trafikverket till Swedavia mitt på sträckan.  
 
Anslutningsvägen till terminalbyggnaden utgörs av en enkelriktad körslinga runt 
parkeringsytor och parkeringshus. Angöring till passagerarterminalen sker idag i 
anslutning till respektive entré. Gemensam entré finns för avgående inrikes- och 
utrikespassagerare. Ankommande inrikes och utrikes har separata utgångar.  
 
 

6.22.2 Lokalvägar och angöringsdäck  

Angöringsytorna för fordon ligger på terminalens markplan, med en viss 
uppdelning på inrikes- och utrikespassagerare. Den enkelriktade körslingan 
medför att fordonen passerar utmed större delen av terminalen trots att de inte har 
sitt mål där. Vid tidigare mätningar hade 60 % av fordonen sitt mål vid 
terminalens utrikesdel. 
 
På passagerarterminalens södra kortsida finns ett varuintag. Detta medför att 
samtliga leveranser till terminalen passerar flygplatsens angöringsytor. Varorna 
levereras därefter genom en kulvert som går under hela terminalbyggnaden.  
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Terminalangöringen mäts i meter och benämns kantstenslängd. Angöringen är till 
för att passagerare snabbt ska kunna kliva i och ur bilar och bussar och gå in i 
terminalbyggnaden.  
 
Det finns plats för 3 flygbussar och 1 reguljärbuss i linjetrafik. Övrig uppställning 
för bussar sker på lastgården söder om passagerarterminalen, vilken 
definitionsmässigt inte kan räknas som kantsten, samt längs infartsvägen norr om 
inrikeshallen. Dessa platser används till charter- och ersättningsbussar.  I Tabell 9 
redovisas den kvantifierade angöringen 2011. 
 
För privatbilister finns två korttidsparkeringar vid terminalen. Förbeställd taxi har 
utrymme både utanför utrikes och inrikes ankomsthall. Utrymme för icke beställd 
taxi finns vid utrikes ankomsthall.  
 
Tabell 9. Kvantifierad angöring september 2011 
Ytor Antal platser Kanstenslängd (m) 
Lämnande taxi 
Avresande, förbeställd taxi 
Avresande, ej förbeställd taxi 
Privatbil inkl. 15 min park 
Reguljära bussar 
Charter och ersättningsbussar 

15 
49 
24 
30 
4 
5 

76 
234 
146 
235 
90 
95 

 
Sammanfattningsvis är kantstenslängden tillräcklig för flödet av reguljära bussar 
och för taxiverksamhet de närmsta åren. Eventuell utbyggnad beror på de framtida 
flödena av passagerartrafik och deras val av transport. En ökning av 
kantstenslängd kommer genomföras när det finns behov. 
 
 

6.23 Parkering  
På Göteborg Landvetter Airport finns det möjlighet till både långtids- och 
korttidsparkering nära terminalerna, se Figur 39. I anslutning till terminalen finns 
det även möjlighet till timparkering. Från alla parkeringar är det gångavstånd till 
terminalerna. På Göteborg Landvetter Airport används terminalnära 
parkeringsplatser för avlämning vid skjutsning.  
 
Parkeringsytorna utomhus består av asfalterade ytor, parkeringshus och grusade 
ytor. De asfalterade ytorna inklusive körvägar uppgår till ca 45 000 m², varav 
bilparkeringsområden utgör ca 40 000 m². Swedavia bedömer att 
utomhusparkeringar i framtiden i stor utsträckning kommer att samlas till och 
expanderas inom P6-området. Figur 39 visar parkeringsområdena. 
 
Ca 500 m² asfalterade ytor är avsatta för parkering för charterbussar. Dessa ytor 
har oljeavskiljare. Parkeringsområdena P3, P4 och P7 har oljeavskiljare. P3 och 
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P4 är parkeringshus med 970 p-platser respektive 1 825 p-platser. Totalt finns 
10 500 parkeringsplatser, av dessa äger Swedavia 9 200. Av samtliga 
parkeringsplatser har ca 8 000 platser oljeavskiljare.  
 

 
Figur 39. Parkeringar på flygplatsen 
 
 
Swedavias personal parkerar på områdena A, J och L. Samtliga företag som utgår 
från eller bedriver verksamhet på Göteborg Landvetter Airport ges möjlighet att 
köpa parkeringstillstånd till sina anställda av Swedavia. 
 
 

7 VERKSAMHETER PÅ FLYGPLATSEN 

7.1 Allmänt om verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport  
På Göteborg Landvetter Airport finns idag omkring 100 företag med ca 3 500 
anställda, inklusive Swedavias ca 450 årsanställda. Vid den sökta trafikvolymen 
bedömer Swedavia att antalet Swedaviaanställda kommer att uppgå till 1 100 
årsanställda baserat på samma förhållande mellan antalet passagerare och antalet 
anställda som 2010.  
 
Verksamheterna kan till en stor del delas in i verksamheter vilka bedrivs på 
airside eller på landside. Merparten av verksamheterna på airside är direkt eller 
indirekt relaterade till flygplan, medan på landside är en stor del av 
verksamheterna relaterade till passagerarna och deras transport till och från 
flygplatsen. Utöver dessa verksamheter bedrivs även olika serviceverksamheter 
riktade till passagerare eller till andra verksamheter på flygplatsen samt 
kommersiell verksamhet såsom hotell, konferens, butiker och restauranger. Den 
rena kommersiella verksamheten utgör inte en del av Swedavias verksamheten 
och omfattas därför inte av denna ansökan. Till viss del tas eventuella 
miljökonsekvenser av deras verksamhet ändå omhand då de är anslutna till 
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flygplatsens infrastruktursystem såsom försörjning av värme, avfallshantering och 
vattennät. 
 
 

7.1.1 Airside 

Merparten av de aktiviteter som äger rum på airside är relaterade till flygplans 
ankomst, avgång, uppställning eller underhåll och reparationer. 
 
Ground handling är en benämning som ofta används och definieras på svenska 
som ”marktjänster”. Marktjänsterna regleras av lagen (2000:150) om marktjänster 
på flygplatser. Lagen ger fristående marktjänstbolag rätt till tillträde till vissa 
större flygplatser som står öppna för kommersiell trafik på de villkor som lagen 
anger. 
 
Marktjänstbolagen utför marktjänster till flygbolagen inom airside och Swedavia 
reglerar deras verksamheter genom särskilda licensavtal. Det är dock inte 
Swedavia som utför dessa tjänster. Idag har ungefär 25 företag licensavtal med 
Swedavia på Göteborg Landvetter Airport. Verksamheterna är i huvudsak 
incheckning av passagerare och bagage till airside, lastning av bagage, avisning, 
”push-back” av flygplan före avgång, reparation, underhåll och tankning av 
flygplan, underhåll av diverse teknisk apparatur. Dessutom förkommer 
verksamheter såsom underhåll av rullbanor, taxibanor och övrigt manöverområde.  
 
De verksamheter som Swedavia självt bedriver på airside är skötsel och underhåll 
av den egna infrastrukturen, logistik av passagerare till/från flygplan 
(bussorganisation), marshaltjänst (ledsagning av flygplan), snöröjning, 
uppsugning av glykol, fälthållning av ytor som exempelvis manöverområdet, 
stråkytor, hinderytor och plattan.  
 
 

7.1.2 Hantering av flygplanet från ankomst till avgång  

För att skapa förståelse för verksamheterna som pågår inne på airside följer nedan 
en översiktlig beskrivning av ”gate-to-gate-processen”, d.v.s. de aktiviteter som 
vanligen sker från det att ett flygplan landar till det är redo att avgå igen.  
Ankomst                                                                                                                               
Flygplanet ankommer/landar på flygplatsens rullbana, lämnar rullbanan och taxar 
enligt flygledares instruktioner på angivna taxibanor till den angivna 
uppställningsplatsen. När flygplanet har stannat på sin uppställningsplats ansluts 
elförsörjning till flygplanet.  

Vid ankomst har flygplanen last, passagerare/bagage och/eller fraktgods. För 
passagerarflygplan sker uppställning/parkering vid eller i närheten av en 
passagerarterminal. Passagerarna går eller transporteras med buss till terminalen 
och bagage samt eventuellt fraktgods lastas ur flygplanet av marktjänstoperatören. 
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Är lasten enbart fraktgods dirigeras flygplanet till en uppställningsplats i 
fraktområdet. Uppställningsplatsen och infrastrukturen är anpassad för hantering 
av fraktgods. Flygplanet lossar sin frakt och förs sedan vidare i logistikkedjan.  
 
Uppställning  
Uppställning av flygplan kan ske vid gate, remote uppställningsplats eller i hangar 
om flygplanet ska underhållas. Utrustning såsom elanslutning kan finnas kopplad 
till uppställningsplatsen. 
 
Underhåll, reparationer och översyn 
Ett flygplans tekniska status följs upp och bokförs under hela dess livstid. En 
journal, Aircraft Maintenance Program Document, visar vad som är genomfört i 
form av tillsyn och underhåll och vad som ska göras på varje flygplansindivid. 
Den vanligaste och enklaste kontrollen är en ”pre flight check” som utförs av 
piloten inför varje avgång. 
 
Catering  
Många passagerarflygplan erbjuder förtäring ombord. Förtäring är antingen 
medhavd från ursprungsdestinationen eller lastas ombord på Göteborg Landvetter 
Airport. På flygplatsen finns cateringbolag som tillagar och levererar mat till 
flygplanet.  
 
Städning av flygplan  
Städning av flygplanskabinen görs antingen av ett fristående städföretag eller av 
kabinpersonalen på aktuellt flygplan.  
 
Vattenförsörjning 
Flygplanet töms på avloppsvatten och förses med dricksvatten och toalettvätska. 
Toalettvätskan består av vatten blandat med desinfektionsvätska. Swedavia 
tillhandahåller två separerade anläggningar, som av hygienskäl finns i olika 
byggnader. På flygplatsen finns ett antal specialfordon för ändamålen, vatten- 
respektive toalettservicebilar. Dessa ägs och används av marktjänstbolagen. 
 
Tankning av flygplan 
Tankbilar kommer ut till flygplanen och tankar den mängd som flygbolaget 
beställt. På Göteborg Landvetter Airport görs detta av fristående företag.  
 
Lastning av flygplan 
Vid avgång har flygplanen last i form av passagerare/bagage och/eller fraktgods. 
Avgående bagage körs ut till avgående flygplan med truckar.  
 
Avisning  
Avisning av flygplan utförs av flygsäkerhetsskäl och utförs av olika 
marktjänstbolag som själva köper in avisningsvätskan. Syftet med 
flygplansavisning är att säkerställa lyft- och flygförmågan hos flygplanen.Det är 
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befälhavaren på varje enskilt flygplan som beslutar om avisning. Avisning av 
flygplan sker vid varje gate och vid remoteplatser med anslutning till 
glykolsystemet. 
 
 
Push-back  
Flygplan som står uppställda vid en gate med passagerarbrygga behöver hjälp att 
komma ut från sin plats. Till det används push-truckar som kopplas bort från 
flygplanet när det har kommit så pass långt ut på stationsplattan att flygplanet kan 
svänga till färdriktningen och köra för egna motorer.  
 
Avgång 
Efter tillstånd från flygledningen påbörjar flygplanet taxning via platta och 
taxibanor till aktuell bana.  
 
 

7.1.3 Landside  

Verksamheten som bedrivs på landsideområdet kan delas in i 3 huvudsakliga 
delar, transportverksamhet, parkeringsverksamhet och kommersiell verksamhet. 
Som nämnts ovan omfattas inte den kommersiella verksamheten av ansökan. 
 
Resenärer och besökare som anländer till flygplatsen på annat sätt än med flyg, 
ankommer först till landside och avgångshallen innan de som skall resa vidare 
med flyg checkar in och passerar genom säkerhetskontrollen till airside.  
 
För persontransporter till och från flygplatsen finns det flera olika alternativ: bil, 
taxi, hyrbil eller kollektivt med buss. Marktransporter med gods ankommer till 
flygplatsen främst med lastbil eller budbil. 
  
En stor del av resenärer och anställda åker bil till flygplatsen. Busstrafiken till 
flygplatsen består av långfärdsbuss, lokalbussar och flygbuss. 
 
 

7.2 Swedavias verksamheter 
7.2.1 Airside  

Nedan beskrivs den verksamhet som Swedavia bedriver på airside.  
 
Driftområdet är centralt placerat på flygplatsområdet och innehåller ytor/lokaler 
för verkstad, garage för fältfordon, uppställningsplatser för bussar, förråd, 
panncentral och kontor för personal. 
 

7.2.1.1 Fälthållning 

Fälthållningen delas upp i sommarfälthållning och vinterfälthållning.  
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Sommarfälthållning 
Drift och underhåll av fältanläggningar regleras till största delen genom 
Transportstyrelsens författningssamling, TSFS. Reglerna är anpassade till de 
rekommendationer och anvisningar som beslutas inom ICAO. Även Swedavias 
interna tillämpningsbestämmelser/regler ”DRIFT AV SWEDAVIA 
FLYGPLATSER” tillämpas. Kortfattat består sommardriften av följande 
aktiviteter: 
Asfaltytor sopas och målas vid behov, omasfaltering sker enligt underhållsplan. 
Alla gångytor sopas och plattor justeras efter behov. Gräsytor och planeringar 
städas, rensas och klipps, start- och landningsbanan rengörs med högtryckstvätt 
vid behov. 
 
Vinterfälthållning 
Vinterfälthållningen som inkluderar halkbekämpning av banor regleras i speciella 
föreskrifter i TSFS (2010:119) och i Swedavias interna föreskrifter. Enligt dessa 
ska fälthållningen utföras på ett sådant sätt och i sådan omfattning att 
flygverksamheten kan pågå utan att flygsäkerheten eftersätts och om möjligt så att 
flygtrafiken inte hindras. Av flygsäkerhetsskäl ska banan vara fri från snö och is 
så att bästa möjliga friktionsvärde uppnås. Snöröjning av banorna utförs med 
plog-, sop- och blåsmaskiner (PSB), varvid banan röjs så att en snövall läggs 
längs med bankanten. Snövallen slungas sedan ut 20-50 meter, beroende på 
snötyngden, över stråkytan med en snöslunga. 
 
Halkbekämpning kan dels utföras mekaniskt med PSB och dels genom spridning 
av sand eller banavisningsmedel bestående av formiat.  Kaliumformiat är en klar, 
färglös och luktfri Svanenmärkt vätska som används vid temperaturer ner till -40º 
C. Natriumformiat används som granulat vid svåra isförhållanden för att lösa upp 
isbark och isbeläggning eller vid temperaturer omkring +/- 0º C och i kombination 
med hög luftfuktighet.    

2010 förbrukades 490 m3 kaliumformiat och 62 ton natriumformiat. 
Förbrukningen av kemikalier varierar först och främst beroende på vinterklimatet, 
storleken på ytan som behandlas och trafikvolymen. 
 
Kaliumformiat transporteras till Göteborg Landvetter Airport med tankbil och 
pumpas över i en invallad cistern vid flygplatsens miljöstation, i nära anslutning 
till bansystemet. Vid kallare väderlek och vid snabba insatser används varm sand. 
Sanden är uppvärmd till ca 80 grader och vid utlägg smälter den fast vid ytan, 
därmed minskar risken att den blåser bort.  
 
Ett halkvarningssystem finns installerat på banan vilket ger möjlighet att förutsäga 
halka under 3-4 fyra timmar framåt. Systemets givare levererar temperaturen på 
rullbanans yta samt i luften. Även vindhastighet mäts och information om 
daggpunkten tas fram genom systemet. Formiat kan med hjälp av detta system 
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spridas i ett preventivt syfte vilket beräknas ha minskat formiatåtgången med upp 
till 25 %. 
 
Vid snöröjning av plattan läggs snön i strängar/högar och lastas direkt eller senare 
på lastbilar för omhändertagning. Snön läggs på särskilda snötippar, se avsnitt 
6.16, med avrinning till dammanläggningen alternativt glykolanläggning. 
Halkbekämpning på plattan utförs normalt med sand, men formiat måste vid vissa 
tillfällen läggas på intaxningsvägarna och uppställningsplatser vid t.ex. halka och 
påfrysning. 
 
 

7.2.1.2 Underhåll av plattan 

Beläggningsytornas täthet på plattan ges speciell uppmärksamhet. Kontinuerlig 
kontroll och reparation av betongfogar och beläggningsytor utförs för att förhindra 
genomträngning av formiat och glykol. 
 
Plattan är ansluten till olje- och slamavskiljare. Kontinuerlig kontroll och sugning 
av oljeavskiljarna sker inom ramen för den egenkontroll som driftpersonalen 
utför. 
 
 

7.2.1.3 Fältfordon 
Maskinparken för fälthållning består av standardbetonade maskiner samt 
specialmaskiner avsedda för flygplatsdrift. Till den förstnämnda gruppen hör t.ex. 
tunga och lätta lastbilar, hjullastare, sugande städmaskiner av olika storlek, 
sandspridare, väghyvlar och jordbrukstraktorer. Som exempel på 
flygplatsspecifika maskiner kan nämnas PSB för röjning av rull- och taxibanor, 
gater och uppställningsplatser, stora snöslungor, friktionsmätbilar och 
vätskespridare. Se Tabell 10 för mer information om Swedavias fordonspark.  
 
Tabell 10. Göteborg Landvetter Airports fordon och maskintyper 

Typ av 
fordon/maskin 

Antal (hösten 
2010) 

Miljöklass 
Huvudsakligt 
användningsområde 

PSB 5 Euro 4 Snöröjning på 
färdområdet, d.v.s. de ytor 
som trafikeras av flygplan. 

Friktionsmätbilar 2 Från 2005 Mätning av bromsvärdet 
på rull- och taxibanor 
vilket delges 
flygplansbesättningen 
inför landning. 

Kemikaliespridare 2 Ingen Spridning av flytande 
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klassning avisningsvätska på rull- 
och taxibanor. 

Lastbilar, 
standardbilar 
utrustade med 
lastväxlare 

3+ 1 flak Euro 5 För fordonstypen 
sedvanliga arbetsuppgifter 
både på airside och 
landside 

Traktor, 
grusspridare, 
gräsklippare, 
redskapsbärare 
och diverse 
småmaskiner 

2 mindre 
lastmaskiner 
1 åker- 
gräsklippare 
3 gräsklippare 
2 ryggblåsare 
1 elbil med 
flak 

Lastmaskiner 
Euro -3. 
Resterande 
ingen 
klassning 

 

Maskiner för mindre 
servicearbeten t.ex. 
parkeringsplatser och p-
hus 

Jordbrukstraktor 1 Steg- 3 Dragning av 
fältgräsklippare avsedda 
för klippning av stråkytor 
samt för snöplogning 

Snöslungor16 4 1 st Euro -4, 
1 st Euro 5, 2 
st steg-1 

Undanslungning, 
alternativt undanlastning  

Städmaskiner 3 större +        
2 mindre för 
glygkolsugning 

3 st Euro-3, 
2 st Euro-5 

Sugande städmaskiner för 
renhållning på air- och 
landside samt mekaniska 
maskiner för 
sandupptagning. 

Hjullastare 
Grävmaskin 

7 
1 

Hjullastare 
Euro 4 
grävmaskin 
steg- 3 

Universalmaskin för t.ex. 
lastning av massor, lyft av 
gods, plogning av snö, 
städning. Vintertid som 
bärare till stora 
snöslungor. 

 
Tvätt och underhåll av fordon sker i Swedavias fordonstvättanläggning. 
 
 

                                                
16 Finns både som självgående enhet och i utförande avsedd att bäras med en hjullastare. 
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7.2.1.4 Fordonstvätt 

Tvätthallens kapacitet är ca 3 fordon/timme. 2011 användes ca 618m3 vatten 
varav ca 200 m3 var återcirkulerat vatten från reningsanläggningen. Det ger en 
återvinningsgrad på ca 32 %. 
 
 

7.2.1.5 Fordonsbränsle 

Under 2010 förbrukades 50 m3 bensin, 204 m3 diesel och 142 m3 Preem ACP 
Evolution diesel för drift av Swedavias markfordon. 
 
 

7.2.1.6 Omhändertagande av använd glykol 

En stor ombyggnad av glykolhanteringssystemet genomfördes 2010. Mer om 
detta finns i kap 6.17. 
 
 

7.2.1.7 Räddningstjänst och brandövning 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olycka klassas flygplatsen som ett 2:4 
objekt. Det innebär att verksamhetsutövaren ska säkerställa brandberedskap enligt 
överenskommelse med tillsynsmyndighet.  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  
Klassningen innebär även att riskanalyser ska genomföras årligen. 
 
Flygplatsens räddningstjänst ska genomföra insatser för att rädda liv vid 
luftfartsolycka som inträffar inom flygplatsen eller i dess närområde. 
Släckinsatsen ska genomföras för att möjliggöra nödutrymningar vid brand i 
samband med luftfartsolyckor, i enlighet med TSFS, tills kommunal 
räddningstjänst är på plats. Räddningsuppdraget ansvaras av den kommunala 
räddningstjänstens räddningsledare.  
 
Upprätthållandet av brandberedskap är en del av Swedavias ansvarsområde. 
Arbetsrutiner beskrivs i Räddningstjänstplanen samt i Drifthandbok för 
Räddningstjänst. Dimensionering av flygplatsens brandberedskap regleras av det 
internationella regelverket som utges av ICAO och av Transportstyrelsens 
Föreskrift ”allmänna råd om beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst 
på flygplatser” (TSFS 2010:114). Swedavia upprätthåller brandberedskapen 
dygnet runt enligt kraven. Insatstiden vid en eventuell flygplansolycka följer krav 
i TSFS 2010:114. 
 
För att upprätthålla brandberedskap övar flygplatsens räddningstjänst taktik för 
räddning och släckning. Genom att tändmedlet sprinklas över en flygplansatrapp 
vid brandövningar minskas användningen av tändmedel och därmed utsläpp till 
luft. Sedan februari 2011 används sekundol, en biprodukt vid etanol-tillverkning, 
istället för Jet A1 som tändmedel.  
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Som släckmedel vid brandövningarna används vatten. Vid skarpt läge används 
sedan 2011 Moussol FF, som är en filmbildande gelskum utan PFOS. Swedavia 
har tidigare använt släckskummet AFFF, ett filmbildande gelskum, som tar bort 
syret och släcker branden. Den 1 januari 2008 förbjöd Swedavia användandet av 
skumsläckmedlet AFFF vid övning på grund av risk för PFOS- kontaminering av 
släckmedlet (perfluoroktansulfonat). Däremot fick AFFF användas vid skarpt 
läge, något som ej inträffade, tills det ersattes av Moussol FF.   
 
 
 
PFOS 
Vid en mark- och grundvattenundersökning som genomfördes år 2007 vid 
brandövningsplatsen på Göteborg Landvetter Airport konstaterades förhöjda 
halter av PFOS (perfluoroktansulfonat) i marken nedströms brandövningsplatsen.  
 
PFOS är ett ämne som är spritt i världen och finns i diverse produkter. Det 
tillverkas inte längre i Europa och USA men har funnits i impregneringsmedel, 
hydrauliska system, brandskyddsprodukter med mera. På Göteborg Landvetter 
Airport kommer ämnet kommer främst från det brandsläckningsskum som 
tidigare användes på brandövningsplatsen.  
 
Göteborg Landvetter Airport har vidtagit ett antal åtgärder för att stoppa läckage 
av PFOS från brandövningsplatsen.  En metod för att rena PFOS-förorenat vatten 
har tagits fram och en pilotanläggning med kolfilter togs i drift 2009. Swedavia 
har vidtagit åtgärder med anledning av det förorenade området vid 
brandövningsplatsen så att PFOS-förorenat markvatten samlas upp i en damm. 
Vattnet från dammen pumpas till reningsanläggning med kolfilter. Den 
permanenta anläggningen stod klar i slutet av 2010.  
  
För att utreda förhållanden av PFOS i recipienten har Swedavia med stöd av 
Naturvårdsverket tagit initiativ till ett 5-årigt nationellt forskningsprojekt, RE-
PATH. Projektet startade 2009 och drivs av IVL Svenska miljöinstitutet. Inom 
ramen för projektet genomfördes 2009 omfattande provtagning i närområdet till 
Göteborg Landvetter Airport. Vatten, sediment och olika typer av biologiska 
prover från i första hand fisk analyseras med avseende på PFOS och andra 
perfluorerade ämnen. De kemiska analyserna visar att PFOS och övriga 
perfluorerade ämnen fortfarande är förhöjda i närmiljön jämfört med 
bakgrundshalten i vatten, sediment och fisk.  
 
 

7.2.1.8 Kemikaliehantering 

Det hanteras en mängd olika kemiska produkter i varierande omfattning och av 
olika verksamhetsutövare. En stor andel av kemikalierna är vanligt förekommande 
vid underhåll av byggnader, anläggningar, maskiner och fordon medan andra är 
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mer specifika för flygplatsverksamhet. Swedavia har ansvar för de kemikalier som 
hanteras inom Swedavias verksamhet, medan övriga verksamhetsutövare ansvarar 
för sin hantering. Swedavia har emellertid en överblick och kontroll över 
kemikaliehanteringen genom krav i avtal och via verksamhetsrevisioner. 
 
Hanteringen av ett flertal kemikalier (glykol, formiat, toalettkemikalier m.m.) 
beskrivs i andra kapitel i detta dokument. Avsikten med detta avsnitt är att 
redovisa Swedavias övergripande kemikaliearbete. Den mer praktiska hanteringen 
av de viktigaste kemikalierna beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som 
bifogas ansökan. 
 
Vid inköp av kemiska produkter strävar Swedavia efter att välja de produkter som 
ger minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö. Inför inköp görs miljö- och 
hälsoriskbedömningar med hänsyn till hur produkterna avses användas, vilka 
risker samt vilken miljöpåverkan som kan uppstå. 
 
I syfte att styra och kontrollera kemikaliehanteringen samt tillse att lagar och 
förordningar efterlevs innehåller Swedavias miljöledningssystem ett antal rutiner 
som rör kemikaliehantering. Granskning av kemikaliernas innehåll och utfärdande 
av riktlinjer för användning m.m. görs av en särskild kemikaliegrupp med 
kompetens inom arbetsmiljö och yttre miljö. Särskild uppmärksamhet riktas mot 
produkter som finns med i Kemikalieinspektionens begränsnings- och PRIO-
databaser (utfasnings- eller riskminskningsämnen) eller bland de prioriterade 
ämnena i vattendirektivet. Ansvaret för att kemikalier hanteras på ett miljöriktigt 
sätt åligger den avdelning där den kemiska produkten används, oftast enligt lokalt 
anpassade instruktioner. 
 
Samtliga kemiska produkter som används inom Swedavias verksamheter finns 
listade i en webbaserad databas vilken är tillgänglig för all personal inom 
Swedavia. Databasen innehåller uppgifter om användningsområden, 
förvaringsplatser, produkternas sammansättning, miljö- och hälsobedömningar 
m.m. Systemet innehåller olika sökfunktioner, t.ex. vilka produkter som berörs av 
lagstiftning, PRIO-ämnen, kopplingar till skydds- och säkerhetsdatablad. Till 
systemet kan även dokument länkas, t.ex. den värderingsblankett som används i 
samband med inköp och inventeringar, vilket underlättar det strategiska arbetet 
med kemikalieöversynen.  
 
Swedavias rutiner innehåller också anvisningar om hur kemiska produkter ska 
hanteras i syfte att undvika spill eller olyckor. Rutinerna innehåller bl.a. 
anvisningar om markytors beskaffenhet, invallningar, påkörningsskydd, 
regnskydd, ventilation. I enlighet med Swedavias miljöledningssystem görs 
internrevisioner av hela kemikaliehanteringen, mot gällande lagstiftning, 
Swedavias rutiner och aktuell praktisk hantering. Även de verksamhetsutövare 
som innehar arrende- och licensavtal omfattas av verksamhetsrevisioner. 
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De kemiska produkter som förbrukas i störst omfattning i Swedavias verksamhet 
är halkbekämpningsmedel, drivmedel, eldningsolja samt bränsle till 
brandövningarna. Ett stort antal kemiska produkter förekommer dessutom i 
mindre mängd i verkstäder och tvättanläggningar, vilket främst är produkter som 
används för underhåll av byggnader och fordon t.ex. oljor, fetter, 
rengöringsmedel, färger, kylarvätskor, avfettningsmedel och lösningsmedel.  
 
I Tabell 11 anges de kemiska produkter vars förbrukning översteg ett ton eller 
motsvarande år 2010.  
 
Tabell 11. Swedavias förbrukning av kemiska produkter som översteg 1 ton eller motsvarande år 
2010, vid Göteborg Landvetter Airport. 

                                                
17 Fordonsgasanläggningen invigdes i slutet av år 2010, därför har förbrukningsstatistik för 2011. 
18 Enligt flygplatsens miljömål ska ingen eldningsolja användas efter 2012. Dock finns 
anläggningen kvar som reserv. 
19 Sedan 2011 används Sekundol som övningsbränsle, bedömd årsförbrukning 10m3. 
 

Namn/ Leverantör Användning Förbrukning 

Preem Evolution diesel Drivmedel 142 m3 
Diesel Drivmedel 204 m3  
Aviform L50 
(kaliumformiat) 

Banavisningsmedel 570 m3 

Bensin MK 1 Drivmedel 50 m3 
Fordonsgas Drivmedel17 19 000 nm3 
Eldningsolja EO1 Panncentralen18 74 m3 
Jet A-1  Brandövningsbränsle19 15 m3 
Sekundol  Brandövningsbränsle 0 m3  
Aviform S Solid 
(natriumformiat) 

Banavisningsmedel 62 ton 

Agrol Mega  Motorolja 1,5 m3 
Snowclean 
vaxschampoo 

Fordonstvätt 2 m3 

Snowclean Snowchem 
101-2 
Snowclean Snowchem 
203-x 
Snowclean Snowchem 
301-4 
Snowclean 
kallavfettning 100 

Avfettning 2 m3 

Mercalin AQ Färg bansystem och 
vägar 

6 m3 

Agrol Hydraulolja Hydraulolja 1 m3 
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7.2.1.9 Fjärrvärmeanläggning 
Fjärrvärmeanläggningen genererar transporter av framförallt flis och pellets. 
Leveranserna av flis till värmepannan uppgår till 100 m3 per dag oktober-april 
vilket motsvarar en lastbil med tre containrar. Pelletsleveranserna sker en gång per 
vecka. 
 

7.2.1.10 Avfallshantering  

År 2010 var mängden icke-farligt avfall från flygplatsens verksamheter, både 
airside och landside, 1530 ton varav hushållsavfall utgjorde ca 300 ton. 
Avfallsmängden per passagerare uppgick till 0,37 kg.  
 
År 2010 var mängden farligt avfall som uppkom från verksamheter på flygplatsen 
drygt 700 ton. Det ojämförligt största avfallsslaget var 2010 förorenat vatten som 
då uppgick till knappt 600 ton. Även spillolja utgör en stor post. På grund av att 
flera fraktioner av förorenat vatten nu omhändertas i egna reningsanläggningar 
minskade det farliga avfallet till knappt 450 ton totalt 2011, varav 
vattenfraktionen utgjorde ca 330 ton. 
 
Avfallsmängderna är presenterade i Tabell 12 och Tabell 13. 
 
Tabell 12. Avfallsmängder 2010 
Fraktion Avfallstyp Mängd 

(ton) 
Mottagare Transportör Behandling 

Hushållsavfall 200301 300 Renova, Sävenäs Renova Förbränning 
Verksamhetsavfall 200301 461 Renova, Sävenäs Swedavia Förbränning 
Grovavfall 200307 150 Renova, Skräppekärr Swedavia Förbränning 
Deponi/obrännbart 170701 24 Renova, Skräppekärr Swedavia Deponi * 
Glas 200102 34 Renova, Skräppekärr Swedavia Återvinning 
Papper 200101 344 IL Swedavia Återvinning 
Wellpapp 200101 108 IL Swedavia Återvinning 
Hårdplast 200139 4 Renova, Skräppekärr Swedavia Återvinning 
Mjukplats 200139 25 IL Swedavia Återvinning 
Aluminium 200140 0 Skrotfrag Swedavia Återvinning 
Metallskrot 200140 43 Skrotfrag Swedavia Återvinning 
Elektronikskrot 200136 9 Renova/Stena Swedavia/Stena Återvinning 
Gips 1708 1 Renova, Skräppekärr Swedavia Återvinning 
Däck 160103 0 Ragns Sells Ragn Sells Återvinning 
Målat Trä 191206 11,5 Renova, Skräppekärr Swedavia Återvinning 
Organiskt avfall 200108 11 Swedavia Swedavia Lokal 

kompostering 
Osort 030105 4,5 Renova, Skräppekärr Swedavia Återvinning 
TOTALT  1 530 Ton   

SHS46 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 
 

RAPPORT 2013-03-05 01.00 D 2012-007754 77(92) 
Godkänd Ärendenummer Sekretess 
Helena Wiberg SDA 2010-000164   

Enhet Upprättad av  Referens  

Göteborg Landvetter Airport 
Ledningsstöd Miljö 

Kim Reesalu  

 
 

 
* Viss sortering sker hos Renova på Skräppekär 
 
 
Tabell 13. Farligt avfall 2010 
Fraktion (styckegods) EWC-

kod 
Mängd 
(kg) 

Mottagare Transportör 

Absorbenter, trasor & filterdukar 150202 3 539 Stena Stena/Swedavia 
Aerosoler 160504 110 Stena Stena/Swedavia 
Emballage, tömda ej rengjorda 150110 2 105 Stena Stena/Swedavia 
Färg-,  lack-, limburkar. 
Lösmedelsbaserat/blandat 

200127 297 Stena Stena/Swedavia 

Lösningsmedel pumpbart > 20 MJ 060405 293 Stena Stena/Swedavia 
Oljefilter 160107 1146 Stena Stena/Swedavia 

Fraktion (Tankbil)  Mängd 
(kg) 

Mottagare Transportör 

Processvatten med hög BOD/COD-halt 161001 481 800 Stena Stena 
Slam fordonstvätt bilvårdsanläggning 130508 33 720 Stena Stena 
Spillolja 130208 89 710 Stena Stena 
Vatten förorenat, vattenhalt >90% 120301 115 420 Stena Stena 
TOTALT  51048 140   

 
 

7.2.2 Landside 

 
 

7.2.2.1 Underhåll på landside 

Flygplatsens asfaltvägar, gångvägar och parkeringsplatser städas och vinterhålls, 
linjering målas efter behov. Underhållsplanen beskriver asfaltering, plattjustering 
av gångvägar samt underhåll av staket, träd, lyktstolpar och dagvattenbrunnar.  
 
 

7.3 Verksamhetsutövare vid Göteborg Landvetter Airport  
7.3.1 Airside 

Marktjänstbolagen utför marktjänster inom airside och Swedavia reglerar deras 
verksamheter genom licensavtal. Marktjänstbolagens verksamhet beskrivs nedan 
och beskrivningen ligger till grund för den bedömning av miljökonsekvenserna 
som görs i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Här redovisas de marktjänster som kan få en påverkan på miljön. 
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7.3.1.1 Incheckning, bagagehantering och lastning av flygplan 

Incheckning och bagagehantering (lastning och transport till flygplan) utförs av 
flygbolagets anlitade marktjänstbolag. Vid avgång har flygplanen last i form av 
passagerare/bagage och/eller fraktgods. Avgående bagage sorteras i 
bagageanläggningar inne i terminalerna och körs sedan ut till avgående flygplan 
med bagagetruckar. Bagage körs antingen med eltruckar direkt ut till flygplanen 
eller packas först i särskilda containrar. Containrarna lastas in i flygplanen med 
hjälp av dieseldrivna highloaders. Fraktgods körs ut till flygplanen med 
dieseltruckar eller highloaders. 
 
Swedavia svarar för drift och underhåll av bagagehanteringssystem, inklusive 
säkerhetskontroll av incheckat bagage.   
 
 

7.3.1.2 Uppställning av flygplan 

Marktjänstbolag anlitas av flygbolagen för service när flygplanet anländer till 
flygplatsen. När flygplanet har stannat på sin uppställningsplats ansluts det bl.a. 
till el så att bl.a. luftkonditionering, värme och belysning i flygplanet fungerar och 
batterierna laddas. Flygplanet ansluts ofta till en GPU (Ground Power Unit). De 
flesta flygplan har en APU (Auxiliary Power Unit) vilket är ett hjälpkraftaggregat 
som används för att skapa hydraultryck och kraft till flygplanets strömförsörjning 
när huvudmotorerna inte används eller då flygplanet inte är inkopplat till 
flygplatsens elnät. APU får inte användas vid parkering vid andra tillfällen än då 
så krävs för motorstart eller för reglering av kabintemperatur. Därför får APU 
startas tidigast fem minuter före beräknad tid för push-back eller taxning. Då 
utomhustemperaturen överstiger +25ºC, och då cirkulation av kabinluften inte är 
möjlig på annat sätt medges dock start av APU i max 20 minuter före beräknad tid 
för push-back eller taxning. 
 
 

7.3.1.3 Flygbränsle 

Flygbränslehantering utförs av GFC. Det finns tre cisterner för lagring av Jet A1 
och de har en sammanlagd lagringskapacitet av 2 400 m3. Till cisternerna 
levereras flygdrivmedel dagligen från två bränsledepåer i Göteborgs hamn. 
Bränsleleveranserna uppgick 2010 till ca tio tankbilar per dygn. Vidare 
distribution av flygfotogen inne på flygplatsområdet sker med specialbyggda 
tankbilar i vilka Jet A1 transporteras till plattan där trycktankning av flygplan sker 
via slang från tankbilen. 
 
Under 2010 tankades ca 145 000 m³ Jet A1. Flygbensin (100LL) för mindre 
propellerflygplan finns inte. 
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7.3.1.4 Hantering och lagring av avisningsmedel 

Marktjänstbolagen genomför avisning åt flygbolagen. Avisningsvätskorna 
förvaras hos marktjänstbolagen vid glykolcentralen i norra delen av 
flygplatsområdet. Avisningsvätskorna förvaras i nio separata tankar om ca 25 m3. 
Samtliga nio tankar ligger inom en invallning. Avisningsbilarna fyller på vätska 
från tankarna vid glykolcentralen. Vid lättare avisningar räcker vätskorna i 
avisningsbilarna till ca 20 flygplan per bil 
 
Det finns två leverantörer av avisningsvätska i Europa, Kilfrost i Storbritannien 
och Clariant i Tyskland. Marktjänstbolagen köper själva in den avisningsvätska de 
behöver från någon av dessa leverantörer. 
 
 

7.3.1.5 Underhåll av flygplan 

Det befintliga hangarområdet ligger i anslutning till fraktområdet i norra delen av 
flygplatsområdet.  
 
I hangaren bedriver SAS verksamheten vilken innefattar underhåll, reparationer 
och översyn av flygplan. I hangaren förekommer även flygplanstvätt med egen 
reningsanläggning, vilket har omnämnts ovan i avsnitt 6.10.  
 
Reningsanläggningen kan ta mot ca 1,5 m3 vatten/timme. Detta motsvarar ca 2 
flygplanstvättar/dag. Den faktiska reningen 2010 var 312 m3 vatten. 
 
 

7.3.1.6 Provning av flygmotorer 
Flygplanen genomför motorprovningar av sina flygplan vid behov. Swedavia 
anvisar plats för motorkörning. I första hand ska motorkörning utföras mellan kl. 
07.00 - 22.00. Under nattetid får motorkörning utföras, men operatören ska av 
miljöskäl begränsa tiden och motorvarvtalet till minsta möjliga. Antalet 
motorprovningar år 2010 uppgick till ca 190 i varierande omfattning. Antalet 
motorprovningar framåt i tiden bedöms att förändras i takt med antalet 
flygrörelser/år. 
 
 

7.3.1.7 Övrig marktjänst 

På flygplatsen finns idag två cateringanläggningar/företag, GateGourmet och LSG 
SkyChefs, där mat till passagerare på flygplanen tillverkas. Dessa är lokaliserade 
på flygplatsens driftområde. Cateringmaten tillverkas för både inrikestrafik och 
utrikestrafik. Cateringbolagen använder ett mindre antal cateringbilar som körs på 
airside mellan anläggningarna för cateringframställning och respektive 
ankommande/avgående flygplan. Avfallshanteringen sköts i samarbete med 
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Swedavia.  Härryda kommun utövar tillsyn av cateringbolagen enligt 
livsmedelslagstiftningen.  
 
 

7.3.1.8 Flygklubbar 

Flygklubbar förekommer inte på flygplatsen. 
 
 
 
 
 

7.3.2 Landside 

 
7.3.2.1 Frakt och logistikverksamhet 

 
Fraktterminalen, som är belägen i flygplatsens norra del, har en yta om ca 24 500 
m2 exklusive kontor. Verksamhet med hantering av farligt gods förekommer i 
fraktterminalerna, dock i begränsad omfattning. Hantering av farligt gods på 
flygplan styrs av IATA;s  DGR (Dangerous Goods Regulations) och  ICAO TI 
(Technical Instructrions).     
 
 
 

8 MARKTRANSPORTER  
Anslutande infrastruktur till Flygplatsvägen, flygplatsens infartsväg, är från 
riksväg 40 samt länsväg 546 från Härryda.   
 
Under april/maj 2011 genomfördes trafikräkning vid Flygplatsvägen för att mäta 
tillfartstrafiken. Mätningen genomfördes även på Rävelåsvägen 2011 för att 
undersöka trafik mot flygplatshotellet samt centralvakten.  Resultatet visade att 
per dygnsgenomsnitt kör 15 800 fordon till flygplatsen, fördelade på 14 700 lätta 
fordon och 1100 tunga fordon.  
 
 

8.1 Persontransporter 
För persontransporter till och från Göteborg Landvetter Airport går det att välja 
mellan bil, hyrbil, taxi eller kollektivt med buss.  
 
 

8.1.1 Buss 

Busstrafiken till Göteborg Landvetter Airport bestod under 2010 av lokalbuss, 
flygbuss samt fjärrbuss. Flygbussarna hade 10 avgångar varje vardag från 



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 
 

RAPPORT 2013-03-05 01.00 D 2012-007754 81(92) 
Godkänd Ärendenummer Sekretess 
Helena Wiberg SDA 2010-000164   

Enhet Upprättad av  Referens  

Göteborg Landvetter Airport 
Ledningsstöd Miljö 

Kim Reesalu  

 
 

flygplatsen till Borås C och 56 avgångar till Göteborg C. Västtrafik trafikerade 
med linjerna 511 till Partille C via Landvetter C samt 616 till Rävlanda, 
Hällingsjö och Landvetter C till flygplatsen. Swebus Express trafikerade 
flygplatsen med vissa avgångar på linje 830. Den 1 januari 2012 infördes en ny 
kollektivtrafiklag, vilken konkurrensutsatte kollektivtrafiken. 
Konkurrensutsättningen kan komma att leda till att fler verksamhetsutövare och 
linjer etableras på flygplatsen.  
 
 

8.1.2 Taxi 

Taxi finns i anslutning till utrikes- och inrikesterminalen. På Göteborg Landvetter 
Airport sköts taxiframkallningssystemet av Swedavia i egen regi. 
 
Taxibilar angör flygplatsen via en taxi remote där de får vänta på framkallning till 
terminal vid behov. Med miljötaxikonceptet som infördes 2012 får endast taxi 
som är miljöfordon angöra terminalnära ytor. Miljöfordon definieras som ett 
fordon som är skattebefriat enligt 11 a § vägtrafikskattelagen (2006:227).  
 
    

8.1.3 Hyrbilar 
På Göteborg Landvetter Airport bedriver Avis, Europcar, Sixth och Hertz 
biluthyrning. Företagen finns utanför flygplatsens terminal. Hyrbilskunden hämtar 
och lämnar i regel sin bil vid det aktuella kontoret.  
 
Företagen disponerar tillsammans ca 240 parkeringsplatser på Swedavias 
bilparkeringsområden. Under 2010 hyrdes ca 53 000 bilar ut. 
 

8.1.4 Fördelning på transportslag för persontransporter 

Faktorer som påverkar färdmedelsvalet är många. En studie av marktransporter 
visar att faktorer som restid, turtäthet, pålitlighet, komfort, trygghet, pris, 
information, attityder, vana och parkeringsmöjligheter påverkar val av transport 
(Stockholm Arlanda Airport, 2011-04-20). 
 
Varje år låter Swedavia utföra en resvaneundersökning bland avresande 
passagerare. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att förse flygplatsens 
flyglinjeutveckling med kunskap om resandet och resenärerna. I denna 
undersökning får resenären bland annat ange slutdestination för resan, bostadsort 
och vilket deras sista färdmedel till flygplatsen var. Varje år genomförs ca 20 000 
intervjuer på flygplatsen. 
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I Figur 40 visas redovisning av färdmedelsval till flygplatsen. Siffrorna är 
hämtade från resvaneundersökningen 200920. Undersökningen visar att bil är det 
dominerande färdmedlet med en andel på 63 % av alla flygresenärer. Taxi hamnar 
på andra plats med en andel på 19 % och buss på tredje plats med 16 %. I 
kategorin Flyg finns de passagerare som befinner sig i transfer på flygplatsen. I 
kategori ”övrigt” ingår passagerare som har bott på hotell vid flygplatsen natten 
före avresa, passagerare som varit på konferens på flygplatsen och de passagerare 
som inte passar in i någon av nämnda kategorier.  
 
Vid studie av färdmedel bil (totalt 63 %) är det 43 % av resenärerna som blir 
skjutsade till flygplatsen, 17 % parkerar bilen på flygplatsen och 3 % kommer 
med hyrbil. 
 

 
Figur 40. Resvanor 2009, fördelning av trafikslag 
 
 

8.1.5 Anställda 

De anställda på flygplatsen är bosatta över stora delar av Sverige, men de flesta 
bor i närmast angränsande kommuner. Ca 8 % av de anställda arbetspendlar med 
Flygbussarna.    

 
 

                                                
20 Pga fel i källdata presenteras ej resvaneundersökningen från 2010 då informationen ej är 
tillförlitlig. 
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8.2 Frakt och logistikverksamhet inklusive godstransporter 

Flygfrakt står framförallt för snabba interkontinentala transporter. Exempel på 
typisk flygfrakt är lättare gods med högt värde samt transporter med snäva 
tidskrav. Även om de transporterade kvantiteterna med flyg relativt sett är små så 
är värdet av det som transporteras ansenligt.  
 
Flygfrakt- och logistikverksamheten är samlad i flygplatsens norra del. År 2010 
hanterades ca 48 000 ton fraktgods och 3 350 ton post på Göteborg Landvetter 
Airport.  
 
Förutom gods som fraktas till och från flygplatsen tillkommer marktransporter av 
dagligvaror och förbrukningsvaror som levereras till Göteborg Landvetter Airport, 
men som inte skickas vidare. För transporter av förbrukningsvaror finns inga 
samlade uppgifter om hur många ton gods som ankommer. 

Marktransporter och övriga godstransporter ankommer med lastbil eller pick-up. 
Antal fordonsrörelser är ca 1000 fordon per dag enligt trafikräkningen som 
genomfördes 2011.  
 
 
 

9 UTÖKAD VERKSAMHET  
Swedavia tog under åren 2007-2009 fram en strategisk plan för Göteborg 
Landvetter Airports utveckling gällande markanläggningar.  
 
Ett antal till- och ombyggnader måste genomföras för att klara 120 000 
flygrörelser. Utbyggnadsplanerna innebär en vidareutveckling av bansystemet 
med tillhörande uppställningsplattor, expansion av passagerarterminalen och ett 
utbyggt fraktområde. Utbyggnaden innebär inte byggnation av ny rullbana.  
 
 

9.1 Utbyggnad på Airside 
9.1.1 Flygplansplattor 

Swedavias analys visar att fyra flygplatsuppställningsplatser per tillkommande 
årsmiljon passagerare bedöms behövas för att täcka upp för nattparkerade 
flygplan. De nya platserna planeras att anläggas sydöst om nuvarande platta. 
Ökningen av plattan bedöms bli ca 100 000 m2. Utöver detta antas även en 
expansion av flygfrakten med tillhörande flygplansparkering. En sådan expansion 
kommer sannolikt att anläggas i norra delen av flygplatsen alternativt på ett nytt 
område väster om rullbanan.  
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9.1.2 Taxibanor 

För att säkerställa 48 rörelser per timme krävs två parallella taxibanor längs med 
befintlig bana. Detta innebär att taxibana Z förlängs söderut ner till banänden vid 
tröskel 03. Samtidigt behöver snabbavfarter från nuvarande rullbana byggas för 
att minimera tiden ett flygplan befinner sig på banan. Snabbavfarterna innebär att 
avståndet mellan flygplan kan minskas vilket förutsätts för att nå 48 rörelser per 
timme under längre tidsintervall. Snabbavfarternas exakta läge måste bestämmas 
av den flygplansflotta som antas vara dominerande vid byggnation. Se Figur 41 
för information om placering av taxibanor år 2008.  
 
Om en ökning av trafiken med flygplan med vingspann över 52 meter (ICAO kod 
E-flygplan) sker kan det även bli aktuellt att klassa om taxibana Z till max 64 
meters vingspann. Omklassningen kommer att påverka vägarna på plattan och 
flyglansuppställningen på yttre platta.  
 
 

 
Figur 41. Bansystemet hösten 2008 med namn på taxibanor 
 
 

9.1.3 Uppställning av flygplan 

Dagens uppställningsplatta dimensioneras av antalet flygplan parkerade under 
natten. Prognosen visar en dubblering av antalet starter i intervallet 07:00-07:59, 
något som innebär att flygplan under nattetid även fortsättningsvis kommer att 
vara dimensionerande. Det betyder att antalet uppställningsplatser antas behöva 
öka mer än de 4 uppställningsplatser per årsmiljon som anges i flygplatsens 
utbyggnadsplan.  
 
Konsekvensen av den prognostiserade ökningen av fraktrörelserna är svårbedömd. 
På sikt krävs sannolikt tillbyggnation av fraktterminalerna samt att de 
uppställningsplatser som ligger i anslutning till fraktterminalerna inte kommer att 
räcka för denna verksamhet. Uppställningsytor för frakt behöver i många fall 
betydligt större kringutrymmen än passagerarrörelser då det ofta innebär både 
lossning och lastning av containrar vilket kräver att det finns 
mellanlagringsmöjligheter i flygplanets direkta närhet.  
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9.1.4 Byggnader och anläggningar 

Flygplatsens utbyggnadsplan gör gällande att hangarområdet flyttas från norr till 
söder för att möjliggöra utveckling av fraktverksamheten i norr.  
 
Passagerarterminalen utvecklas och expanderas stegvis i förhållande till 
passagerartrafikens expansion. En omfördelning av verksamheter inom befintlig 
byggnad är därmed trolig. Detta innebär sannolikt att nya kontors- och 
uppehållsbyggnader samt byggnader för plattans utrustning måste anläggas inom 
flygplatsområdet. Dessa byggnader kommer att placeras i anslutning till 
uppställningsplattan och i första hand inhysa Swedavias kunder och partners. 
 
En fortsatt övergång till gas som drivmedel som komplement till diesel förutsätter 
att befintlig gasanläggning expanderas eller att en ny station anläggs. Lokalisering 
på en eventuell ny station är ej bestämd och kan samlokaliseras med 
tankanläggning för flygplan. 
 
 

9.1.5 Flytt av bränsledepå 
Nuvarande bränsledepån kan komma att flyttas för att frigöra terminal- och mark 
nära plattan, samt för att få bort tunga tanktransporter som går utanför terminalen. 
Lokalisering av bränsledepån och bästa teknik för anläggningen kommer att 
utredas noggrant. Bränsledepån kan samlokaliseras med eventuell ny station för 
fordonsgas. 
 
 

9.1.6 Tillkommande hårdgjorda ytor på airside 

Under 2010 finns det 1 200 000 m2 hårdgjorda ytor, från vilka nederbörd etc. 
avrinner mot den nya dammanläggningen. Efter ombyggnad och tillbyggnad 
bedöms de hårdgjorda ytorna öka med 276 000 m2. 
 
Inför anläggning av nya hårdgjorda ytor kommer behovet av utjämningsfunktion 
för att utjämna flödestoppar att ses över. Generella exempel på 
utjämningsåtgärder, som var för sig eller i kombination är vanligt förekommande i 
samhället, är anläggning av täckta magasin under parkeringsytor, diken 
konstruerade för utjämning s.k. svackdiken, anläggande av gröna tak, dammar, 
anläggning av översvämningsytor etc. Vilken typ av lösning som passar för 
flygplatsen kommer att avgöras från fall till fall och är beroende av var 
utbyggnaden planeras och när behovet uppstår. För hårt belastade hårdgjorda ytor 
kommer även behovet av eventuell slam- och/eller oljeavskiljande funktion att ses 
över, i syfte att dagvatten som släpps vidare till dammanläggningen får så låga 
föroreningshalter som möjligt. 
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9.2 Utbyggnad på Landside 
Ökningen av passagerarvolymen kommer att kräva en ökning av personal på 
flygplatsen. Detta kommer sannolikt att innebära nya kontorsbyggnader både på 
airside och på landside vilket kräver att infrastrukturen måste utvecklas.  
 
 

9.2.1 Terminalen 

Flygplatsens utbyggnadsplan anger att nuvarande incheckningshall och 
bagageanläggning klarar trafik upp till ca 6 miljoner passagerare med nuvarande 
passagerarfördelning över dygnet. Detta kräver dock ombyggnationer inom 
befintlig byggnad vilket innebär att en del kontorsverksamheter måste flyttas. 
Flygplatsens utbyggnadsplan ger en ökningstakt av 4 nya gater per årsmiljon 
passagerare men detta förutsätter att flygplansflottan växer i storlek. En 
utbyggnad av antalet gater kommer att innebära en ökning av byggnadsvolymen 
samtidigt som omflyttningar inom terminalbyggnaden bör ske för att prioritera 
trafikala passagerarprocesser så som säkerhetskontroll, passkontroll och 
bagageanläggningen. Utrymme för ankommande bagage behöver sannolikt ökas 
redan vid 6 miljoner passagerare vilket även innebär en utbyggnad av befintlig 
byggnad.  
 
En möjlig etablering av en regional hub kommer att innebära vissa 
ombyggnationer inom befintlig terminal och det behöver sannolikt byggas en 
sorteringsanläggning för transferbagage. 
 
Då trafikvolymen ökar till mer än 7 miljoner passagerare per år måste sannolikt en 
större ombyggnad ske av incheckningshallen och bagageanläggningen.  
 
 

9.2.2 Färskvatten och spillvattenledning 

Då Göteborg Landvetter Airport bara har en försörjningstunnel för färskvatten och 
spillvatten och därmed vill säkra leveransen av vatten planeras ytterligare en 
ledning. Ledningen omfattar färskvatten och spillvatten. Härryda kommun drar 
fram ledningen och Swedavia kan koppla på slutpunkten, strax söder om riksväg 
40, för att sedan koppla ihop ledningen med flygplatsens befintliga system. Denna 
utbyggnad kommer att täcka behovet vid 120 000 flygrörelser.  
 
 

9.2.3 Marktrafik och kommunikation   

För att klara trafiktillväxten till 120 000 rörelser och 9 miljoner passagerare med 
bibehållen trafikstruktur behöver infrastrukturen byggas ut. Om ökningen innebär 
att flygplatsen ändras från start- eller slutflygplats till ett regionalt nav är 
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bedömningen att trafiksituationen inte kommer att kräva samma behov av 
utveckling. 
 
Om fordonsflödet ökar i samma takt som antalet passagerare är bedömningen att 
flygplatsens vägsystem måste kompletteras med en ny parallell infart med samma 
kapacitet som dagens vägsystem. Bedömningen är även att hela trafikområdet 
framför terminalen måste göras om så att fordonen får bättre infartsmöjligheter till 
parkeringsplatserna.  
 
Eftersom 9 miljoner passagerare nästan motsvarar en dubblering av 
passagerarantalet är bedömningen att antalet tillgängliga parkeringar behöver ökas 
med upp till det dubbla jämfört med 2010. Ökade kostnader för att äga fordon 
samt ökade drift- och parkeringskostnader bör minska fordonstrafiken på sikt 
samtidigt som det anses rimligt att den ökande volymen passagerare även kommer 
att öka intresset för externa entreprenörer att erbjuda parkering utanför 
flygplatsområdet med shuttle-bus till flygplatsen. Sammantaget innebär dessa 
faktorer att ökningen av parkeringsplatserna på flygplatsen inte kommer att öka 
med en faktor två även om passagerarvolymen gör det.  
 
Men även en ökning med halva trafiktillväxten innebär ett stort antal nya 
parkeringsplatser. En stor del av ökningen av parkeringsplatser innebär p-däck 
eller parkeringshus i flygplatsens direkta närhet, mark finns tillgängligt. 
 
En ökning av passagerare som använder kollektivtrafiken antas innebära 
omstrukturering av angöringsanläggningarna. När en tåganslutning är färdigbyggd 
och driftsatt kommer sannolikt även detta påverka trafikvolymerna och även öka 
flygplatsens upptagningsområde.  
 
 

9.2.3.1 Kollektivtrafik 

Dåvarande Banverket har utrett en sträckning av en ny järnväg mellan Mölnlycke 
-Rävlanda/Bollebygd via flygplatsen vilken finns med i den 
infrastrukturproposition som kom under hösten 2012. Den nya järnvägens 
kommer att passera genom flygplatsområdet helt i tunnel och en ny tågstation 
placeras direkt under terminalen, med en uppgång direkt in i incheckningshallen. 
Swedavia har dock ej rådighet över processen. 
 
Genom att förbättra möjligheterna för bussar att ansluta till flygplatsen skulle 
goda förutsättningar för en naturlig koppling mellan buss, tåg och flyg skapas. 
Anläggandet med ett resecentrum antas ske i två etapper där första steget innebär 
koppling mellan Airport City, passagerarterminalen och en fjärrbussterminal. I det 
andra steget utökas koppling till att även innefatta tåget.  
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9.3 Förväntad förbrukning 

 
9.3.1 Framtida energibehov 

Göteborg Landvetter Airport arbetar med målstyrning inom energiområdet och 
har ett mål om minskning och effektivisering av energianvändningen. År 2005-
2020 ska flygplatsens totala energianvändning inklusive expansion minska med 
minst 30 %. 
 
Den framtida energianvändning (värme, kyla, el) beror i större utsträckning på 
nybyggnation än av antalet passagerare. Energiförbrukningen för den sökta 
verksamheten räknas till ca 65 000 MWh. 
 
En utökning av de befintliga fjärrvärmeanläggningarna kommer att erfordras för 
den prognostiserade ökningen av byggnadsyta. En ökning med 3 pelletspannor på 
vardera 3 MW kommer preliminärt att installeras redan 2013, dessa bedöms klara 
hela det framtida värmebehovet. Pannorna kommer att utrustas med rökgasrening 
i form av multicykloner eller annan utrustning med minst motsvarande 
reningsgrad. Flispannan på 3.5 MW kommer att utrangeras när pelletspannorna 
installeras och oljepannan kommer att reduceras till 4.5 MW.  
 
Swedavia går mot att använda elfordon istället för fossildrivna fordon. Det totala 
energibehovet för laddning av elfordon är svårt att bedöma. Traditionella elstolpar 
som laddar ett antal personbilar ger ett marginellt ökat effektbehov. Däremot kan 
så kallad ”snabbladdning” ge ett ökat effektbehov. Effekten per aggregat kan vara 
upp till 30 KW, ännu finns ingen enhetlig standard för dessa aggregat. Om det 
framtida behovet av snabbladdning blir stort kommer det totala energibehovet att öka.  
 
 

9.3.2 Framtida kemikalieanvändning  

Den bedömda framtida förbrukningen av kemikalier sammanfattas i Tabell 14.  
 
Tabell 14. Framtida kemikalieförbrukning 
Namn/ Leverantör Användning Förbruknin

g 
Nuläge 

Förbrukning 
Sökt 
verksamhet 

Preem Evolution diesel Drivmedel 142 m3 Ca 690 m3 
Diesel MK1 Drivmedel 204 m3 0 m3 
Aviform L50 (kaliumformiat) Banavisningsmedel 570 m3 Ca 630 m3 
Bensin MK 1 Drivmedel 50 m3 Ca 100 m3 
Fordonsgas Drivmedel 19 000 nm3 Ca 21 000 nm3 
Eldningsolja EO1 Panncentralen 74 m3 Ca 10 m3 
Jet A-1 Brandövnings-

bränsle 
15 m3 0 m3 
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10 ANDRA VERKSAMHETER I ANSLUTNING TILL FLYGPLATSEN 

10.1 Drivmedelsföretag på flygplatsen 
Svenska Statoil AB äger och driver en obemannad drivmedelsanläggning som 
tillhandahåller 95- och 98-oktanig blyfri bensin, diesel och etanol. Marknaden är 
riktad mot anställda på flygplatsen, taxibilar, resenärer och förbipasserande 
besökare. Dagvattnet från området behandlas i oljeavskiljare före det avleds till 
flygplatsens dagvattensystem. 
 
Trio bilservice AB äger och driver en anläggning för tankning och tvättning av 
hyrbilar. Drivmedelsdepåerna är anlagda under mark och följer gällande praxis för 
denna typ av installationer, samt kontrollbesiktigas regelbundet. Cisternerna 
omfattar 50 m3 bensin, 25 m3 diesel och 25 m3 etanol. Dagvattnet från området 
passerar en oljeavskiljare innan det går till en mosse. 
 
Trio äger även en biltvättanläggning som består av en tvättgata av fabrikatet 
Waschtec. Anläggningen är utrustad med högtryck, borstar, underspolning, 
hjultvätt och lufttork. Processavloppsvattnet behandlas i ett internt reningsverk 
varefter det leds till flygplatsens spillvattennät. Reningen består av sand- och 
slamavskiljare, oljeavskiljare och två biotankar. I biotankarna sker nedbrytning av 
biologiskt material, tex tvättkemikalier. 
 
OK Q8 har planer på att bygga en fullserviceanläggning under 2013 vid 
flygplatsmotet vid riksväg 40. OK Q8 ägs till 50 % av OK ekonomisk förening 
och till 50 % av Kuwait Petroleum International. 
 
 

Sekundol Brandövnings-
bränsle  

0 m3 37 m3 

Aviform S Solid 
(natriumformiat) 

Banavisningsmedel 62 ton Ca 68 ton 

Agrol Mega Motorolja 1,5 m3 Ca 3 m3 
Snowclean vaxschampoo Fordonstvätt 2 m3 0 m3 
Snowclean Snowchem 101-2 
Snowclean Snowchem 203-x 
Snowclean Snowchem 301-4 
Snowclean kallavfettning 100 

Avfettning 2 m3 Ca 4 m3 

Mercalin AQ Färg bansystem och 
vägar 

6 m3 Ca 7 m3 

Agrol Hydraulolja SHS46 Hydraulolja 1 m3 Ca 2 m3 
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10.2 Airport City – utveckling av kommersiell verksamhet utanför 

flygplatsområdet 
Swedavia och Härryda kommun har en gemensam vision för exploatering av 
markområdena runt flygplatsmotet på riksväg 40. Visionen innebär utveckling av 
en helt ny företagspark innehållande lager och logistik, handel och upplevelse 
samt verksamheter och kontor i nära anslutning till flygplatsen - ett Airport City.  
 
Bakgrunden till vision Airport City är ett internationellt och interregionalt projekt 
där kommunen och flygplatsen tillsammans med sex andra flygplatsregioner i 
Europa deltagit. Målet med projektet har varit att hitta sätt att utnyttja den 
potential av regional tillväxtmotor som en internationell flygplats kan utgöra samt 
att långsiktigt stärka regionens konkurrenskraft. Ett resultat är tankarna kring ett 
Airport City. Swedavia äger mark söder, sydväst och nordväst om flygplatsmotet 
och Härryda kommun äger mark nordost om flygplatsmotet. 
 
Marken som finns reserverad för utveckling av Airport City har ett godkänt 
planprogram som är i laga kraft 2011-11-26. Airport City omfattas inte av 
ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen. Projektet utvecklas gemensamt av 
Swedavia och Härryda kommun.  
 
 

11 BILAGOR 
Bilageförteckning som bifogas den tekniska beskrivningen 
 

1. Flödesschema för fordonstvätthallen 
2. Dagvattenanläggningen i profil  
3. Ritning över dagvattenanläggningen 

 
12 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

ACAC  
European Civil Aviation Conference. Europeisk samrådsorgan grundat 1955. 
Airside 
Inhägnat område på flygplatsen, dvs. driftområde, stationsplatta, fältet, 
ankomsthall, lokaler för hantering av bagage, utrikes och inrikes avgångshallar, 
där passagerare uppehåller sig efter säkerhetskontroll. 
AGL  
Aeronautical Ground Lighting  
Allmänflyg 
Innehåller kategorierna aerial work, privatflyg och skolflyg. Till privatflyg räknas 
dels flygning för privat räkning utan kommersiellt syfte, dels affärsflyg, dvs. 
befordran av passagerare eller frakt för företag eller myndighet i av dem ägda 
luftfartyg.  
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Avisning 
Behandling av flygplanens vingar och kropp före start för att ta bort och förhindra 
isbildning. Avisningen görs vanligen med en blandning av monopropylenglykol 
och vatten. 
Charterflyg 
Yrkesmässig ej regelbunden luftfart för transport av passagerare med luftfartyg 
som är typgodkänt för befordran av mer än tio passagerare eller av frakt med 
luftfartyg vars högsta tillåtna startmassa överstiger 5,7 ton. 
DME 
Distance Measuring Equipment, Radiomottagare/sändare på marken i 
kombination med sändare/mottagare i flygplanet som gör det möjligt att i 
flygplanet avläsa avståndet till sändaren. 
EPNL 
Begrepp används för buller certifiering av flygplan. Effective Perceived Noise 
Level 
Egenkontroll 
Sådana aktiviteter, rutiner och åtgärder m.m. som en verksamhetsutövare på egen 
hand har att planera, utföra och följa upp enligt 26 kap. 19 § MB och enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av denna bestämmelse. 
Flygplats 
På land eller vatten angivet område (med byggnader, anläggningar och 
utrustning), som helt eller delvis avses för luftfartygs landning, start och rörelser i 
övrigt på marken (vattnet). 
Flygrörelse 
En flygrörelse är en start eller landning. Varje gång hjulen tar i landningsbanan 
påbörjas en ny flygrörelse, även om flygplanet inte stannar. 
GA 
General Aviation 
ICAO 
International Civil Aviation Organisation, är FN:s självständiga fackorgan för 
internationellt flyg skapat genom konventionen om internationell civil luftfart 
1944 (Chicagokonventionen). 
ILS 
Instrumental Landing System, instrumentlandningssystem. Hjälpmedel för 
landning vid större flygplatser. 
INM 
Integrated Noise Model, beräkningsprogram för flygbuller framtaget av USA’s 
luftfartsmyndighet, FAA 
Landside 
Område på flygplatsen där det inte krävs särskild behörighet eller 
säkerhetskontroll för tillträde. 
LTO 
Landing and Take Off Cycle (LTO-cykel). Flygplanens rörelser i samband med 
inflygning, landning, taxning, start och stigning under ca 900 meters höjd över 
marken. För militär flygverksamhet där ut- och inflygning ofta sker under 900 
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meters höjd tillämpas dessutom en horisontell yttre gräns kring flygplatsen med 
en radie av 10 km. 
Luftfartyg 
Omfattar förutom flygplan även helikoptrar, luftskepp, segelflygplan, 
varmluftsballonger m.m. 
Motorkörning 
Körning av motorerna då flygplanet står på marken. Motorkörning förekommer 
vid varmkörning, motorkontroll och provkörning. 
NDB 
Non-Directional radio Beacon, är en radiofyr som sänder en kontinuerlig bärvåg i 
alla riktningar, avsedd att pejlas från flygplan 
PAPI  
Precision Approach Path Indicator, ett visuellt hjälpmedel för piloter. 
Remote   
Uppställningsplatser utanför bryggsystemet 
RVR 
Runway visual range 
RWY 
Runway= bana, avsedd för luftfartygens start eller landning 
RWY21 
Bana med 210 graders kompassriktning, dvs man landar norrifrån och startar 
söderut 
Röd snö  
Glykolförorenad snö 
Taxning 
Flygplanens rörelser på marken med undantag av start och landning. 
PSB  
Plog-, sop- och blåsmaskin, en maskin som används vid snöröjning som plogar 
sopar och blåser  
TSFS 
Transportstyrelsens författningssamling  
TWY 
Taxiways = taxibanor, avsedd för luftfartygens förflyttning på marken 
Verksamhetsutövare 
Den fysiska eller juridiska person som ansvarar för verksamheten eller en del av 
den och som har faktisk och rättslig rådighet över verksamheten. En eller flera 
personer kan utöva en verksamhet.  
VOR 
Very High Frequency Omnidirectional Range (även Very High Frequency 
Omnidirectional Radio Range) som är ett radionavigeringssystem för flygtrafik.  
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Radiofyr
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hj%C3%A4lpmedel&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rare
http://sv.wikipedia.org/wiki/VHF
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radionavigering
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