
Vi har nu öppnat vår nya, 
fina terminaldel för trafik 
och jag har haft glädjen 
att välkomna våra första 
resenärer. 

Vi närmar oss nu jul i en tid som vi ald
rig förut har upplevt. Coronapandemin 
har slagit hårt mot både flygplatsen 
och alla företag och människor som 
verkar och arbetar här. Vi har fått 
vänja oss vid en vardag där det är tomt 
och tyst i terminalen och där få rese
närer besöker oss. Smittspridningen 
i världen och osäkerheten kring olika  
länders reserestriktioner och karan
täns regler gör att många väljer att stan
na hemma. Under sommarmånaderna 
såg vi en svag återhämtning som sedan 
avtog när fritidsresandet minskade och 
affärsresandet inte tog fart som det 
brukar efter semestern. Våra restau
ranger och butiker har periodvis haft 
stängt, men har nu öppnat upp i för
hållande till när flygen går. Vi vet redan 
nu att det kommer att ta lång tid för 
flygbranschen att återhämta sig, men 
i takt med att smittspridningen mins
kar, världen öppnar upp och lättar på 
sina restriktioner kommer vi snart att 
kunna resa igen så som vi önskar. 

Trygg resa börjar hos oss
För att du som resenär ska känna dig 
trygg på din resa har vi infört ett stort 
antal trygghetsåtgärder på flygplat
sen. Vi har också anslutit oss till flyg
säkerhetsmyndigheten EASA:s inter
nationella Safety & health protocol. 
Inom ramen för detta arbetar vi bland 
annat med att skapa möjligheter att  
hålla avstånd, vi tillhandahåller hand
sprit och har utökat städningen på flyg
platserna. Vi har också infört rekom
mendationer om att bära munskydd 
på hela flygplatsen och flygbolagen 
kräver att munskydd bärs under hela 
flygresan.
 
Vår nya terminal välkomnar världen
I tuffa tider är det extra viktigt att ta 
fasta på de ljusglimtar som finns. Vi 
har nu öppnat vår nya fina, terminaldel  

för trafik och jag har haft glädjen att 
välkomna våra första resenärer. Med 
större ytor, mycket smidigare rese
upplevelse och inte minst ett unikt 
konstverk i form av en 100 meter lång 
väggmålning, kan vi erbjuda en ny,  
effektiv och trevlig avrese och an
komst plats. De nya ytorna ger flyg
platsen en ökad flexibilitet och under
lättar också i dessa tider för alla att 
hålla avstånd. 
 Jag hoppas att 2021 blir året då vi 
ser slutet på pandemin och att jag då 
får möjligheten att välkomna dig till 
vår nya terminal för dina framtida 
rese äventyr.
 Med dessa ord önskar jag dig en 
God Jul och Gott Nytt År! 

Anna 
Strömwall
Flygplatsdirektör

Din flygplats 
Göteborg Landvetter Airport

Ljusglimtar i en tuff tid

Smartare 
inflygningsvägar
Från årsskiftet kommer vi börja 
använda det nya miljötillstånd 
som Landvetter fick 2016.  
Landvetter får nu ett modernare 
tillstånd med smartare inflygnings
vägar samtidigt som det täcker 
resebehoven de kommande åren.
 För frågor om miljötillståndet, 
kontakta Therese Ahlin, Miljöchef 
Göteborg Landvetter Airport.  
Läs mer på www.swedavia.se/
landvetter/miljo.
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Swedavia har ambitiösa miljömål och 
trots att pandemin har varit en utma
nande faktor under 2020 har vi fortsatt 
arbetet med att nå vårt mål med noll 
utsläpp av fossil koldioxid från egen 
verksamhet vid årets slut. 
 – Som första flygplatshållare i värl
den når vi nu målet vilket jag är oer
hört stolt och glad över, säger Lena 
Wennberg, Miljöchef Swedavia.
 För att göra det här möjligt har vi 
bytt ut samtliga fordon, arbetsredskap,  
maskiner, bränslen och reservkraft på 
alla våra tio flygplatser, från Kiruna  
Airport i norr till Malmö Airport i söder.  
Istället för fossila drivmedel använder 
vi nu HVO (Hydrogenated vegetable 
oil) vilket är en biodiesel med samma 

kemiska egenskaper som fossil diesel 
och därför kan ersätta det fossila driv
medlet till 100 procent. Utöver HVO 
nyttjar vi även biogas och elkraft som 
energikälla. 
 Målet noll utsläpp av fossil koldi
oxid från egen flygplatsverksamhet är 
inte unikt i sig. Andra flygplatshållare  
i Europa siktar på 2030 och övriga 
världen 2050. 
 – Swedavia har arbetat mot det här 
målet sedan 2011 och en viktig fram
gångsfaktor har varit våra engagerade  
medarbetare. Vi hoppas nu kunna 
sporra och inspirera andra flygplats
hållare att lägga i en extra växel för att 
minska sitt klimatavtryck från egen 
verksamhet, avslutar Lena Wennberg.

Noll utsläpp av fossil koldioxid 

Lena Wennberg, Miljöchef Swedavia.
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