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Rekordmånga resenärer på Arlanda,
Airport City Stockholm
Bilden visar Stockholm Arlanda Airport, Airport City Stockholm. Foto: Swedavia.
Efterfrågan på resor till och från Stockholm Arlanda Airport, Airport City
Stockholm fortsätter att öka. Efter en försiktig inledning på året har antalet
resenärer under det andra kvartalet 2013 ökat med mer än fem procent
jämfört med samma period förra året. Fortsätter utvecklingen lika positivt
under andra halvåret kan Arlanda nå över 20 miljoner resenärer i år.
Resandet ökade kraftigt under årets andra kvartal till och från Stockholm
Arlanda Airport. Under såväl april, maj som juni var antalet resenärer

rekordmånga jämfört med motsvarande månader under flygplatsens drygt
femtioåriga historia. Utrikesresandet ökade med drygt sex procent medan
inrikesresandet ökade med tre procent, jämfört med samma kvartal 2012.
Med en fortsatt lika god marknadsutveckling beräknas Arlanda för första
gången kunna nå över 20 miljoner resenärer i år och slå rekord i antal
resenärer för tredje året i rad.
– Swedavia har tillsammans med andra aktörer arbetat aktivt under flera år
för att locka utländska besökare till Stockholm och Sverige. Under året har
flera nya direktlinjer startat hos oss, samtidigt som befintliga flygbolag ökat
antalet avgångar. Fler resenärer ger också ett behov av en fortsatt utveckling
av flygplatsen, och utbudet av service blir alltmer spännande, säger Lena
Rökaas, stf flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.
Efter sommaren kommer det långväga utbudet att öka kraftigt. Det handlar
om nya direktlinjer eller ökat utbud till Dubai, Fort Lauderdale, Tel Aviv och
Teheran. Totalt innebär detta att Stockholm Arlanda får sju nya
interkontinentala avgångar under 2013. En kombination av fortsatt stark
efterfrågan i Sverige och nya effektivare flygplansmodeller gör det alltmer
intressant för flygbolagen att starta trafik till andra kontinenter från Arlanda.
Vänligen klicka här för pressmeddelandet i sin helhet.
Källa: Swedavia
Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, och Torborg Chetkovich,
koncernchef Swedavia, medverkar i en video där de bland annat talar om
Stockholm Arlanda Airport och Airport City Stockholm i förhållande till
Sverige, Norden och övriga världen. För att se videon i sin helhet, vänligen
besök Airport City Stockholms hemsida, alternativt klicka här.
Stockholm Arlanda Airport är en del av Airport City Stockholm. Med
ambitionen om en levande flygplatsstad, närmare världen utvecklas området
och skapar dynamiska centrum för industri, handel och möten med syftet att
öka hela regionens tillväxt. Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar
dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar med omvärlden
på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Airport City Stockholm är ett unikt
samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna kommun samt

Arlandastad Holding.
Om Swedavia:
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela
Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att
underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för
Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med
minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per
helår och har 2 600 medarbetare.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som
äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport
City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad
Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en
levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av
Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.
www.airportcitystockholm.com
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