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Swedavias trafikstatistik för augusti
2020: flygresandet minskade med 83
procent
Under augusti månad flög 650 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en
minskning med 83 procent jämfört med förra årets 3 700 000 resenärer.
Återhämtningen av flygtrafiken fortsatte jämfört med föregående månader
men mattades av något i slutet av augusti på grund av ett minskat
fritidsresande. Marknadsläget är dock fortsatt kraftigt påverkat av den
globala covid-pandemin.

Av de 650 000 resenärerna i augusti var 420 000 utrikesresenärer, vilket var
en minskning med 85 procent jämfört med förra året. Inrikesresandet
minskade i mindre omfattning, med en nedgång på 76 procent i augusti.
Sammanlagt reste 230 000 resenärer inrikes i jämförelse med fjolårets 980
000 inrikesresenärer.
- När vi summerar sommarmånaderna kan vi konstatera att den försiktiga
återhämtningen av flygresandet fortsätter under augusti, i takt med länders
lättade reserestriktioner som möjliggör en större tillgänglighet mellan länder.
Även om flygresandet fortsätter att öka i augusti så handlar det fortfarande
om relativt små volymer och en historiskt låg nivå till följd av
coronapandemins effekter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och
koncernchef.
- Inför hösten är flygbranschens bedömning i nuläget att det kommer att ta
flera år för flygmarknaden att återhämta sig till nivåer före covid-pandemin.
För den närmaste tiden är en fortsatt kraftigt påverkad och begränsad
flygmarknad med ett betydligt lägre flygresande jämfört med före pandemin
att vänta resten av året och även under nästa år, säger Jonas Abrahamsson.
På Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, minskade resandet
med 83 procent till 418 000 i augusti jämfört med 2019. Även på Göteborg
Landvetter Airport, Sveriges andra största flygplats, minskade resandet med
83 procent till 104 000 resenärer under månaden. På Swedavias regionala
flygplatser minskade antalet resenärer mellan 66 procent och 93 procent
jämfört med fjolårets resenärsantal.
Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig på under Om
Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.
På www.swedavia.se finns mer information om de åtgärder som Swedavia
vidtagit för våra resenärer. Se exempelvis:
https://www.swedavia.se/arlanda/halsoatgarder-covid-19/.
Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga
av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen
verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja
övergången till hållbart bioflygbränsle och har som mål att fem procent av
allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan
2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor,

cirka 450 ton bränsle årligen.
För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00
eller press@swedavia.se.

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 drygt 6,2 miljarder kronor
och har cirka 3 000 medarbetare.
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