
Transportsystemets 
betydelse för 
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- Utmaningar och möjligheter för fortsatt 
tillväxt









statistik

Potential
Turismen i världen växer och har under de senaste 20 åren mer än 
fördubblats.

Prognosen pekar på fortsatt global tillväxt med 3 procent årligen 
fram till år 2030. 

Det finns stor potential för destinationen Swedish Lapland att ta 
del av denna tillväxt och därmed nå fördubblingsmålet.

Norra Europa – en vinnare i den globala konkurrensen med en 
marknadsandel på 6,3% av den globala turismen.

Direkt ekonomisk effekt: 7900 kr per turistisk ankomst. (UNWTO)

God tillgänglighet är en avgörande faktor.



Är vi redo?



Utmaningar och möjligheter

Det offentliga
transportsystemet

är byggt för 
invånare och efter

lokala behov. 
Möter inte

internationella
besökares behov.

Brist på delad
information och

integration
mellan

trafikslagen.

Brist på
gränsöverskridande, 
regional och lokal

samverkan.

Många
potentiella enkla

lösningar på
redan existerande

utmaningar.

Paketering
av nya starka

tursitiska stråk.

Polariserad
efterfrågan –
potential att

förlänga
säsonger.



Transporter –
Affärskritisk faktor för tillväxt i 
besöksnäringen





Brister i utbud som möter 
efterfrågan 



Önskemål från besöksnäringen

1. befästa turister som en strategiskt viktig
användargrupp för kollektivtrafik. Inkludera
besökare/turister i begreppen ”resandetrafik” och
”näringsliv”.

• Hålla en god informationsnivå.
• Språkversioner.
• Kartbaserad information
• Offentliggörande av tidtabeller och priser 12 månader i förväg.
• Möjligheter för researrangörer att köpa voucher på förhand till sina

kunder.
• Utse kontaktperson för researrangörernas behov av kontakt avseende

tidtabeller, priser och voucher.



2. anpassa invånares och turisters behov av 
kollektivtrafik för att förbättra och till och med
öka lönsamheten.

• Åtgärda missing links i gränsöverskridande transporter.
• Ansluta turistiska målpunkter till närliggande flygplatser genom

direktanslutningar när så är möjligt. 
• Ta hänsyn till turismens resekedjor i tidtabellplanering.



Gästnätter 2016:

8 miljoner

Researrangörers nuvarande allotment och förväntad
allotment i Arctic Europe

Ankommande gäster
mitten nov 2015 – mitten nov
2016, via 38 researrangörer

69 000
545 100 000 kr

Årliga ankomster inom 5 år - om
det finns tillräcklig flygkapacitet
(av 30 svarande researrangörer)

93 600
739 440 000 kr

Årliga ankomster inom 10 år om det
finns tillräcklig flygkapacitet

(av 3o svarande researrangörer)

138 000
1 090 200 000 kr
Survey	for	agencies	operating	in	the	area	2016-2017
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Gäster som anlänt mitten nov 2015	– mitten nov via	38	researrangörer
(flygplatser med mindre än 35	ankommande gäster ej inräknade)

Alta Bodo Harstad Ivalo Kemi-Tornio Kittilä Kirkenes Kiruna Luleå Rovaniemi Tromsø

Direkt ekonomisk effekt
7 900 SEK / 

per per turistisk ankomst (UNWTO)



• Skapa eftertaktade turiststråk försedda med hög
servicegrad

àMot ett lönsamt transportsystem genom besökare/turister.

àSpara resurser på subsidierade transportter och möjligtvis frigöra resurser
för utveckling av stråk.

Initiativ inom Arctic Europe





















Kontaktuppgifter:
Camilla Bondareva
070-2882490
camilla.bondareva@swedishlapland.com

Tack!


