
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. 
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Delårsrapport Q3 2013 - Fler direktlinjer 
för ett starkare Sverige  
 
Efterfrågan på framförallt internationella direktförbindelser ökar. Det visar 
sig genom att resandet till och från Swedavias flygplatser ökat. 
Tillsammans med en utvecklad fastighetsaffär har det påverkat Swedavias 
resultat positivt. Under januari – september ökade nettoomsättningen till 3 
876 MSEK (3 631) och periodens resultat uppgick till 451 MSEK (403). 
 
Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser har under årets tre första kvartal 
ökat med 3,2 procent till över 25 miljoner. Under samma period ökade 
Swedavias omsättning med 6,7 procent till 3 876 MSEK (3 631). 
Rörelseresultatet uppgick till 758 MSEK (681) och periodens resultat blev 451 
MSEK (403). Förklaringar till resultatutvecklingen härleds dels till de förvärv 
som genomförts inom fastighetssegmentet och dels till det ökade resandet. 
 

- En stark marknadsutveckling med fler resenärer skapar förutsättningar 
för ytterligare direktförbindelser och fler frekvenser. Vårt goda 
ekonomiska resultat ger oss också möjlighet att fortsätta utveckla våra 
terminaler och kommersiella fastigheter vilket stärker vår position för att 
möta en växande efterfrågan på resande, säger Torborg Chetkovich, vd 
och koncernchef Swedavia.  

 
Under tredje kvartalet uppgick investeringsutfallet till totalt 280 MSEK (461). 
Investeringarna under kvartalet har i huvudsak bestått av underhålls- och 
kapacitetshöjande investeringar vid flygplatserna. Ett fortsatt målmedvetet klimatarbete 
har dessutom inneburit att Visby Airport och Umeå Airport återigen tilldelats certifiering 
enligt högsta nivå av Airport Carbon Accreditation (ACA), vilket befäster Swedavias roll 
som världsledande avseende klimatsmarta flygplatser. 
 
 
Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen 
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella 
instrument. 
 


