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Introduktion
Välkommen att ta del av Vision 2030 för Kalmar Öland Airport. Visionen är ett
långsiktigt styrmedel för flygplatsen och för framtidens resande med flyg till och
från Kalmar län. Visionen spelar en viktig roll för att ägare, styrelse, ledning och
medarbetare ska kunna navigera i tider av förändring.

Omställningen till hållbart flyg innebär den största omvälvning någonsin i flygets långa
historia. Ett intensivt arbete pågår nu i Sverige och internationellt för att möjliggöra
hållbara flygresor genom biobränsle, elflyg och vätgas. Kalmar Öland Airport ska inta en
drivande roll i den förändringsresan och så skyndsamt det går möjliggöra ett hållbart
resande med flyg till och från Kalmar län.

Pandemin har under 2020 - 2021 slagit hårt mot flygindustrin i stort och mot Kalmar
Öland Airport. Den annars livliga trafiken till och från flygplatsen har minskat markant
vilket skapat en ansträngd ekonomisk situation. I takt med att pandemin avtar och på sikt
försvinner förväntas resandet med flyg återhämta sig. Men vi förbereder oss för nya
resvanor hos de människor som reser till och från vår region. Det kan innebära både
möjligheter och utmaningar.

Vision 2030 - Resande i en ny tid är en positiv framtidsbild av Kalmar län där Kalmar
Öland Airport spelar en fortsatt viktig roll för regionens medborgare, företag och
besökare. Ett framtida tillstånd då vi klarat omställningen till ett hållbart flyg och då
verksamhetens ekonomi är i balans genom att vi fyller de behov som länets resenärer
har av tidseffektiva, punktliga och långväga transporter.

Tre ledstjärnor lyfts fram som vägledande för resan mot 2030. Den första är Medveten
resenär som framhåller vikten av att möta resenärens föränderliga resmönster och
behov. För att lyckas krävs en aktiv affärsutveckling och att vi lyssnar på regionens
näringsliv och på resenärer.

Den andra ledstjärnan är Ett hållbart flyg som handlar om den stora omställningen där
Kalmar Öland Airport vill befästa en roll i framkant. Det ska vi göra genom att investera i
en hållbar infrastruktur och delta i rätt nationella och internationella partnerskap.

Och till sist, Framtidens flygplats, den tredje ledstjärnan som påvisar vår roll som en
professionell och samhällsviktig flygplats som möter ett stort förtroende hos företag och
allmänheten i Kalmar län.

Alla ledstjärnor förutsätter ett nära samarbete med våra etablerade flygbolag men även
en aktiv dialog med framtida sådana som ser möjligheter i flygtrafiken i vår region.

En milstolpe i skrivande stund är att en ny flyglinje till Frankfurt har etablerats. Den
motsvarar vår målbild i Vision 2030 om En ny era i flygplatsens linjeutbud - Norr och
Söder. Dessutom är linjen ett resultat av en lyhördhet för behov hos regionens näringsliv,
också det är en viktig målbild i Vision 2030.

Hoppas du vill följa med på den fortsatta resan mot en hållbar framtid på Kalmar Öland
Airport.

Ronny Lindberg
VD, Kalmar Öland Airport

Vision 2030 hålls kontinuerligt uppdaterad.
Den senaste versionen hittas här. 3
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Processen bakom Vision 2030
En bred analys och dialogprocess ligger till grund för utvecklingen av Vision 2030. Det gör den starkt
förankrad hos bolagets olika intressenter som ägare, styrelse, flygbolag, näringsliv och kommuner.

Utgångspunkten för Vision 2030 är ägardirektivet i Kalmar Öland Airport och det nuvarande styrmedlet Vision 2025 -
Den enkla resan. Den sistnämnda har varit vägledande för flygplatsens verksamhet sedan 2015 och pekar särskilt
ut hållbarhet som en nyckel till framtiden för flygplatsen och för flyget till och från vår region. När Vision 2030 nu tar
vid, behålls nyckelingredienser från Vision 2025 men riktningen förnyas utifrån dagens förutsättningar inom flyget
och utifrån det vi ser i kikaren.

Analys av bransch och omvärld
En analys av samhälle, region och flygbranschen har gjorts för att framtidssäkra Vision 2030. I första hand har en
kartläggning och analys genomförts av det omfattande flöde av rapporter och rön om resande, flyg och omställning
till hållbart samhälle som publiceras i Sverige och internationellt. I ljuset av omvärldsförändringarna kan vi lättare se
Kalmar Öland Airports förutsättningar att väg framåt.

Under 2020 - 2021 har pandemin haft stor inverkan på flygtrafiken och det finns en betydande osäkerhet om takten i
återhämningen för flygbranschen. Omvärldsanalysen pekar visserligen på en rad osäkerheter i närtid men eftersom
tidsperspektivet är 2030 kan vi överbrygga pandemins direkta effekter och se flygets roll i vår region i ett större och
längre perspektiv.

En öppen dialogprocess med flygplatsens intressenter
Digitala workshops har arrangerats för att kanalisera intressenternas bild av Kalmar Öland Airports roll idag och i
framtiden. Mötena har genomförts med styrelse, ägare, personal på flygplatsen, flygbolag, infrastrukturföreträdare i
länet, Transportföretagen, företagsledare (industri och besöksnäring) och kommunrepresentanter. Som komplement
till mötena har enkäter använts för att öka kontaktytan ytterligare. Totalt har uppemot 130 personer bidragit till Vision
2030.

Tack alla ni som bidragit till framtagandet av Vision 2030: personal, företagare, politiker, tjänstemän,
flygbolagsrepresentanter och resenärer. Vi är glada för det engagemang som visats från hela regionen och det gör
att Vision 2030 är väl underbyggd.
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Resultat av dialogprocessen inför Vision 2030
En viktig slutsats av dialogprocessen är att det finns ett mycket starkt stöd för flygplatsens
närvaro i regionen och intressenterna menar att flygresor kommer att spela en viktig roll
för företag och invånare i framtiden. Bland det som framkom finns:

• Flygplatsen är viktig i Kalmar län för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

• Förbindelsen till Stockholm är a och o för en tillgänglig region.

• Det finns ett stort stöd för offensiv satsning på hållbart flyg. Att ta position i
omställningen.

• Det finns ett stort stöd och en förväntan på biobränsle och elflyg.

• Flera deltagare understryker värdet av en direktlinje till en europeisk hub.

• Tydliga indikationer på bestående förändringar i resmönster efter pandemin.

• Kommunerna ser tecken på ökad inflyttning i kölvattnet efter pandemin.

Kontinuerlig uppdatering
Dokumentet Vision 2030 kan komma att uppdateras kontinuerligt under den aktuella
tidsperioden och det är viktigt att läsaren säkerställer att det är den senaste versionen
som du har i handen. En länk till den senaste versionen ligger alltid direkt under stycket
Introduktion.

Vision 2030 som styrmedel
Vision 2030 beslutas och antas av styrelsen i Kalmar
Öland Airport och kommer att vara vägledande för
flygplatsens strategiska utveckling. Med kortare
tidsintervall utvecklas affärs- och verksamhetsplaner
med tydliggjorda kvalitativa och kvantitativa mål.

Vision 2030 och de tre ledstjärnorna ska vara väl kända
och högst levande för ägare, styrelse och medarbetare i
Kalmar Öland Airport. De ger en riktning för
verksamheten som helhet; allt från affärsutveckling och
investeringar i hållbart flyg samt till för kunddialog och
marknadsföring.

Vision 2030 ska ge vägledning för såväl stora beslut
som för vardagliga vägval och situationer.

Vision
2025

Omvärld &
bransch

Dialog-
process

Dagens
flygplats

Vision
2030
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En omvärld i förändring
Vision 2030 ska göra det möjligt för styrelse och
ledning i Öland Airport att navigera i tider av
förändring. Därför har en analys gjorts som de
förändringar som pågår i flygbranschen och i vår
omvärld.

I analysen har såväl övergripande
samhällsförändringar kartlagts liksom
branschspecifika förändringar som flygets aktörer
möter. Vi lyfter här fram en serie observationer och
ett antal tolkningar som varit vägledande när Vision
2030 har utformats.

En pandemi som ger efterverkningar
Under 2020-2021 har Kalmar Öland Airport och
andra aktörer i flygbranschen mött en kraftig
nedgång i antal resande och i antal avgångar. Flyget
är i skrivande stund inne i den största krisen i dess
historia. Vision 2030 omfattar dock en tidsrymd som
är väsentligt större än pandemin.

Under 2021 lättas restriktionerna och en successiv
återgång väntas nu i form av en ökad efterfrågan på
flygresor. Det finns en osäkerhet om takten i
återhämtningen efter pandemin och hur den skiljer
sig åt mellan privat- och affärsresenärer.

Mycket pekar på att privatresandet kan återhämta
sig väl och att ett uppdämt upplevelsebehov efter
pandemin kan leda till en snabb efterfrågeökning på
exempelvis charterresor. Transkontinentala resor kan
komma att efterfrågas mindre till följd av ökad
miljöhänsyn, högre biljettpriser och en långsammare
återgång till normalläge efter pandemin

Affärsresandet kan förändras i grunden när digitala
möten gjort sitt intåg i arbetslivet under pandemin.

Företagsledare som medverkat i dialogprocessen för
Vision 2030 ser en 50-procentig minskning i de egna
företagen under 2022 till 2024. En trolig bedömning
är att framtidens affärsresenärer stannar fler nätter
än tidigare på destinationen och att resor över dagen
blir mer sällsynta. Samtidigt pekar tidiga signaler från
USA på en snabbare återhämtning av affärsflyg än
väntat.

Möjligheten till distansarbete som påvisats under
pandemin kan påverka omflyttning i landet. Nu kan
fler arbeta från hemmet och ha kontakt med
arbetsgivare och kunder på distans. Redan 2021 ses
tecken på inflyttning hos flera av länets kommuner
som just rör den här gruppen. För Kalmar Öland
Airport kan det innebära en ny grupp av resenärer
med nya resvanor och behov.

Flygbranschen i omstrukturering
Redan innan pandemin tyngdes många flygbolag av
bristande lönsamhet. En utslagning av aktörer kan
väntas liksom uppköp och samgåenden för att
möjliggöra en effektivare kostnadsstruktur.
Nischföretag och småskaliga aktörer kan hitta
möjligheter att ta sig in på marknaden där det bildas
vakuum.

Elflyget väntas också öppna upp för nya aktörer och
för nya affärsmodeller. Destinationer på radie på 50
mil i kombination med mindre flygplan samt
avsaknad av krav på incheckning och motsvarande
”normala rutiner” vid en flygresa, kan innebära en
bussliknande trafik som öppnar upp för nya
flygprodukter. Flygplatser i Sverige, Danmark,
Baltikum, Polen och Tyskland kan nås med små
taxiflygplan som möter höga krav på hållbarhet och
tidseffektivitet.
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Teknikomvandling för hållbart flyg
Att förstå vad som sker inom teknikomvandlingen för
ett hållbart flyg är viktigt för att bana väg för Vision
2030. Mycket stora investeringar görs just nu i
flygindustrin för att klara omställningen.
Investeringarna återfinns inom en rad tekniker och
bränslen som kommer behöva användas parallellt
och de väntas introduceras med olika tidshorisonter
fram till 2045.

Biobränsle är först ut och Kalmar Öland Airport tillhör
pionjärerna bland flygplatser som gjort det möjligt
med en hög grad av bränsleinblandning i flygplan
som lyfter från vår region.

På kort och medellång sikt är det just tillgången och
prisnivån på biobränsle som är utmaningen, inte
minst eftersom det råder konkurrens om biobränsle
med andra transportslag och ändamål. Det är svårt
att avgöra hur väl tillgången till biobränslen kommer
att utvecklas de närmaste åren men med utifrån
ambitionsnivån i Vision 2030 är det en prioriterad
fråga för flygplatsen.

Näst på tur står elflyget som kommer möjliggöra ett
nästintill utsläppsfritt flyg med potentiellt låga
kostnader per flygtimme. Under tidsperioden fram till
2030 väntas de första elflygen introduceras i
Sverige. I takt med att tekniken och flygplanen
utvecklas kommer elflyget föra med sig nya
affärsmodeller och förnya människors möjligheter att
hållbart och snabbt förflytta sig till och från vår region
när det gäller kortare resor.

På längre sikt väntas elektrobränslen och vätgas
introduceras. Vätgas möjliggör ett hållbart flyg även
interkontinentalt. Utsläppet är häpnadsväckande nog
bara vattenånga men tekniken är energikrävande.

Kalmar Öland Airport följer kontinuerligt
teknikutvecklingen för att kunna inta den proaktiva
roll som pekas ut i Vision 2030 vilket beskrivs
djupare under ledstjärnan Ett hållbart flyg.
Partnerskap kommer att vara en nyckel för att hänga
med i teknikutvecklingen.

Den medvetne resenären
Svenskarna blir alltmer intresserade av en hållbar
livsstil och medvetenheten ökar när det gäller all
konsumtion och resor i synnerhet. Flyget måste
utvecklas för att möta nya krav och förväntningar,
inte minst på lägre fossila utsläpp. Även företag
utvecklar tuffare policies för hållbarhet och det
påverkar affärsflyget idag och i framtiden.

Intresset och drivkrafterna för omställning till en
hållbar livsstil kan antas öka fram till 2030. Samtidigt
kan ett mer hållbart flyg väntas växa fram under
samma period och flyget kan då hamna i en starkare
position. Det gäller också i samhällsdebatten om
flygets miljöpåverkan.

Som vi återkommer till under ledstjärnan Ett hållbart
flyg välkomnar Kalmar Öland Airport en transparent
redovisning av flygets hållbarhet och strävar efter att
hjälpa kunden att fatta ett hållbart beslut om sin resa
till och från Kalmar län.

Regionala flygplatsers förutsättningar
De regionala flygplatser som inte ingår i Swedavia
har under lång tid haft en svag intäktsbas och
uppvisat negativa egna resultat år efter år. Kalmar
Öland Airport har tillhört undantagen och klarat en
ekonomi i balans fram till 2019. Organisationen
Sveriges Regionala Flygplatser driver frågan om hur
bättre förutsättningar ska kunna ges till de svenska
flygplatserna som inte ingår i Swedaviasvären.
Viktiga mål för arbetet är att staten tar ökat ansvar
för alla Sveriges flygplatser, att regioner ska kunna
upphandla flyglinjer samt vikten av att särskilt
krisstöd ges efter pandemin.

Analysen inför Vision 2030 visar att regionala
flygplatser som Kalmar Öland Airport även i
framtiden kommer att vara i stort beroende av ett
starkt regionalt ägande och måste vara en
angelägenhet för regionens näringsliv och övriga
intressenter. Det blir det på de platser där tåget inte
upplevs vara en fullgod ersättning till flyget och
Kalmar län är just en sådan region.
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Övergripande samhälls- och teknikomvandling
Det finns övergripande samhällstrender som påverkar flygets
utveckling; ekonomiska, politiska, sociala och teknologiska. Vi kan
också med lärdom från pandemin lyfta fram oväntade världshändelser
som en osäkerhet som potentiellt kan inverka på flygets förutsättningar.

Den ekonomiska konjunkturen påverkar alltid volymen av resenärer för
flygplatsen - och efter pandemin finns en osäkerhet om den
ekonomiska återhämtningstakten. En annan osäkerhet är vad ökad
politisk oro i världen och en ökad polarisering innebär för det
internationella resandet.

Förändringarna i omvärlden innebär inte bara hot utan också
möjligheter. Ett sådant område är digitalisering, AI och självkörande
bilar som sammantaget bildar ett nytt landskap där flyget kan hitta nya
möjligheter att skapa en enkel och hållbar resa.

Kalmar läns särskilda förutsättningar
Kalmar län erbjuder svaga alternativ till flyget för resor till Stockholm
och till andra långväga destinationer vilket talar för en stabilitet i
efterfrågan i jämförelse med flera andra regionala flygplatser.
Regionens omställning till ett hållbart samhälle förutsätter att alla
transportslag utvecklas och att de kompletterar varandra.

Regionens näringsliv är exportberoende och besöksnäringen växer
stadigt. Det gör att behovet av fungerande transporter är stort och att
flyget har en viktig roll att spela jämte utbyggnaden av tågtrafiken och
elbilarnas intåg på marknaden. Flygets legitimitet i regionen förutsätter
att övergången till hållbara bränslen och teknik går i den takt som
förväntas.

Summering av omvärldsanalysen
Omvärldsanalysen visar att sammantaget att flyget i framtiden kommer
att spela en viktig roll för långa, säkra och tidseffektiva resor från och till
Kalmar län. Omfattande strukturomvandlingar i flygbranschen kan
väntas som resultat av teknikomvandling, bristande lönsamhet hos
dagens flygbolag och att nya aktörer kan komma att göra intåg.

Eftersom det finns en rad osäkerheter om flygbranschens utveckling
behöver Kalmar Öland Airport skapa en flexibilitet i all verksamhets-
och affärsutveckling. Särskild vaksamhet bör riktas mot teknikutveckling
för hållbart flyg, förändringar i resmönster samt området för
digitalisering. För att klara resan mot Vision 2030 alla förändringar som
väntas kommer partnerskap med andra aktörer inom och utanför
flygbranschen att krävas.
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Kalmar Öland Airport idag
Genom att vision 2025 togs fram och beslutades
2015 skapades förutsättningar för att staka ut
den övergripande inriktning för Kalmar Öland
Airport. Visionen har fram till 2021 varit ett viktigt
styrmedel och stöd för strategisk utveckling av
flygplatsen tillsammans med bolagets
samarbetspartners.

Kalmar Öland Airport har haft en mycket positiv
utveckling ända sedan 2007 (med undantag för
finanskrisen 2008) när det gäller tillgänglighet (antal
avgångar), antal passagerare och ett totalt utbud
som ökat under alla åren. Av de fokusområden som
varit mest framgångsrika nämns den väl utvecklade
stockholmstrafiken, hållbarhetsarbetet och en
ekonomi i balans.

En väl utvecklad Stockholmstrafik
En aktiv utveckling har skett av tillgängligheten till
Stockholm - både som slutdestination och för vidare
resor i Sverige och övriga Norden liksom därmed
även tillgängligheten till Kalmar län från och via
Stockholm. Det goda resultatet har uppnåtts i nära
samarbete med flygbolagen BRA och SAS. I
dialogen med flygbolagen har flygplatsen ständigt
fått mycket goda omdömen. Detsamma gäller
resenärernas utsagor om sin upplevelse av att flyga
till och från Kalmar Öland Airport.

Hållbarhet i fokus
Miljöarbetet har varit i stort fokus redan 2015. I
Vision 2025 beslutades att Kalmar Öland Airport ska
en tätposition bland flygplatserna i Sverige när det
gäller att minska de fossila utsläppen. 2018 och
2019 klarades en inblandning på över 5% när det
gäller biobränsle på allt flyg till Stockholm.

Kalmar Öland Airports miljöarbete är inte begränsat
till biobränsle. Ett annat resultat är att flygplatsen i
stort är fossilfri i den egna verksamheten. Och räknar
vi in effekterna av delägandet i Törneby solcellspark
är nettoutsläppet av fossil koldioxid från den egna
verksamheten negativt sedan 2018.

Ekonomi och lönsamhet
Att driva en regional flygplats i Kalmar Öland Airports
storlek är en ekonomisk utmaning. Ett skäl till det är
att det kommer kontinuerligt nya utmanande
myndighetskrav, inte minst inom säkerhetsområdet.
Ett ständigt förändringsarbete pågår för att möta nya
kravbilder. Ett annat är den generellt låga
lönsamheten i branschen. Flygbolagen har låga
marginaler och Kalmar Öland Airport ska säkerställa
att det ekonomiska resultatet, baserat på de
nationella förutsättningarna, är så nära noll som
möjligt utan stöd från ägarna.

Inför 2030 är stödet från flygplatsens ägare mycket
stort och i och med Region Kalmar läns köp av halva
bolaget 1 april 2020, säkrades ekonomiska medel för
att klara de utmaningar som flygbranschen står inför.
Inte minst hållbarhetsutmaningen.

Effekter av pandemin
Effekterna av pandemin påverkar ekonomin i Kalmar
Öland Airport avsevärt. Från att ha uppvisat positiva
resultat efter i stort sett alla de senaste 10 åren, är
det troligt att bolagets utvecklingsmedel behöver
användas under 2021 för att täcka förluster i den
löpande verksamheten. Det minskar
förutsättningarna för en lönsam flygplats om inte en
snabb återgång av trafiken sker till någon form av
normaltillstånd.
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Medarbetarna på Kalmar Öland Airport
En av Kalmar Öland Airports viktigaste resurser är medarbetarna.
Kalmar Öland Airports goda vitsord från flygbolag och resenärer är
ett resultat av att alla medarbetare har klarat sina roller mycket väl.

I en verksamhet som nästan aldrig stannar av, blir vardagen ofta
krävande. Resenärer ska ges en säker och snabb service. All
utrustning, landningsbanor och tekniska system ska var fullt
tillgängliga. Till det kommer en förväntan på personalen att kunna
rotera. Till exempel är många av medarbetarna brandmän och
merparten har utöver sin vanliga tillhörighet även uppdrag i
säkerhetskontrollen.

Flygplatsens medarbetare är en viktig resurs inför Vision 2030 och
vi måste även i framtiden säkerställa att vi är en arbetsgivare och
arbetsplats där man kan utvecklas och som man är stolt över att
arbeta på.

Måluppfyllnad
Även om Vision 2025 överbygger innevarande år 2021 och fyra
ytterligare, så kan många målbilder från visionsdokumentet sägas
ha uppnåtts.

Trots effekterna av pandemin så har Kalmar Öland Airport sedan
2015 visat den positiva utveckling och axlat den proaktiva roll inom
hållbarhetsområdet som eftersträvades. En god måluppfyllnad har
uppnåtts i verksamheten.
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Ledstjärnor som vägleder
Visionen bygger på att vi arbetar med de tre
ledstjärnorna som vägledande för hela
flygplatsens verksamhet:

- Medveten resenär
- Ett hållbart flyg
- Framtidens flygplats

Ledstjärnorna bör också prägla flygplatsens
marknadsföring och omvärldskommunikation.

Tillsammans med andra aktörer
En viktig förutsättning för att nå 2030 är
partnerskap. Utmaningarna som flyget står inför är
alltför komplexa för att klaras på egen hand. Inte
minst omställningen till hållbart flyg.

Kalmar Öland Airport bör inleda starka
samarbeten med flygets aktörer och med
regionens näringsliv och andra samarbets-
partners.

Vision 2030

Sju steg mot visionen
Under de tre ledstjärnorna återfinns de insatser som leder mot Vision 2030 och för att göra det tydligt för
läsaren presenteras här sju steg mot vision 2030.

1. Vi ska tillsammans med flygbolagen möta de snabbt föränderliga behov och resmönster som
resenärerna har, till och från vår region.

2. Vi välkomnar kundernas strävan efter ett hållbart och enkelt resande och vi samverkar med övriga
transportslag.

3. Vi ska forma en infrastruktur för hållbart flyg och möjliggöra för flygets aktörer att lyckas med
innovation och affärsutveckling.

4. Vi ska stärka vår roll som samhällsviktig flygplats i regionen, så som ambulans, kustbevakning,
brandflyg och försvar.

5. Vi ska vara en professionell och säker flygplats som är en attraktiv arbetsgivare.

6. Vi ska ingå partnerskap med lokala, nationella och internationella aktörer för ett hållbart flyg och för
affärsutveckling.

7. Vi ska med, de nationella förutsättningar som regionala flygplatser verkar inom Sverige, säkerställa
en återgång till en ekonomi i balans och därigenom klara de investeringar och satsningar som krävs
för att nå vision 2030.

Resande i en ny tid
Vision 2030 är ett framtida tillstånd då Kalmar Öland Airport är en
föregångare i omställningen till ett hållbart resande med flyg. Vi

möjliggör ett klimat att växa i för människor och företag i Kalmar län.
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Tre ledstjärnor lyfts fram i Vision 2030. Den första är Medveten resenär som framhåller vikten av att möta resenärens föränderliga
resmönster och behov.

Den andra ledstjärnan är Ett hållbart flyg som handlar om den stora omställningen där Kalmar Öland Airport vill befästa en roll i
framkant.

Och till sist Framtidens flygplats, den tredje ledstjärnan som påvisar vår roll som en professionell och samhällsviktig flygplats som
vilken möter ett stort förtroende hos företag och allmänheten i Kalmar län.

Varje ledstjärna är i sin tur nedbruten i målområden. I de följande avsnitten redogör vi för respektive målområde. Observera att
konkreta mål och mått endast återfinns i verksamhets- och affärsplaner med kortare tidsintervall än till 2030.

Tre ledstjärnor

Medveten resenär Ett hållbart flyg Framtidens flygplats

12



Medveten resenär
Medveten resenär handlar om Kalmar Öland Airports förmåga att möta
de föränderliga behov som invånare och företag i Kalmar län har.

Det gör vi genom att ha en tät dialog med flygplatsens resenärer samt
genom att bedriva en aktiv affärsutveckling i samarbete med flygbolag
och andra aktörer.

1
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A. Bedriv en aktiv affärsutveckling
1. Inled en ny era i flygplatsens linjeutbud – Norr och Söder
Vision 2030 lyfter fram Norr och Söder som en ny era i flygplatsens linjeutbud för att tillgodose behov som
regionens näringsliv och privatresenärer har, av snabb access till Europa och till vidare resor i världen.
Kalmar Öland Airport ska verka för en god tillgänglighet i båda riktningarna; norr i form av
Stockholmstrafiken och söder i form av access till en hubb i Tyskland.

Stockholmstrafiken är sedan lång tid ryggraden i Kalmar Öland Airports verksamhet och förbindelsen spelar
en viktig roll för regionens samlade tillgänglighet. Att upprätthålla en väl fungerande och turtät trafik på
sträckan Kalmar-Stockholm är därför en av de högst prioriterade målbilderna i Vision 2030. En god kundvård
och ett förtroendefullt samarbete med flygbolagen är avgörande för att lyckas, liksom att resenärernas krav
och önskemål kan mötas.

I september 2021 startas en ny flyglinje till Frankfurt från Kalmar Öland Airport och den svarar direkt mot den
uppsatta målbilden om Norr och Söder. Produktens långsiktiga bärkraft bygger på att marknadens
efterfrågan är tillräckligt stor och vilar därmed helt på kommersiella villkor. Kalmar Öland Airport kan
tillsammans med andra aktörer stärka linjens förutsättningar bland annat genom marknadsföring av Kalmar
län som besöksregion.

Kalmar Öland Airport ska också kunna erbjuda charterresor för weekendresor, solsemester och aktiva
äventyr i Europa. Allt för att höja Kalmar läns attraktivitet och tillgänglighet till upplevelser i vår omvärld. I
första hand så kommer samarbetspartners som har en uttalad strategi för hållbarhet att välkomnas. som har
en uttalad strategi för hållbarhet.

2. Fånga möjligheter i en förändrad flygindustri. Ha beredskap för nya aktörer och tjänster
Pandemin och lönsamhetskrisen snabbar på den pågående omstruktureringen av flygbranschen. Flygbolag
försvinner eller går samman för en effektivare struktur. Nya aktörer gör entré och oväntade allianser med
aktörer utanför flygbranschen kan bli aktuella. Det kan till exempel göra att tåg och flyg blir bokningsbart
tillsammans eller tillgång till elbil blir en del av erbjudandet.

Kalmar Öland Airport behöver vara vaksamma och flexibla under förändringsresan och kontinuerligt värdera
och testa lösningar för att finna vad som passar i Kalmar län. Den förmågan blir särskilt viktig när elflyget
möjliggör en uppsättning helt nya destinationer och flygprodukter som bygger på småskalighet och korta
distanser.

En särskild möjlighet öppnar sig också för flygplatsen när gränser mellan branscher utmanas; en möjlighet
att erbjuda Kalmar Öland Airports kapacitet och kunnande till andra organisationer. Flygplatsen kan till
exempel få möjlighet att sälja reserelaterade tjänster till företag och organisationer som behöver kontinuerlig
hjälp med bokning av resor med olika transportslag, beroende på resmål och tidsramar. En förutsättning för
detta är utökat partnerskap med flygbolag och andra aktörer i resebranschen.
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B. Verka för en aktiv och
tillgänglig region
1. Möjliggör en enkel och hållbar resa från dörr till dörr - Den enkla resan 2.0
År 2015 när Vision 2025 togs fram, formades målet om En flygplats för hela regionen. Det innebar ett
helhetsperspektiv på resenärens upplevelse från dörr till dörr, var än resenären startar och slutar sin resa.
Det bygger på att effektiva anslutningar till flygplatsen skapas från hela regionen och att digitala tjänster
utvecklas som gör resan enklare och mer tillgänglig.

Vision 2030 förutsätter att det arbetet fullföljs och fortfarande återstår mycket möda för att olika
transportslag ska fungera friktionsfritt tillsammans ur resenärens perspektiv, som bil, buss och tåg. Kalmar
Öland Airport kommer att arbeta tätt och förtroendefullt med övriga infrastrukturaktörer i länet för att
förbättra resenärens möjligheter.

Nu adderas ytterligare en målbild, nämligen att kunna resa från dörr till dörr med miljösmart fordon: elbil,
elbuss, elcykel eller cykel. Redan idag uttrycker företagare och andra resenärer en vilja att kunna förflytta
sig fullt ut hållbart hela vägen till och från flygplatsen. Kalmar Öland Airport ska under perioden fram till
2030 göra en sådan grön dörr-till-dörr-lösning möjlig.

Delningsekonomin är på intåg vilket innebär att digitala plattformar och tjänster används för att boka och
dela resurser som till exempel elbilar. Sådana lösningar kan sänka kostnaderna och kan bidra till att rätt
fordon för resenären finns framme i rätt tid till rätt pris. Kalmar Öland Airport ska vara observanta på nya
affärsmodeller och på delningsekonomins möjligheter.

2. Bidra till Kalmar läns utveckling mot en hållbar besöksregion
Besöksnäringen spelar en stor roll för Kalmar läns utveckling och svarar för allt fler arbetstillfällen i vår
region. I skrivande stund utvecklas Besöksnäringsstrategi 2030 för Kalmar län och hållbar utveckling står i
fokus på samma sätt som för Kalmar Öland Airport.

Kalmar Öland Airport kan komplettera andra transportslag för besökare till länet och bidra till att långväga
målmarknader blir nåbara för vår besöksnäring. Inte minst utländska besökare som ofta väljer att
spendera mer pengar under sin vistelse än svenska besökare.

Den nya Frankfurtlinjen kan innebära att utländska målgrupper enklare kan nå Kalmar län och det
upplevelseutbud vi har att erbjuda. Det kan vara naturintresserade över hela Europa som via anslutande
flyg kan ta sig till Sverige. Eller att människor boende i just Frankfurtregionen får upp ögonen för Kalmar
län som lättillgänglig besöksdestination. Kalmar Öland Airport kan tillsammans med övriga aktörer i
Frankfurtsamarbetet bidra till en bättre marknadsföring av vår region mot utländska marknader.

Besökaren ska ges en god möjlighet vid ankomst till Kalmar Öland Airport att kunna ta sig runt på
destinationen på att enkelt och hållbart sätt. Även för inkommande besökare är tillgången till miljösmarta
transportslag ett allt viktigare erbjudande och digitala plattformar kan spela en roll för bokning och delning.
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C. Möt resenärens behov i en
föränderlig värld
1. Tolka och möt kundernas förändrade behov och resmönster
En viktig slutsats i omvärldsanalysen är att osäkerheterna som påverkar flyget och flygbranschen är fler än
någonsin. Kalmar Öland Airport kommer att behöva ha örat mot marken för att kunna förstå och svara upp mot
de förändringar som sker. Ett sådant område att bevaka är förändrade behov och resmönster hos länets företag
och resenärer.

Ju tätare kontakt Kalmar Öland Airport har med sina kunder desto bättre förståelse för deras behovsbild kan fås
och tidiga signaler kan uppfattas. Ett verktyg för att lyckas är kund- och resandeundersökningar och ett aktivt
lyssnande i alla de dagliga möten med resenärer som sker.

Som understryks i omvärldsanalysen finns tecken på nya behov och preferenser hos resenärer, inte minst som
ett resultat av pandemin. En sådan tendens är sökandet efter trygghet och säkerhet under resan och att
möjligheten till personlig hälsa och hygien sätts högre på agendan.

För att ytterligare stärka närheten till regionens näringsliv och resenärer föreslås Flygrådet, eller liknande forum,
aktiveras och ges en sammansättning och en roll som svarar mot behoven i Vision 2030. Likaså bör
möjligheterna med ett lojalitetsprogram utforskas som ett sätt att knyta en tät och förtroendefull kontakt med
flygplatsens resenärer och för att vidareutveckla flygplatsens produktutbud.

2. Bedriv en aktiv affärsutveckling och verka för en digitalisering
Digitaliseringen var redan när Vision 2025 formades ett av de områden där snabb tjänsteutveckling förväntades
ske och inverkningar på resande och flygets utveckling kunde väntas. När vi nu står inför Vision 2030 visar
omvärldsanalysen på samma resultat. Artificiell intelligens, självkörande bilar, ansiktsigenkänning och mobila
tjänster gör sitt intåg i alla branscher och flyget är inte ett undantag.

Kalmar Öland Airport kan genom aktiva och innovativa partnerskap med aktörer i och utanför branschen se till
att rätt tjänster kommer flygplatsens resenärer till nytta. Nödvändigheten att arbeta i partnerskap för
affärsutveckling gäller inte bara digitala tjänster utan även annan produktutveckling på flygplatsen. Den ska ske
i dialog med flygbolag, med andra flygplatser eller som nämns ovan, med aktörer i andra branscher.

En traditionell uppdelning av oss som flyger är den mellan affärsresenärer och privatresenärer. Distinkta
skillnader i tjänster och även prisnivåer gentemot de två grupperna har varit vanliga inom flygvärlden. Mycket
tyder på att det i framtiden inte finns så strikta skillnader i behov mellan de två olika grupperna. För Kalmar
Öland Airports affärsutveckling kan det vara viktigt att förstå den här utvecklingen och se till resenärens
föränderliga behov, snarare än att förlita sig på traditionella stereotyper.

En ny grupp av resenärer kan bli distansarbetare. Personer som kunnat förverkliga sin dröm om ett boende i
Kalmar län - eller som redan bor här - och som vill använda flyget för snabb access till arbetsgivare och kunder i
och utanför Sveriges gränser. Gruppen kan ha andra förväntningar och resmönster än traditionella
flygresenärer. Flygplatsen blir en hörnsten för distansarbetarens möjlighet att kunna verka från vårt län.
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Ett hållbart flyg
Ledstjärnan Ett hållbart flyg handlar om Kalmar Öland Airports insatser
för att möjliggöra ett framtidens resande till och från Kalmar län.

Nu krävs investeringar i infrastruktur för framtidens flygplan och ett
aktivt deltagande i partnerskap för innovation och teknikutveckling.

2
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A. Ta tätposition i omställningen
1. Ta rollen som föregångare i omställningen till ett hållbart flyg
I Vision 2025 pekades Ett miljöarbete i framkant ut som ett prioriterat målområde för Kalmar Öland Airport
och hållbarhetsarbetet har präglat flygplatsens samlade verksamhetsutveckling sedan dess. Arbetet har varit
framgångsrikt, inte minst genom att flygbolagen har kunnat erbjudas en hög grad av iblandning av
biobränsle.

Inför vision 2030 höjs nu ambitionerna ytterligare och det finns två skäl till det. Det första skälet är att krav
och förväntningar från samhälle och resenärer skruvas upp ytterligare och att värderingar om ett hållbart
samhälle gör sig alltmer gällande. Flygets överlevnad hänger på att nya kravbilder kan mötas.

Det andra skälet till att höja ambitionsnivån ytterligare är att omfattande teknikskiften nu sker inom flyget.
Inte minst innebär elflyget en ny era inom flyget och det kommer påverka allt från infrastruktur till
affärsutveckling på Kalmar Öland Airport. Det stora teknikskiftet kommer att kräva partnerskap i Sverige och
internationellt, vilket tas upp i nästa stycke.

2. Samarbeta med andra aktörer för utveckling och innovation
Snabb teknikutveckling kräver gränsöverskridande partnerskap. Kalmar Öland Airport behöver därför sätta
samarbete i system för att klara omställningen. Det är naturligt att partnerskapen kommer att överbrygga
traditionella branschgränser och de kan i vissa fall också sträcka sig utanför landets gränser. Till exempel
finns potential för nordiska samarbeten om hållbart flyg.

Det finns en rad områden där bransch- och teknikutveckling är särskilt komplex och där osäkerheter finns om
vilka lösningar som kommer att bestå. Ett sådant är hur biobränsle bäst ska produceras och var i landet den
tillverkas bäst och billigast. En annan osäkerhet är takten på elflygets inträde i flygbranschen och hur
tillgänglighet och prisutveckling på elflygplan och batterier kommer att utvecklas. Det är just inom områden
med stora osäkerheter där Kalmar Öland Airport behöver samarbeta med andra.

Omställningen till ett hållbart flyg och den snabba teknikutvecklingen innebär också möjligheter till samarbete
med regionens näringsliv och för Linnéuniversitetet. Dels kan Kalmar Öland Airport dra nytta av den
kompetens som finns i regionen inom exempelvis hållbarhet och batteriteknik. Dels kan flygbranschens
aktörer utgöra en potentiell marknad som är i behov av innovativa lösningar. Kalmar Öland Airport kommer
att eftersöka regionala samarbeten när så är möjligt.
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B. Investera i en hållbar
infrastruktur
1. Skapa en stark infrastruktur och service för ett hållbart flyg
Redan nu försöker svenska och internationella flygplatser ta position som pionjärer för det framväxande
elflyget. Kalmar Öland Airport behöver utveckla en väl fungerande helhetslösning för tillgång på grön el,
laddning av batterier och en effektiv service för elflyg. I jämförelse med biobränsle är omställningen till
elflyg en större förändring för flygplatsens infrastruktur, men den är potentiellt kostnadseffektiv och även
småskalig.

Utöver de tekniska investeringarna kommer nya flygprodukter med elflyg också att behöva testas och
anpassas mot den lokala efterfrågan, för att elfyget ska vara lönsamt och därmed hållbart över tiden.
Kalmar Öland Airport kommer i en sådan utveckling att vara beroende av tidiga kunder från regionen som
vill delta aktivt som beställare och resenärer under elflygets första livsskede.

Vid horisonten skymtar vätgas och elektrobränslen vilket på sikt kan kräva ny teknik och en anpassad
infrastruktur. Vätgasens entré ligger sannolikt bortom Vision 2030 men starka krafter trycker på för en
intensifierad forskning och teknikutveckling redan nu.

Parallellt med omställningen till hållbart flyg pågår även digitalisering av alla delar av infrastrukturen inom
flyget. Både när det gäller styrning och övervakning av den operativa flygverksamheten och i form av
digital tjänsteutveckling för resenärens samlade resehantering.

2. Tillvarata lokal solkraft och drivmedel för ett hållbart flyg
Hållbara energikällor är en förutsättning för omställningen till ett hållbart flyg. Solkraft kommer vara en av
de energikällor som svarar upp mot de höga kraven och därför kommer den vara viktigt för ett hållbart
elflyg på Kalmar Öland Airport.

Redan idag finns Törneby Solpark som etablerats i samarbete med Kalmar Energi. Kalmar Öland Airport
kommer att utvärdera möjligheten att utveckla parken ytterligare för att möta det stora behov av energi
som elflyget, elektrobränslen och i förlängningen också vätgas, för med sig. En sådan lösning ska ställas
mot andra marknadsmässiga alternativ för att bästa kostnadsstruktur ska kunna uppnås.

Inför 2030 kommer tillgången till biobränsle vara fortsatt begränsad och det råder konkurrens mellan olika
tillämpningsområden och transportslag. Intensivt arbete pågår för att hitta hållbara och effektiva
produktionsmetoder, inte minst inom svensk skogsindustri. Även på det här området kan regionala
lösningar sökas i dialog med näringslivet och universitet men samtidigt måste nationella och
internationella partnerskap vidmakthållas eftersom osäkerheten är fortsatt stor.

Den fortsatta utvecklingen av biobränsle som drivmedel för flyget är också till stor del beroende av
nationella styrmedel och beslut, vilket gör att dess omfattning och framgång ligger utanför flygplatsens
direkta påverkansområde.
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C. Möjliggör ett hållbart val för
resenären
1. Möt resenärens vilja att resa hållbart
Den viktigaste drivfaktorn för omställning till ett hållbart flyg är människors förändrade värderingar och strävan
efter en hållbar livsstil. I dialogserien inför formandet av Vision 2030 understryker regionala företagsledare och
frekventa resenärer viljan att kunna resa hållbart från dörr till dörr. Kalmar Öland Airport välkomnar de medvetna
resenärerna och deras höga krav på hållbarhet. Att möta de höga förväntningarna på ett hållbart flyg under de
kommande åren är en nyckel.

Kalmar Öland Airport behöver hitta särskilt hållbarhetsinriktade kunder och pionjärer som vill göra det lilla extra.
Att köpa till biobränsle, välja elbil vid ankomst och agera tidiga kunder till elflyget är exempel på aktiva val som
flygplatsens kunder och resenärer ska kunna göra, i takt med att ny teknik och lösningar växer fram.

Kalmar Öland Airport ska aldrig försvara ett föråldrat flyg och fossilbaserad teknik utan istället välkomna
övergången till ett hållbart samhälle. I det förhållningssättet ingår att flygets miljöpåverkan måste redovisas
transparent och att människors val av det mest hållbara färdmedlet för ändamålet underlättas.

2. Var en aktiv kommunikatör och marknadsförare
Flygplatsen har sedan 2013 en väl fungerande affärsutvecklings- och kommunikationsavdelning. Fokus ligger
på att affärsutveckla och marknadsföra flygprodukter i tät samverkan med flygbolag och researrangörer och till
viss del även med besöksnäringen. Det är få regionala flygplatser som har samma kapacitet och det har gynnat
flygplatsens samlade utveckling sedan dess.

Behovet av en aktiv kunddialog och omvärldskommunikation kommer att vara stort även under perioden fram till
2030. Flygplatsens erbjudanden behöver marknadsföras aktivt för att klara en ekonomi i balans i bolaget. Den
behövs också för att knyta starka relationer till regionens invånare och näringsliv.

Omställningen till ett hållbart flyg behöver aktivt kommuniceras i regionen. Det stärker tilltron till Kalmar Öland
Airport och det omfattande förändringsarbete som bolaget bedriver. Det gör också att debatten kan balanseras
och ibland korrigeras där felaktiga eller föråldrade bilder av flygets miljöpåverkan presenteras. Den information
som Kalmar Öland Airport ger ska givetvis vara faktabaserad och aktuell.
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Framtidens flygplats
Ledstjärnan Framtidens flygplats handlar om Kalmar Öland Airports
fokus på gruppdraget: att tillhandahålla en säker, tillgänglig och
punktlig flygtrafik till och från Kalmar län.

Den handlar också om vikten av att bolagets ekonomi åter kommer i
balans och om flygplatsens viktiga roll i samhället.

3
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A. Stärk den professionella
flygplatsen
1. Fortsätt prioritera ett säkert & punktligt flyg
Det högst prioriterade målet och den viktigaste uppgiften för Kalmar Öland Airport är passagerarens säkerhet
och därför är den en naturlig del av Vision 2030. Incidenter är mycket ovanliga inom flyget vilket har bidragit till
en hög tilltro till flyget som ett mycket säkert transportslag ur resenärernas perspektiv.

Flygsäkerheten är en förutsättning för att Kalmar Öland Airport ska kunna bibehålla det stora stöd som finns hos
resenärer och företag i regionen. Lagar och regler som omgärdar flygbranschen förändras kontinuerligt, vilket
innebär ett ständigt utvecklingsarbete i organisationen och alltjämt ökade ekonomiska resurser, för att möta nya
krav

Punktlighet och hög servicegrad till flygbolagen är på samma sätt prioriterade uppgifter i bolaget. Kalmar Öland
Airport har länge legat mycket väl till i förhållande till andra regionala flygplatser och får goda omdömen från
flygbolagen. Flygbolagens kundnöjdhet ska kontinuerligt mätas och följas upp samt ligga till grund för
vidareutveckling för att möta deras behovsbilder.

2. Var en trygg och en attraktiv arbetsgivare
För att nå Vision 2030 är medarbetarnas drivkraft och trivsel på Kalmar Öland Airport avgörande. Flygplatsen
behöver kunna attrahera, kompetensutveckla och behålla duktig personal och behöver därför vara en attraktiv
arbetsgivare för en lång rad olika kompetenser.

Flygplatsens krävande grunduppdrag och behovet av ständig utveckling för med sig ett behov av att
samarbetsklimat och företagskultur måste vara gynnsamma. En serie värderingar har sedan många år fungerat
som vägledande för verksamheten: säkert, punktligt, tillgängligt, personligt, kreativt och tillsammans.
Värderingarna och ett gott ledarskap behövs mer än någonsin för att nå Vision 2030.

Nya förmågor behöver tillföras Kalmar Öland Airport. De höga målsättningarna för ett hållbart flyg innebär att
Kalmar Öland Airport behöver investera i kompetens för att bemästra en sådan omställning, högst troligt både i
form av kompetensutveckling och nyrekrytering. En välutvecklad kompetens inom hållbarhet och
teknikutveckling är nödvändig för att flygplatsen ska kunna delta i de partnerskap och samarbeten som krävs för
att nå Vision 2030.

I kommande målområdet om Ekonomi i balans kopplas organisationens flexibilitet ihop med bolagets
kostnadsstruktur och idén om Basic Airport 2.0.
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3. Stärk kundvården av flygbolag och resenärer.
Kalmar Öland Airport ska vara en modern organisation som sätter service till flygbolagen och resenärernas
upplevelse i centrum för verksamheten. Företagets direkta kunder är flygbolagen som står för det
huvudsakliga intäktsflödet till verksamheten. Därför är kundvård och kontinuerlig dialog viktigt för
kvalitetsutveckling men också för att få tidiga signaler om förändringar på marknaden.

På samma sätt ska resenärernas tillfredsställelse med den samlade flygupplevelsen sättas i fokus eftersom
den påverkar människors val av färdmedel och flygplatsens relationer med regionens invånare. Kalmar Öland
Airports ess i rockärmen är smidigheten och tillgängligheten. Det finns en potential att ytterligare förbättra
upplevelsen från dörr till dörr inför 2030.

Företagskulturen i Kalmar Öland Airport ska vidareutvecklas i riktning mot kundorientering och service till
flygplatsens resenärer. Mycket är bra redan när resan mot Vision 2030 inleds, men mycket kan bli bättre.
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B. En ekonomi i balans
1. Säkerställ en återgång till en hållbar ekonomi i flygplatsen
En ekonomiskt hållbar verksamhet är en förutsättning för att klara de investeringar för framtiden som krävs
och för att vara en attraktiv arbetsgivare. En naturlig milstolpe under resan mot 2030 är därför en återgång till
en hållbar ekonomi. Det förutsätter en återhämtning av flygtrafiken efter pandemin, till ett läge som liknar det
som var före 2020.

Kalmar Öland Airport har under långa perioder haft en nästintill unik ställning bland regionala flygplatser med
förmåga att hålla ekonomin i balans. Flygplatsen har alltså inte belastat ägarna på samma sätt som andra
regionala flygplatser gjort. Eran av lönsamhet har tillfälligt brutits under pandemin.

Det finns fler insatsområden där Kalmar Öland Airport kan ta initiativ för en hållbar ekonomi. Det första
området är en aktiv affärsutveckling med ambitionen att skapa intäktsströmmar genom fler resenärer på
flygplatsen. Det andra området är att tillsammans med ägare och intresseorganisationer påverka för en ökad
nationell finansiering av regionala flygplatser. Det tredje området är att vidareutveckla flygplatsens roll inom
samhällsviktigt flyg: ambulansflyg, kustbevakning, brandflyg och försvar. Det fjärde området är att utvecka
Non aviation revenues såsom lokalutryning, tjänster kopplade till själva flygresan som exempelvis
bilparkering/butiker.

En ekonomi i balans handlar också om att hålla kostnader i schack. Redan idag finns en effektiv
kostnadsstruktur i Kalmar Öland Airport och det är en nyckel för att nå Vision 2030. Det är värt att understryka
att flygplatser har regelmässiga krav på sig som gör att vissa lägstanivåer i personalstyrka och kapacitet inte
får underskridas. Två sådana kravområden är flygsäkerhet och samhällsviktigt flyg.

2. Öka flexibiliteten i flygplatsens organisation
Inför 2030 höjs kraven på Kalmar Öland Airport att kunna göra mer utifrån befintliga resurser och personal.
Allt för att kunna nå målet om en ekonomi i balans. Sedan många år tillämpas arbetssättet Basic Airport vilket
innebär att personalen roterar runt bland de arbetsfunktioner som finns, vilket skapar en bra arbetsmiljö och
ger ett effektivt tillvaratagande av den tid och de kompetenser flygplatsen har.

För att klara de krav som ställs inför 2030 måste Kalmar Öland Airport investera än mer i en flexibel
organisation och vi kan här kalla det för Basic Airport 2.0. Det innebär en medveten satsning på
kompetensutveckling av medarbetare för att de ska kunna axla flera roller fullt ut och att man optimerar
flexibiliteten i bemanning och samarbete.

En ökad flexibilitet för en hållbar ekonomi innebär också att traditionella gränser kan behöva utmanas. Finns
det möjlighet att göra något effektivare med hjälp av externa tjänster? Finns det avsättning för den kompetens
och de resurser flygplatsen har på den regionala marknaden? Inom ramen för vad bolaget bör och får göra,
innebär Vision 2030 att möjligheter av det här slaget bör utforskas.
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3. Dela möjligheter och risker med partners
Omvärldsanalysen visar att den komplexitet och de investeringsbehov som övergången till ett hållbart flyg
kräver efterlyser samarbete, partnerskap och riskdelning. Partners kan hittas såväl med flygets aktörer som
med regionens näringsliv.

Nyckelidén om partnerskap bör vara vägledande för Kalmar Öland Airport på fler områden än övergången till
ett hållbart flyg. Ett sådant är produkt- och linjeutveckling som företrädesvis bör ske i samarbete med andra
regioner, flygplatser och externa kommersiella aktörer. Det begränsar Kalmar Öland Airports risker och ökar
chansen till ett ekonomiskt hållbart resultat.

De resurser Kalmar Öland Airport har tillhands för affärsutveckling är begränsade och därför bör ett tydligt
lönsamhetsfokus vara vägledande för användningen av dem och riskerna bör hållas på en låg nivå. För att
affärsutvecklingen ska vara framgångsrik krävs en ständig dialog med företag och resenärer i Kalmar län för
att bättre förstå behovsbild och resmönster.
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C. En delaktig samhällsaktör
1. Stärk den samhällsviktiga funktionen på Kalmar Öland Airport
En ofta förbisedd roll som Kalmar Öland Airport spelar är den som utgångspunkt för samhällsviktigt flyg i
regionen. Här ingår exempelvis ambulansflyg, kustbevakning, brandflyg och Försvarsmakten. Det
samhällsviktiga flyget är en viktig pusselbit för ett fungerande civilförsvar, en tillgänglig välfärd och ett gott liv i
Kalmar län.

Att säkerställa full service till de samhällsviktiga flygaktörerna på Kalmar Öland Airport är resurskrävande men
innebär också intäkter för flygplatsen och utgör en viktig del av basverksamheten. Inför 2030 vill Kalmar
Öland Airport flytta fram positionerna som infrastruktur för samhällsviktigt flyg och dessutom tydliggöra rollen
bättre för allmänheten och regionens övriga intressenter.

Utöver dagens samhällsviktiga flyg på Kalmar Öland Airport finns också en möjlighet att i framtiden spela en
förnyad roll inom Flygvapnet. Ett sådant beslut ligger helt på Försvarsmakten och kan inte påverkas av
Kalmar Öland Airport. Dock kan beredskap finnas inför en eventuell förfrågan och en framförhållning i
kapacitet i form av till exempel tillgänglig mark- och lokalyta.

2. Stå för öppenhet och delaktighet i samhället
Det finns ett stort intresse för Kalmar Öland Airport hos medborgare och företag och flygplatsen ska även
fortsättningsvis möta det intresset och vara en del av samhället. Intresset kommer från såväl entusiaster för
flygets utveckling som från skolklasser som vill besöka flygplatsen i pedagogiskt syfte. I alla möten välkomnas
en öppen dialog om flygets roll i ett hållbart samhälle, vilket ligger i linje med Kalmar Öland Airports idé om att
ge en tydlig och transparent bild av flyget idag och i framtiden.

Flygplatsens kapacitet inom kommunikation blir en viktig resurs inför 2030 i syfte att ge media och allmänhet i
regionen en insyn i flygplatsens verksamhet och i affärsutveckling. Den kan också spela en viktig roll i
skildringen av den teknikomvandling för ett hållbart flyg som sker, vilket bidrar till en legitimitet för flyget som
en ansvarstagande bransch.
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Flygplatsens målgrupper
Kalmar Öland Aiport betjänar i sin roll som regional
flygplats en bred marknad: privatpersoner och
organisationer som söker tidseffektiva och säkra
resor till och från Kalmar län. Det är ett brett uppdrag
med en stor variation av målgrupper med olikartade
behov.

Regionens företag och resenärer
De behov av flygresor som regionens alla företag,
organisationer och privatpersoner har spelar en
viktig roll för flygbolagens och flygplatsens
affärsutveckling.

Under ledstjärnan Medveten resenär påtalas vikten
av att ständigt ha örat mot marken för att upptäcka
förändringar i behovsbilden så att utbud och
tillgänglighet kan uppdateras kontinuerligt.

Inresande resenärer
Privatresenärer med flyg till Kalmar län från långväga
marknader är en viktig målmarknad som utgör
köpstarka besökare till länets besöksdestinationer.

Marknadsföring sker i samarbete med resenäring
och flygbolag. Ett exempel på möjlighet att fånga
inför 2030 är den nya förbindelsen Frankfurt-Kalmar
och ett ökat intresse för aktiva naturupplevelser hos i
synnerhet tyska besökare.

Dagens och morgondagens flygbolag
En viktig grupp kunder är de flygbolag som opererar
på flygplatsen idag och i framtiden. Flygbolagen
behöver kundvårdas på två sätt.

• Genom att den operativa servicenivån ständigt
vidareutvecklas för att möta flygbolagens
föränderliga krav och förutsättningar.

• Genom att Kalmar Öland Airport bidrar till
flygbolagens affärsmässiga möjligheter att nå
lönsamhet i trafiken till och från vår region. För
det krävs en aktiv affärsutveckling i samverkan
med flygbolag och resenäringen - än mer inför
2030 än i dag.

Framtida målgrupper
Det finns inför 2030 goda möjligheter för Kalmar
Öland Airport och flygbolagen att hitta nya
kundgrupper. Elflygets inträde möjliggör kortare
flyglinjer till destinationer som tidigare inte varit
aktuella. En annan grupp som kan bli vanliga
flygresenärer är distansarbetare och så kallade
digitala nomader - personer som vill kunna arbeta
fritt och oberoende i tid och rum.

Kundgrupper som ger Non-Avation Revenues
Som påtalats under ledstjärnan Framtidens flygplats
har Kalmar Öland Airport också kompletterande
kundgrupper som bidrar till så kallade non-aviation
revenues och därmed till en hållbar ekonomi.

• Hyresgäster till flygplatsens fastigheter.

• De icke-flyganknutna intäkterna ökar också när
resenärer parkerar och handlar på flygplatsen.

Sammantaget är flygplatsens resa mot Vision 2030
beroende av ett ständigt utvecklingsarbete för att ha
nöjda flygbolag och resenärer.


