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Introductie
De jaarlijkse studiereis van Amsterdam Airport Area (AAA) is gericht op het leren van concurrerende
buitenlandse regio’s op het gebied van vastgoed, gebiedsontwikkeling, logistiek en governance. Na
de reizen naar Dubai, Istanbul, Frankfurt, Parijs, Berlijn en Manchester & Liverpool is er voor 2014
besloten om naar Stockholm te gaan. Directe aanleiding hiervoor was dat 2014 het jaar is waarin
Nederland en Zweden 400 jaar vriendschap vieren, een mooie gelegenheid om eens te kijken bij onze
noorderburen.
Stockholm is gebouwd op 14 eilanden als onderdeel van een archipel van 24.000. Qua inwoners is
het vergelijkbaar met Amsterdam. Stockholm is in vele opzichten de commerciële en financiële
hoofdstad van Europa en sinds een paar jaar positioneert de stad zichzelf als ‘Capital of Scandinavia’.
Daarnaast werkt Stockholm ook d.m.v. een cluster strategie bij het aantrekken van (internationale)
bedrijven en zijn sterk in de clusters: ICT, Life Sciences, Clean Tech, Logistics, Automation en Creative
Industries. Hoewel Stockholm zich dus wel richt op logistiek, heeft het als stad geen echte hub
functie, in tegenstelling tot Amsterdam met Schiphol en het Havenbedrijf Amsterdam. De positie van
Schiphol wordt dan ook als voorbeeld gebruikt voor Arlanda Airport.
Centraal thema: duurzaamheid & innovatie
Tijdens iedere studiereis proberen we er achter te komen wat de rode draad of het centrale thema is
wat een stad/gebied nu zo uniek maakt. In
Stockholm kwam naar voren dat het in al zijn
ontwikkelingen die het doormaakt,
duurzaamheid er een belangrijk deel van is.
Het parade paardje Hammarby Sjostad,
van origine een haven en industriegebied
omgebouwd tot woonwijk, waarbij de focus lag
op water- en eco-vriendelijke oplossingen. De
stad Stockholm hanteert strenge milieu regels
voor gebouwen, technische installaties en
verkeer. Voor Hammarby Sjostad is er zelfs een
milieu plan opgesteld met als doel om de
“environmental footprint” te halveren t.o.v. een
Presentatie in Kista Science City
vergelijkbaar gebied in de jaren ’90. Dit
resulteerde in het Hammarby Model waarbij de wijk een eigen eco-systeem heeft: een eigen
zuiveringsinstallatie, terugwinning van warmte, vernieuwbare brandstoffen, recycling, etc.
Of een stad innovatief blijft lastig meten, maar op een aantal factoren scoort Stockholm goed
op dit gebied. Zo is er een overheidsinstantie, Vinnova, opgericht om innovatie projecten te
subsidiëren en zijn en groeien de start-ups en incubator centers als paddestoelen uit de grond. In
combinatie met de clusterontwikkeling, laat Kista Science City zien dat het de Zweedse Silicon Valley
is geworden. Op dit moment behoort Kista tot de top vijf clusters van high-tech inde wereld.
Succesfactor is hierbij Ericsson, waaromheen het cluster op een natuurlijke manier zich omheen
heeft gevormd. Wat begon als bedrijventerrein is uitgegroeid tot stad en men spreekt dus ook over
een ‘city’, waarbij wonen, werken en entertainment gecombineerd wordt.
Hieronder zullen enkele onderdelen van het programma worden toegelicht door een aantal
deelnemers van de reis.

Stockholm Business Region
Presentatie door Olle Zetterberg – CEO Stockholm Business Region
Stockholm Business Region is een 100 % dochterorganisatie van de stad Stockholm en zet zich in
voor duurzame economische groei en innovatie van de Regio Stockholm. Het is te vergelijken met de
Board, Amsterdam marketing en amsterdam inbusiness in één organisatie.
De presentatie begon met een zeer origineel promotiefilmpje van de stad Stockholm waarin met
behulp van een kaartspel letterlijk de “azen” en “troeven” van Stockholm op tafel werden gelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=CAkdWUjdJyA
Stockholm is net als Amsterdam een voorbeeld van een sterk groeiende metropool die als een
magneet jonge mensen aantrekt. Terwijl de rest van Zweden leegloopt, groeit de bevolking van
Stockholm de laatste jaren ca. 2 % per jaar. De aantrekkelijkheid wordt veroorzaakt door de zeer
goede leefomstandigheden in de stad. Met name de schone lucht en het schone water (geschikt om
te zwemmen en zelfs te drinken!) is aantrekkelijk voor jonge gezinnen die dicht bij de diverse
voorzieningen willen zitten. Net als in de rest van Zweden is kinderopvang tegen een lage kostprijs
ruim voorhanden terwijl lager-, middelbaar- en universitaironderwijs gratis is. Dit verklaart de sterk
innovatieve en creatieve kracht van de stad. Het open society karakter van de stad bevordert
bovendien het “out of the box denken “ en dit gecombineerd met de uitstekende educatieve
voorzieningen maakt Stockholm tot een kraamkamer van innovatieve diensten zoals Skype en
Spotify. Niet iedereen is overigens rijk, hip en werkzaam in de creatieve sector…. ook in Stockholm is
een groeiende groep immigranten die met name vertegenwoordigd (50 %) is in de verzorgende en
ondersteunende beroepen.
Duurzaamheid zit in de genen van Stockholm, al in de
19de eeuw werd de waterzuivering van deze zeer
water rijke stad aangepakt (overigens ook een
overeenkomst met het eveneens waterrijke
Amsterdam).

Margaretha Bjork, Lord Mayor of Stockholm

In 1941 werd gestart met de aanleg van een
metronet, een zeer vooruitstrevend project voor de
toen nog relatief kleine stad. Op dit moment wordt
gewerkt aan de verdere uitbreiding van de metro
middels een ambitieus tunnelproject dat de diverse
eilanden van de stad in 2025 moet hebben
verbonden.

Na veel verhitte discussie werd in 2006 het rekening rijden geïntroduceerd. Op dit moment is dit
breed geaccepteerd omdat duidelijk is dat dit de enige manier is om de infrastructuur van de stad
optimaal te kunnen blijven gebruiken.
In de jaren 50 begint men met stadsverwarming die middels een paar grote centrales op efficiënte
wijze hele wijken verwarmt, dit wordt in de jaren 80 uitgebreid met stadscooling. Al deze projecten
hoe verschillend ook, leiden ertoe dat Stockholm zich in 2010 als eerste : “ Green Capital of the
World “ mag noemen.

Stockholm heeft twee structurele problemen:
Allereerst is de structuur van de huizenmarkt zodanig dat er te weinig betaalbare huur- en
koopwoningen zijn. Dit heeft ondermeer te maken met het ontbreken van sociale woningbouw en de
hoge belasting bij verkoop van een huis. Het tekort aan woonruimte wordt door de trek naar de stad
steeds klemmender en belemmert op den duur een gezonde doorgroei van de bevolking.
Het tweede structurele probleem waar Stockholm mee worstelt is het vrijwel ontbreken van een ICA
netwerk vanaf de internationale luchthaven Arlanda. Het portfolio van bestemmingen dat Arlanda
kan aanbieden is daarom vrij klein. Omdat homecarrier SAS al twee andere succesvolle
Scandinavische hubs heeft nl. Kastrup (Kopenhagen) en Vantaa (Helsinki) is de kans op een
doorbraak op dit gebied niet groot ondanks het feit dat een van de topmannen van SAS een
invloedrijk Zweeds industrieel is.
Door de groei van de luchtvaart en de introductie van kleinere vliegtuigen die grote afstanden
aankan zoals de Dreamliner zal naar verwachting wel een kleine stijging van het aantal ICA
bestemmingen mogelijk zijn.
Tot slot is Stockholm Business Region ook actief in het aantrekken van buitenlandse investeerders en
bedrijven. Daarin in zijn ze minder succesvol en zoeken ze naar goede manieren om dit te
verbeteren. Bovengeschetste probleem van een slechte connectiviteit speelt ze hier parten.
Elzeline de Jong - Life sciences, Haven- en Luchthavenaangelegenheden Amsterdam

Arlanda Airport - Swedavia
Presentatie door Fredrik Jaresved - Hoofd Corporate Affairs Swedavia
De presentatie is als volgt opgebouwd:
1
2
3

Kenschets Svedavia
Sustainability policy
Development plan (Masterplan)

Ad1
Swedavia is de nationale luchthavenexploitant van Zweden, te vergelijken met Schiphol Group in
Nederland. Swedavia opereert 11 luchthavens waarvan Arlanda Airport de grootste is met 20 miljoen
passagiers. Gevolgd door Goteborg met 5 miljoen passagiers. Daarnaast heeft Zweden ook circa 30
private airports (waar Ryan Air ondermeer opereert)
Swedavia is een NV met de Zweedse staat als enige aandeelhouder.
De missie van Swedavia is het creëren van accessibility voor Zweden
Het business-model laat zien dat Swedavia, net als Schiphol, haar eigen broek ophoudt. De
investeringen in de luchthaven worden gefinancierd uit eigen middelen. De meeste investeringen
worden gepleegd ten behoeve van het primaire luchthavenproces en het meeste wordt verdiend aan
de non-aviation-acitiviteiten, zoals retail, parkeren en real estate.
Ad 2
Duurzaamheid heeft in de visie van Swedavia 3 componenten, namelijk economische duurzaamheid,
sociale duurzaamheid en duurzaamheid op het gebied van milieu (energie en mobiliteit). Voor deze 3
componenten zijn de volgende targets vastgesteld: 80 % klanttevredenheid, 80 %
werknemerstevredenheid, een RONA van 9 %, klimaatneutraliteit vanaf 2020, 50% ov-aandeel in
verplaatsingen naar en van de luchthaven.
Op het gebied van hinderbeperking (geluid) neemt Swedavia in samenwerking met airlines en
luchtverkeersleiding en overheid ondermeer de volgende maatregelen: uitfasering meest lawaaiige
toestellen, introductie geluidvriendelijke naderings- en vertrekroutes en procedures.
Op het gebied van vergroening en duurzame mobiliteit treft men maatregelen als: 50% ov-aandeel
(samen met overheid en vervoersbedrijven), groene taxis, elektrische oplaadpunten, introductie van
biobrandstof, energiebesparing gebouwen (hergebruik water).
Op hoofdlijnen is het voornoemde duurzaamheidsbeleid vergelijkbaar met de programma’s op
Schiphol (Klimaatplan, Blauwdruk Energie en Duurzame Mobiliteit, en hinderbeleid Alderstafel)
Ad 3
Swedavia heeft voor Arlanda een Masterplan gemaakt. Hierin zitten de uitbreidingen van de
luchthaven op het gebied van aviation en non-aviation.
Dit Masterplan moet de verwachte en beoogde groei van de luchthaven opvangen. Belangrijkste
knelpunt is de opstelplaatsen- en afhandelingscapaciteit voor grote vliegtuigen (zoals de beoogde

A380 van Emirates) . Er bestaat vanuit de versterking van vestigingsklimaat regio behoefte aan een
forse uitbreiding van de intercontinentale bestemmingen. (Emirates, Air China, Quantas, Norwegian)
Swedavia wil hier graag in voorzien, doch dit staat op gespannen voet met de strategie van home
carrier SAS. Deze luchtvaartmaatschappij heeft haar belangrijke hub op Kopenhagen en niet op
Arlanda en heeft er geen behoefte aan dat in de achtertuin nieuwe concurrentie wordt
georganiseerd.
Daarnaast wordt er een uitbreiding voorzien van retail in de terminals , hotels en vrachtgebouwen op
het luchthaventerrein, maar ook daarbuiten. Het blijkt dat Arlanda hiervoor een eigen
vastgoedbedrijf heeft op het luchthaventerrein, en een ontwikkelingsbedrijf a la SADC voor beoogde
ontwikkelingen buiten het luchthaventerrein (PPS)
Conclusie
Swedavia en Arlanda lijken op Schiphol als het gaat om kernaciviteiten, businessmodel,
governancemodel. Bovendien hebben beide luchthavens een klein achterland, al is het achterland
van Schiphol wel groter dan van Arlanda. Het grote verschil zit ‘m in de positionering van de
luchthavens in het internationale speelveld van airlines en luchthavens: Arlanda ligt in een
geografische uithoek en is niet eens een secundaire hub voor belangrijkste carrier SAS. Schiphol
daarentegen is voor KLM/Skyteam een belangrijke hub, waardoor de connectiviteit fors hoger is dan
van Arlanda, met alle positieve economische effecten voor de regio en de BV Nederland vandien.
Joost Wagemakers – Senior Advisor Airport Development Schiphol

Svenska Handelsbanken
Presentatie door Catharina Dahlberg – Sr. Vice-President Svenska Handelsbanken
In ons hotel hebben wij kennis gemaakt met de Svenska Handelsbanken. Het hotel was overigens in
1976 het decor van de kidnapping van Patricia Hearst, kleindochter van krantenmagnaat Randolph
Hearst. Patty werd gekidnapped door de Symbiose Liberation Army, maar kreeg zoveel sympathie
voor haar kidnappers, dat zij zich bij hen aansloot. Vanaf dat moment kent de wereld Het Stockholm
Syndrome ( niet te verwarren met het gelijknamige muzikale meesterwerkje van de band Muse).
Enfin, terug naar de realiteit. Svenska Handelsbanken presenteert zich als een zeer decentraal
georganiseerde bank die met thuismarkten in Scandinavië, De U.K. en Nederland een wereldwijde
financiële dienstverlener is. In Nederland zijn inmiddels een handjevol, veelal particulier en
kleinzakelijk georiënteerde vestigingen actief, waaronder op Schiphol, in Amsterdam en Haarlem.
Kernwaarden van Svenska zijn: maximale
klanttevredenheid met langjarige relaties
en kostenefficiency. Volgens mevrouw
Dahlberg gaan die uitstekend samen, ook
in de steeds digitalere financiële sector.
Mijns inziens is dat niet altijd haalbaar,
tenzij rigoureuze keuzes worden
gemaakt in de complementariteit van
face2face- en online bankieren.
De bank heeft haar huidige decentrale
structuur sinds 1970, toen Jan Wallander
(geen familie van Kurt Wallander) aan het roer kwam.
Hij heeft de bank gedraaid van een volumebedrijf naar een profitability gedreven organisatie, Zijn
cultuur-paper 'Our way' is to op vandaag de actuele gids voor de bedrijfscultuur.
Overall beoordeeld was het een aardige company-presentation, helaas zonder enige aandacht voor
de werkelijke dilemma's die Svenska heeft in de complexe wereld van vandaag. Ook hebben we de
verbinding naar de regionale ontwikkeling van de luchthaven, de zeehaven en de hoofdstad niet op
tafel gehad.
Wellicht ook wel logisch, als we bedenken dat wij nog als eye-opener meekregen dat de Zweed
consensus gedreven, gestructureerd, relatiemens, gereserveerd en conflict mijdend van aard is.
Waarvan akte.
Mart Pfeiffer – Wholesale Director Rabobank Schiphol

