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Emirates tredubblade Dubaitrafiken första året   

 
Ett år efter flygbolaget Emirates öppning av sin dagliga flygroute Stockholm-Dubai har trafiken 
till Förenade Arabemiraten mer än tredubblats. Turismen står för nästan 80 procent av ökningen 
men antalet affärsresenärer på Emirates både till och från Dubai har ökat markant. 
- Vårt första år har varit mycket framgångsrikt, vi har uppnått våra mål och routen fyller en viktig 
funktion för både turismen och affärer med Mellanöstern, förklarar Emirates chef för Sverige och 
Finland, Björn Ekegren. 
 
Emirates premiärflög den nya routen mellan Stockholm-Arlanda och Dubai för ett år sedan, den 4 
september 2013. Sedan dess har närmare 180 000 passagerare flugit med bolaget mellan Sverige och 
Dubai, varav ca 40 procent stannar i Dubai och Förenade Arabemiraten. 
 
- Med Emirates omfattande globala nätverk så har både affärsmän och turistande resenärer fått ett nytt 
bekvämt flygplatsnav i Dubai för att snabbare kunna fortsätta till destinationer längre bort, såsom Indien, 
Asien, Australien, Nya Zeeland och Afrika, förklarar Björn Ekegren. Populära exotiska turistdestinationer 
som Mauritius, Seychellerna och Maldiverna nås nu också enklare med bara ett stopp i Dubai. 
 
Den nya Emirateseffekten 
 
Swedavias koncernchef Torborg Chetkovitch tillägger: 
- Emirates nya route har haft en positiv effekt på Stockholms inkommande turism. Ett tydligt exempel är 
att antalet kommersiella övernattningar av besökare från Indien har ökat med 58 procent första halvåret 
i år, och det kan vi direkt koppla till Emirates nya verksamhet här. Med Emirates flyglinje har trafiken till 
Förenade Emiraten tredubblats, vilket är en fantastisk prestation. 
 
I en undersökning som Swedavia genomfört framkommer att 78 procent av resenärerna mellan Dubai 
och Stockholm är privatresenärer och resten reser i affärer. Av privatresenärerna är det 63 procent som 
turistar och 34 procent som besöker vänner och släkt. 62 procent av affärsresenärerna flyger till Dubai i 
möten, 11 procent arbetspendlar och lika många flyger till Dubai för konferens och mässor. 
 
Emirates har nu full beläggning med 19 anställda på sitt Sverigekontor i centrala Stockholm och på 
Arlanda. Häromdagen öppnade Emirates sin tredje Dubai-linje till Norden i Oslo och sedan tidigare 
flyger bolaget till Köpenhamn. 
 
 

  

 
 
Bild 1: Emirates flyg EK 157 premiärlandar på Arlanda 4 september 2013 
Bild 2: Björn Ekegren, chef för Emirates i Sverige och Finland.  
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För mer information och mediekontakter:  
Lars-Ola Nordqvist, mobil 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se 
Elin Norlin, mobil 070-279 86 40, elin@comvision.se 
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Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser 
och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 142 destinationer i 80 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body-
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 47 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har 
nyligen lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 
miljarder US dollar. Totalt har Emirates order på 379 nya flygplan, till ett värde av mer än 164 miljarder 
US dollar 

För mer information besök www.emirates.se  

 
 

 

http://www.emirates.se/

