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Hur långt är det kvar till fossilfria 
flygtransporter? 



TRANSPORTFÖRETAGEN 
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Transportföretagen – Flyg (Svenska 
Flygbranchen) 
• Bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen 

• Cirka 100 medlemsföretag med drygt 10 000 anställda 

• Organiserar hela flygbranschen (flygbolag, flygplatser, 
flygtrafikledning m.fl. 

• ”Där flyget möts” 
Det här fotot av 

Okänd 

författare 

licensieras 

enligt CC BY-

NC 

http://flickr.com/photos/stmaartenpiloot/2194709609
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Övergripande målsättning 

En framgångsrik 
och stark svensk 

flygbransch 

Stärkt konkurrenskraft 

Hållbar utveckling 
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Trend 5: 

Flyget är redo att 
återuppfinna sig 

själv - igen 



Trend 6: 

Covid-19 restart 

Build back better! 



Uppdaterad karta 
över flygets 
fossilfria 
möjligheter 
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Flera vägar till 
fossilfrihet 
- vad passar var? 









Hur ser det ut i 
Sverige då? 



”Fossilfri 
konkurrenskraft” 



Målbild: 

1) Inrikesflyget fossilfritt 2030 

2) Allt flyg som startar från Sverige fossilfritt 2045 



Färdplanens huvudingrediens: Biojet! 

• Färdplanen visar hur flyget kan bidra till en svensk och 
nordisk biobränsleproduktion.  

• Flygbranschen är förhållandevis ”enkel” att hantera jämfört 
med flera andra branscher.  

• En enda produktionsanläggning kan producera bränsle 
motsvarande inrikesflygets behov 

• Vi kan bli självförsörjande! 

• OBS! Lanserades 2018 > fokus på bioflygbränsle! 

• Sedan dess har mycket har hänt: elflyg & vötgasflyg 

Energibehov  

Inrikesflyg: 2 
TWh 

Utrikesflyg: 10 
TWh 



Elflyg 

Lönsamhet – Elflyget har 75% 
bränslekostnader och 50% lägre 
underhållskostnader vilket ger samma 
kostnader med ett 19-sitsigt plan som 
ett traditionellt plan med 150 platser. 

Tillgänglighet – Elflyget kräver 
kortare landningsbanor och har 50% 
lägre buller än jämförbart 
konventionellt plan och kan vara 
lönsamt på mindre trafikerade rutter. 

Klimat – Elflyg har inga operativa 
utsläpp alls, lägst klimatavtryck av all 
regionaltransport. Dessutom är det 
skalbart och kan exporteras och 
således påverka klimatet inte bara 
lokalt utan även i större skala. 

 



400 km 

• 19 passagerare, 1-2 piloter 

• 400 km räckvidd på el 

• 400 km/h hastighet 

• 20-40 min laddtid 

• 750m landingsbana 

• SAS, BRA, Wideroe 

Svenska Heart ES-19 



Vätgasflyg 

“Hydrogen's competitive 
advantages: 

Relative to conventional fuels 
and SAFs, hydrogen is 
superior because it removes 
carbon dioxide emissions 
entirely, but also has the 
potential to reduce other 
GHG emissions. Relative to 
batteries, hydrogen has a 
superior energy density, 
both in gravimetric and 
volumetric measures.” 



Det behöver inte vara 
långt kvar till 
fossilfria 
flygtransporter! 



Fredrik Kämpfe 
Branschchef 

Transportföretagen - Flyg 

 
Storgatan 19 | Box 5384 | 102 49 Stockholm 

Tel: +46 8 762 71 00 | Mobil: +46 730 44 71 36 
Mail: fredrik.kampfe@transportforetagen.se  

Web: transportforetagen.se 
Twitter: @flygfredrik 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/fredrikkampfe  
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