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FÖRORD
Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om en svensk flygstrategi (dnr 
N2017/00590/MRT) där en av prioriteringarna är att flygets miljö- och 
klimatpåverkan ska minska. I regeringens höstbudget samma år beslutades 
att 100 miljoner skulle tillsättas för detta ändamål och våren 2018 fick 
Energimyndigheten uppdraget att skapa ett program för att ”Främja 
hållbara biobränslen för flyg”. I detta uppdrag ingick att Energimyndigheten 
skulle inrätta ett innovationskluster som ”samlar hela värdekedjan och 
som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till 
fossilfrihet inom flyget”.

Hösten 2018 grundades projektet Fossilfria 
Flygtransporter 2045 (FFT-2045) av SAS, 
Swedavia och RISE med syftet ”att etablera och 
driva ett innovationskluster som ska processleda 
och samordna värdekedjans aktörer från skogen 
till vingen för att klara omställningen till fossilfrihet 
inom flyget. Klustret ska bidra till att Sverige år 
2045 har fossilfria flygtransporter, samt är en 
globalt ledande bioflygbränsleregion.”

Under de här åren har klustret bytt namn från 
Fossilfria flygtransporter 2045 till Fossilfritt flyg 
2045 för att ännu tydligare visa på att arbetet 
hänger ihop med den färdplan som branschen 
tagit fram tillsammans inom ramen för Fossilfritt 
Sverige. Färdplanen och innovationsklustret 
delar målet att allt inrikesflyg ska vara fossilfritt 
2030 samt att alla flygtransporter från svenska 
flygplatser ska vara fossilfria 2045.

Innovationsklustret som projekt avslutas 31 
december 2020. En viktig uppgift i klusterarbetet 
har varit att ta fram hur Fossilfritt flyg 2045 ska 
drivas vidare även efter att projektet tar slut. 
Denna uppgift har genomsyrats av ett arbete där 

branschen tillsammans med forskningsaktörer 
skapat underlag för gemensamma värden och 
budskap kring frågan om hur Sverige ställer 
om och skapar ett fossilfritt flyg. 15 september 
2020 kom beskedet att ”Regeringen förlänger 
Energimyndighetens pågående uppdrag att 
främja forskning om hållbara biobränslen för 
flyg och arbetet med ett innovationskluster för 
fossilfria flygtransporter 2045. Därutöver vidgas 
satsningen till att omfatta utvecklingen av elflyg. 
Detta var både ett glädjande besked och ett 
kvitto på att arbetet som hittills har bedrivits varit 
framgångsrikt och uppskattat.

Den rapport du håller i din hand är framtagen av 
aktörer från hela det ekosystem som omger flyget 
och kommer att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet för klustret. Vi har kommit en bra bit på 
väg och vi är nu överens om vilka hinder vi ser 
och vad som behöver göras för att vi ska nå 
fossilfritt flyg 2045, uppdelat på tidsintervallerna 
2020–2025, 2025–2035 och 2035–2045. Vi 
vill tacka er alla som deltagit och bidragit till att 
vi idag har en klarare bild av vad som behöver 
göras för att vi ska nå vårt gemensamma mål. 
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Ett engagemang som inte bara har haft som mål 
att ta reda på vad andra ska göra utan det har 
även varit livliga diskussioner om vad varje aktör 
och dess organisationer kan bidra med för att 
målen ska uppnås. I de sammanhangen har ofta 
lyfts behovet och stimulansen av att Fossilfritt 
flyg 2045 fortsätter och har en roll att fylla. Eller 
uttryckt som punkt 10 under Konkreta behov och 
rekommendationer i rapporten: ”Vidareutveckling 
av Fossilfritt Flyg 2045, en långsiktig, oberoende 
samverkansplattform som samlar aktörer från 
hela ekosystemet kring fossilfritt flyg, med fokus 
på att skapa enklare dialog och utbyte med 
politiker och andra branscher.”  

Vi är nöjda med resultatet både i klustret och 
i denna rapport och är nu än mer övertygade 
om att det är tillsammans vi bygger framtidens 
fossilfria flyg. Det ger oss kraft att anta den 
särskilda utmaning som rådande läge och 
synen på flyget innebär, kraft att våga gå före 
och på så sätt inspirera andra länder att följa 
efter. Det är viktigt, inte minst i en bransch som 
flyget, som både styrs och agerar globalt. I 
arbetet framåt finns också möjligheter att hämta 
erfarenheter från utvecklingen inom biodrivmedel 
för vägtransporter, både vad gäller råvarufrågor, 

samproduktion, samverkan med andra 
branscher, harmoniserade hållbarhetskriterier, 
produktionsteknik, stöd och styrmedel.

Återigen, tack till dig som deltagit för din insats. 
Vi hoppas att du är med oss in i nästa fas av 
Fossilfritt flyg 2045, en fas där vi ska stärka 
oberoendet både tekniskt och kommersiellt 
med målet att Fossilfritt flyg 2045 är en nationell 
plattform som verkar i synergi med redan 
etablerade och framgångsrika forsknings- och 
innovationsmiljöer, som fortsätter bidra till att 
Sverige 2045 har ett fossilfritt flyg.
 

Maria Fiskerud,
Klusterledare för Fossilfritt flyg 2045, 
RISE

Lena Wennberg, 
Grundare Fossilfritt flyg 2045, 
Swedavia

Lars Andersen Resare, 
Grundare Fossilfritt flyg 2045, 
SAS
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SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER
I följande punkter sammanfattas de generella slutsatser som framkommit i arbetet 
tillsammans med de deltagande aktörerna. Slutsatserna speglar aktörsgruppens 
sammantagna bild av behov, förutsättningar, uppfattningar och ståndpunkter 
i relation till de uppsatta målen. 

GENERELLA SLUTSATSER
I följande punkter sammanfattas de generella 
slutsatser som framkommit i arbetet tillsammans 
med de deltagande aktörerna. Slutsatserna speglar 
aktörsgruppens sammantagna bild av behov, 
förutsättningar, uppfattningar och ståndpunkter i relation 
till de uppsatta målen.
1.  I och med att inblandade aktörer verkar på 

en konkurrensutsatt marknad bygger både 
omställningsförmåga och framgång på möjligheter 
för tillväxt, långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. 
Det långsiktiga arbetet för att nå fossilfrihet är 
därför fullständigt beroende av snabba, riktade och 
entydiga politiska beslut som stödjer flyget och 
dess kringindustrier i att motverka de allvarliga och 
långtgående effekterna av Coronakrisen. 

2.  En tidig och lyckad omställning av flyget gynnar 
Sveriges möjligheter att gå före och visa vägen som 
världens första fossilfria välfärdsnation. Ett antal 
unika förutsättningar i Sverige, såsom tillgång till 
grön el och hållbara bioråvaror, samt ett relativt 
sett tomt luftrum skapar möjligheter för att testa, 
utvärdera och genomföra hållbarare flyglösningar. 
Starkt, långsiktigt och konsekvent politiskt stöd till 
omställning av flyget behövs för att uppnå detta. 

3.  Strikta och tydliga hållbarhetskriterier och 
helhetsperspektiv ska guida den tekniska 
utvecklingen. Detta kräver samsyn kring sätt att 
mäta hållbarhet, ständig höjning av ambitionsnivåer 
enligt teknologiska och ekonomiska förutsättningar 
inom varje tidsperiod, samt förankring på den 
högsta politiska nivån.

4.  För att uppnå fossilfrihet krävs olika typer 
av tekniska lösningar samt forskning- och 
utvecklingsstöd som är i linje med teknologiernas 
olika mognadsgrader, utvecklingstidslinjer och 
långsiktiga potential. 

5.  Kraftigt accelererad takt i arbete med 
energieffektivisering är en nödvändig förutsättning 
för optimalt genomförande av alla andra åtgärder.

6.  Fossilfrihet innebär olika grad av 
infrastrukturförändringar på flygplatser beroende 
av tekniklösning och kräver bättre integration med 
övriga trafikslag. En förutsättning för detta är att 
flyget betraktas som en nödvändig infrastruktur i 
politiken, samhället och näringslivet.

7.  För att uppnå målen krävs affärsförändringar av 
olika slag, exempelvis nya affärsförbindelser inom 
branschen, tät koordinering av åtgärder med andra 
branscher och inslag av nya aktörer.
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KONKRETA BEHOV OCH  
REKOMMENDATIONER 
För att möjliggöra det agerande som krävs för att nå de 
uppsatta målen identifierar aktörerna följande konkreta 
behov och rekommendationer till beslutsfattare inom 
politiken och andra aktörer.
1.  Utforska möjligheter för införandet av nationella 

subkvoter för inhemska råvaror med hög grad av 
hållbarhet i enlighet med punkt 6. 

2.  Införandet av en gemensam reduktionsplikt i Norden 
samt deltagandet i förberedelsearbete på EU-nivå, 
exempelvis inom ramarna för RED II, detta efter att 
incitament för kommersialisering har skapats.

3.  Ett mer proaktivt agerande i EU-gemensamt 
policyarbete, program för medfinansiering av 
EU-projekt och stödbrev för ansökningar (från 
exempelvis Energimyndigheten) för att kunna erhålla 
en större del av EU-finansiering och skapa bättre 
förutsättningar för svenska aktörer.

4.  Mekanismer för att underlätta finansiering av 
anläggningskostnader och skydda mot volatila 
priser, såsom statliga lånegarantier för offtakeavtal 
och contracts for difference (CfD).

5.  Neutralitet i offentlig upphandling och resepolicies 
vad gäller trafikslag, med utgångspunkt i brett 
accepterade hållbarhetskriterier.

6.  Internationell harmonisering, erkännande 
och acceptans av hållbarhetskriterier och 
emissionsfaktorer.

7.  Offentliga infrastruktursatsningar på flygplatser, 
exempelvis genom att inkludera luftfarten i 
kommande infrastrukturproposition och främja 
trafikslagsövergripande lösningar i den nya 
nationella transportplanen för transportsystemet.  

8.  Tydliga strategier för el- och vätgasflyg samt 
säkerställande av operationella regelverk och 
processer för nya typer av farkoster.

9.  Stöd i certifieringen av olika tekniska spår för att 
påskynda marknadsintroduktion av tekniker med 
hög potential att bidra till fossilfrihet, exempelvis 
genom att Energimyndigheten etablerar ett program 
kring certifiering och initierar närmare samarbete 
med ASTM.

10.  Vidareutveckling av Fossilfritt Flyg 2045, en 
långsiktig, oberoende samverkansplattform som 
samlar aktörer från hela ekosystemet kring fossilfritt 
flyg, med fokus på att skapa enklare dialog och 
utbyte med politiker och andra branscher.

11.  Utforskande och främjande av betalningsvilja för 
hållbara reselösningar genom kommunikations- 
och forskningsinsatser, till exempel genom 
att strategiska forskningsprogram och 
innovationsprogram även sätter större fokus på 
kunskapsutveckling om beteende och behov hos 
transportmarknadens slutkunder. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
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BAKGRUND 
Fossilfritt Flyg 2045 är ett initiativ av grundarna SAS och Swedavia, med RISE som 
genomförande projektorganisation. Klustret är ett tvåårigt projekt (2019–2020) 
finansierat av Energimyndigheten.

Målet för Fossilfritt Flyg 2045 är att skapa en lång siktig 
nationell plattform som samlar aktörer kring flyget och 
verkar i synergi med redan etablerade och framgångsrika 
forsknings- och innovationsmiljöer. Arbetet ska bidra till 
de övergripande målen flyg branschen har enats om; att 
Sverige senast 2030 har ett fossilfritt inrikesflyg och att 
allt flyg som startar vid svenska flygplatser är fossilfritt 
senast 2045. Förhållningssättet i vårt arbete är öppet, 
inkluderande och strävar efter ett jämlikt deltagande. 
Klustret driver innovation utifrån ett processorienterat 
arbetssätt, där värde skapas genom att aktörer för 
fossilfritt flyg aktivt involveras. Klustret Fossilfritt flyg 2045 
möjliggör effektiv kunskapsspridning mellan aktörer, 
branscher och regioner, och utgör en bas för internationell 
samverkan vilken ökar potentialen för svensk export av 
såväl kunskap som hårdvara för ett fossilfritt flyg.

Inom Fossilfritt Flyg 2045 genomförs en framtids-
analys som ett delprojekt. Syftet med att genomföra 
en framtidsanalys är att tillsammans med aktörer och 
intressenter kring flyget dels skapa samverkan, dels 
genomföra en rad aktiviteter vilka tillsammans med övrigt 
analysarbete ska resultera i en sammantagen slutrapport 
till projektets finansiär. Slutrapportens huvudsyfte är 
att beskriva det agerande deltagarna ser krävs under 
perioden 2020–2045 för att nå målet ett fossilfritt flyg, 
samt att förmedla vilka hinder som står i vägen för 
agerandet och ge rekommendationer till aktörer som kan 
röja dessa hinder, i huvudsak inom politiken.

DELTAGARE UNDER 
FRAMTIDSANALYSEN
Framtidsanalysen har genomförts i samarbete och 
samverkan med aktörer inom och kring flygbranschen 
i Sverige. Då flygbranschen är en av de branscher där 
utmaningen att helt ställa om till fossilfrihet är särskilt 
komplex har vi valt att bredda inbjudan till samverkan 
till en större grupp aktörer än de som traditionellt 
ryms i flygbranschens värdekedja. Vi ser detta som ett 
ekosystem som tillsammans kan agera för att möjliggöra 
ett fossilfritt flyg i Sverige.

Deltagande trend- och scenarioanalys
För de inledande delarna av framtidsanalysen 
(trendanalys, scenarioanalys) skedde deltagande 
via öppen inbjudan och en bred grupp företag 
och organisationer deltog i workshops och andra 
aktiviteter. Dessa inledande delar beskrivs nedan 
och de företag och organisationer som deltog listas 
i respektive rapport.

Deltagande i färdplanering
Under färdplaneringsprocessen, vars resultat 
presenteras i denna slutrapport, har vi samlat ett fast 
antal deltagare, en kärngrupp, som deltagit under 
hela processen. Deltagarna i kärngruppen och deras 
respektive kompetenser representerar det ekosystem 
kring flyget som beskrivs ovan.

7



Deltagare i kärngruppen:
Lena Wennberg, Koncernmiljöchef, Swedavia
Lars Andersen Resare, Head of Environment  
and CSR, SAS
Maria Fiskerud, Klusterledare FFT2045, RISE
Stina Algotsson, VD, Besöksnäringens Forsknings- och 
Utvecklingsfond (BFUF)
Mauritz Andersson, forskare, Inst. för elektroteknik, 
Uppsala Universitet
Ylwa Alwarsdotter, Executive Vice President Business 
Development, SEKAB
Carina Bergqvist, Brand Manager and PR, KLM
Henrik Brodin, Strategic Business Development 
Manager, Södra
Anton Fagerström, Project Manager, IVL
David Hild, VD, Fly Green Fund
Christian Janssen, Director Business Development, ST1
Massound Javaheri, Head of Renewable Aviation, Neste
Per-Arne Karlsson, Director Renewable Energy, ST1
Henrik Littorin, rådgivare, Heart Aerospace
Jannike Ludvigsson, Miljöstrateg, Swedavia
Jonas Matthing, Senior forskare, RISE
Gustav Melin, VD, Svebio
Nils Paul, Näringspolitisk expert, Transportföretagen
Anna Soltorp, fd Hållbarhetschef, BRA
Mari Torstensson, VD, Svenska Regionala Flygplatser

Detta dokument utgör slutrapport från delprojektet 
framtidsanalys inom Fossilfritt flyg 2045. Vid läsning av 
rapporten är det viktigt att beakta att de deltagande 
aktörerna representerar ett brett ekosystem som 
representerar flera olika branscher snarare än en specifik 
bransch eller industri. Detta påverkar de slutsatser och 
rekommendationer som presenteras och dessa ska läsas 
som ett resultat av samverkan.

METOD- OCH 
PROCESSBESKRIVNING
De huvudsakliga aktiviteterna som genomförts inom 
framtidsanalysen är trendanalys, scenarioanalys och 
färdplanering. 

Trendanalys
En trendanalys inledde framtidsanalysarbetet. I trend-
analysen tog de företag och organisationer, som 
deltog via öppen inbjudan, genom trendspaning och 
trendscanningworkshop fram ett antal trender som 
man såg skulle kunna komma att väsentligt påverka 
utvecklingen mot ett fossilfritt flyg. Efter bearbetning 
och analys presenterades trenderna i rapporten “Blickar 
mot horisonten 2019”. Rapporten ska läsas som en 
ögonblicksbild av trender kring fossilfritt flyg.  

Scenarioanalys
Scenarioberättelser används ofta som ett verktyg för 
strukturerade samtal om hur olika framtider för en viss 
fråga kan komma att se ut, ett sätt för olika aktörer och 
intressenter att hitta en gemensam väg framåt mot ett 
mål eller en vision. Scenarier används också som stöd 
för strategisk utveckling, och kan vidare användas som 
grund i ett visionsarbete, där det mest fördelaktiga 
scenariot kan läggas till grund för utveckling av 
visionen. I scenarioanalysarbetet byggde de deltagande 
aktörerna upp fyra scenarier grundade på ett antal 
faktorer vilka baserades på resultaten av trendanalysen. 
Scenarioberättelserna beskriver möjliga utvecklingsvägar 
och samspel mellan dessa faktorer. Den resulterande 
scenariorapporten (se länk under Referenslista)  
presenterar resultatet av scenarioanalysen, och inbjuder 
läsaren till att använda dessa scenarier som underlag 
för att föra strukturerade samtal kring framtiden för 
fossilfritt flyg i den egna organisationen, med hjälp av den 
övningsdel som avslutar rapporten.

Färdplanering
För att kunna samla aktörerna kring behoven 2020–2045 
har färdplanering använts som metod. Färdplaneringen 
består av följande steg.

1. Scoping – Avgränsningar
I färdplanerings första steg avgränsades de områden 
färdplaneringen skulle centreras kring till tre tematiska 
huvudområden. Fyra guidande principer användes i 
framtagandet av faktorerna som i sin tur lades till grund 
för de tematiska områdena:
  Fokusområden i färdplaneringen ska vara relevanta 

för så många delar av ekosystemet som möjligt
  De ska komplettera tidigare rapporter och analyser 

genom att fokusera på områden som behöver mer 
uppmärksamhet

  De ska fokusera på områden där man behöver 
bättre förståelse för utvecklingen över tid

  Fokus på områden där aktörerna själva kan agera

Ett antal faktorer som ansågs ha stor påverkan på 
frågeställningen togs fram och tillsammans med 
aktörerna viktades faktorerna enligt ovanstående 
principer. Utifrån de högst viktade faktorerna skapades 
de tre tematiska områdena.

2. Framtidsbilden
En tydlig och inspirerande målbild av ett 2045 där målet 
ett fossilfritt flyg har uppnåtts togs fram genom en 
visionsprocess. Framtidsbildens huvudsyfte är att agera 
ledstjärna i färdplaneringen.

BAKGRUND
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3. Färdplanering
  Delfärdplaner: Under färdplaneringsprocessens 

första del arbetade tre grupper med var sitt 
tematiska område. Varje grupp tog i ett antal möten 
fram en delfärdplan för sitt område, bestående 
av en tidslinje 2020–2045 som beskriver läget, 
behov av investeringar och affärsförutsättningar på 
marknaden, forskning och teknikutveckling samt 
kritiska förutsättningar under de tre perioderna 
2020–2025, 2025–2035 samt 2035–2045, för 
att kunna uppnå den gemensamt framtagna 
framtidsbilden 2045. Tidslinjerna presenteras med 
start på sidan 10.

  Behov och rekommendationer: med utgångspunkt 
i de framtagna delfärdplanerna/tidslinjerna 
genomfördes en hindersanalys i vilken aktörerna 
identifierade de hinder som de såg stod i vägen 
för deras samlade agerande fram emot 2045. 
Utifrån detta identifierade sedan aktörerna hur 
dessa hinder skulle kunna röjas, vilket resulterade 
i ett antal behovspunkter och rekommendationer 
till andra aktörer. Dessa rekommendationer och 
övriga övergripande slutsatser av arbetet är det 
huvudsakliga resultatet av aktörernas gemensamma 
arbete under projektet. 

BAKGRUND

” Målet för Fossilfritt Flyg 2045 är att skapa 
en långsiktig nationell plattform som samlar 
aktörer kring flyget och verkar i synergi 
med redan etablerade och framgångsrika 
forsknings- och innovationsmiljöer.”
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NULÄGE OCH 
AVGRÄNSNINGAR
Rapportens resultat utgår från följande nuläge och avgränsningar.

Flygets klimatpåverkan beror av emissioner från 
bränsleförbränning, vilka till största del består av 
koldioxid. Ytterligare klimateffekt uppstår då delar av 
utsläppet såsom kväveoxid och vattenånga sker på hög 
höjd. Växthusgasutsläppen från utrikesflyg (räknat på 
den mängd bränsle som flygoperatörerna tankar inom 
Sveriges gränser och som används till flyg som lämnar 
Sverige, i enlighet med rapportering till FN och EU och 
exkl. höghöjdseffekter) var 4,1 procent av Sveriges 
totala utsläpp år 2019. Utsläpp från inrikesflyg samma 
år motsvarade 0,9 procent av Sveriges totala utsläpp 
(Naturvårdsverket, Biojetutredningen). 

Flygets utsläpp hanteras på global nivå via CORSIA 
som är FN:s kompensatoriska mekanism för flyget, 
europeisk nivå via EU-ETS, där flyget ingår som enda 
transportslag, samt i nationella transportpolitiken, genom 
exempelvis målsättningar och strategier. Regeringens 
flygstrategi säger att flyget, liksom övriga trafikslag, ska 
bidra till målet om Sverige som ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer. Några mer specifika mål för 
flyget har regeringen dock inte tagit fram. Den samlade 
flygbranschen i Sverige har i sin färdplan enats om 
mål till 2030 och 2045 i linje med regeringens mål; att 
inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som 
startar vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045.

Flyget är samtidigt en global bransch där Sverige ska 
bidra till internationella lösningar. Den internationella 
flygbranschen har enats om globala utsläppsmål 
till 2050. Dessa innebär en minskning av flygets 
koldioxidutsläpp till 50 procent av 2005 års nivå i 
absoluta tal. Det pågår ett globalt arbete för att skärpa 

dessa mål ytterligare. De mer ambitiösa mål den svenska 
flygbranschen har satt upp påverkar därför det svenska 
arbetet mot fossilfrihet då en konkurrensutsatt global 
marknad måste beaktas. Samtidigt bedöms Sverige 
ha goda förutsättningar för att vara världsledande inom 
omställningsarbete.

TRENDER
Flygets omställning mot klimatmålen påverkas av flera 
omvärldstrender och av samhällsutvecklingen, både på 
nationell och global nivå. Beskrivningen i detta stycke 
sammanfattar de trender som projektets deltagare 
uttryckt som de med störst påverkan på framtiden 
för fossilfrihet för flyget. På konsumentsidan ser man 
förändrande resemönster, med skiften i antalet resor 
som sker, resornas syfte och destinationer samt 
andel resor som sker med olika transportslag. Trots 
att den långsiktiga efterfrågan på flygresor i Sverige 
har ökat under lång tid har pandemin 2020 tillfälligt 
minskat flygresandet till ett minimum. Stor osäkerhet 
präglar bilden av hur utvecklingen kommer att se ut 
framåt. Samtidigt ökar konsumenttrycket på hållbart 
resande. Ökat tryck på hållbarhet och fossilfrihet märks 
också i offentliga och privata investeringsbeslut och i 
politiken, där fokus bland annat har varit på att skapa 
tydlighet kring vad som är hållbart (t.ex. EU Taxonomy 
for sustainable activities) och att säkerställa långsiktig 
omställning av unionens ekonomi (t.ex. European 
Green Deal).

När det gäller utveckling av teknik och infrastruktur 
ser man en tydlig trend mot elektrifiering av samhället 
i allmänhet och av transportsystemet i synnerhet, 
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Trender som togs fram av de aktörer som deltog i trendanalysen.

samtidigt som samhället rör sig mot självförsörjning, 
decentralisering och småskalighet. I samband med 
ökande efterfrågan för bioråvaror inom flera sektorer, 
både för produktion av energi och material, ökar 
råvarukonkurrensen, vilken medför osäkerheter 
relaterade till priser och långsiktig försörjning. Detta 
väcker också en diskussion om bioråvarors hållbarhet på 
internationell, EU och nationell nivå.

Den generella samhällstrenden mot ökande inslag 
av disruptiva tekniker och innovation speglas tydligt i 
flygbranschen. Ett väl synligt tecken är den politiska 
och tekniska utvecklingen mot bränslebytet, där en 
bred råvarubas med allt från skogsrester till alger börjar 
ersätta fossila alternativ. Bioflygbränsle kan redan idag 

blandas med fossilt flygbränsle och tankas i befintliga 
flygplan och med befintlig infrastruktur, vilket skapar 
förutsättningar för ett snabbt införande förutsatt att 
en marknad för bioflygbränsle kan skapas. En parallell 
teknologisk utveckling är ett ökande intresse för 
elektrobränslen, drivet bland annat av ökande fokus 
på vätgas i den europeiska politiken och det tydliga 
behovet för koldioxidlagring och användning som 
understryks av IPCC. Radikalt nya tekniker börjar också 
ta fart inom området, med parallella initiativ från flera 
internationella aktörer runt utvecklingen av vätgasdrivet 
flyg, batteridrivet flyg och hybridflyg. Här krävs ytterligare 
forskning och teknikutveckling för att en storskalig 
omställning ska kunna genomföras.

NULÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR

TRENDER

TRENDER HÖGRE OSÄKERHET

Stödet för politiska 
styrmedel ökar

1

Allt fler vill resa hållbart

2

Vi reser allt mer 
i världen

3

Elektrifieringen  
ökar

4

Ökande konkurrens 
om råvara

5

Oljeindustrins fortsatta 
påverkan

6

Viljan att investera 
i hållbart ökar 

7

Disruptiv teknik och 
nya affärsmodeller ökar

8

Ökande politisk 
polarisering

9

Ökande 
decentralisering 

och småskalighet

10
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FLYGBRANSCHENS FÄRDPLAN 
INOM FOSSILFRITT SVERIGE
Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som startades 
inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige 
ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
För att nå riksdagens mål om klimatneutralitet till år 
2045 kräver en transformation av hela samhället. En 
stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger 
hos näringslivet. Fossilfritt Sveriges uppdrag är att 
påskynda omställningen för att klara klimatmålen men 
också att visa på vikten av detta arbete för näringslivets 
långsiktiga lönsamhet. Som en del i arbetet har Fossilfritt 
Sverige bjudit in olika branscher att ta fram färdplaner 
för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt 
konkurrenskraft som följd. Färdplanerna identifierar bl.a. 
hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare 
på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från 
myndigheter och politiskt håll.

Under 2017 tog flygbranschen fram en färdplan för hur 
flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 
2045. I färdplanen presenteras några av de centrala 
åtgärder som kommer att krävas både inom branschen, 
i övriga näringar samt inom politiken för att målen ska 
kunna nås. Flygets färdplan följer den struktur som 
Fossilfritt Sverige har tagit fram, vilket innebär att fokus 
ligger på hinderanalys och hinderröjning. Vägen till 2030 
och 2045 beskrivs översiktligt i färdplanen men insatser 
och åtgärder fördjupas inte. Färdplanens fokus ligger på 
ett bränslebyte och på att säkra upp en långsiktig tillgång 
och efterfrågan på bioflygbränsle.

PÅGÅENDE SATSNINGAR 
OCH INITIATIV 
Sedan lansering av flygbranschens färdplan har en rad 
initiativ och satsningar från politiskt håll initierats som 
går i linje med färdplanens förslag. Bland annat har 
regeringen meddelat att en reduktionsplikt för flyget 
kommer att införas 2021. Energimyndigheten har fått 
utökade medel för att utveckla arbetet kring fossilfri 
luftfart, såsom fortsatt forskning och utveckling samt 
förstudier kring biobränsleproduktion. Biojetutredningen 
föreslår även att Energimyndigheten utreder 
förutsättningar för investerings- och produktionsstöd 
till storskalig bioflygbränsleproduktion, att en översyn 
över avgiftsstrukturen kopplat till utsläpp och fossilfrihet 
sker, samt att offentlig sektor ska gå före avseende köp 
av fossilfritt bränsle. Trafikanalys har på uppdrag av 
regeringen tagit fram ett kunskapsunderlag kring elflygets 
möjligheter och Trafikverket har utrett myndighetens 
verktyg för att skynda på implementeringen av nya 
drivmedel inom flyget i Sverige.

NULÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR

AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet inom FFT2045 syftar till att med avstamp i 
flygbranschens färdplan och andra pågående initiativ 
beskriva det bredare ekosystemets agerande under 
perioden 2020 till 2045. Åtgärderna är uppdelade i tre 
olika områden som delvis hänger ihop men som också 
delvis har olika utmaningar och kräver olika insatser. 
Arbetet har även syftat till att värdera när under perioden 
de olika insatserna och åtgärderna bör initieras och vara 
på plats för att målet 2045 ska kunna nås. Genom att 
koppla ihop analysen, hindren, åtgärderna och målen 
i flygbranschens färdplan med slutrapporten kan en 
struktur och långsiktighet i arbetet mot ett fossilfritt 
flyg skapas. Arbetet kan därmed utgöra ett verktyg 
för att öka takten i omställningen men också ett sätt 
att strukturerat kunna avgränsa och prioritera bland 
insatserna.

Att nå målet om att allt flyg som startar vid svenska 
flygplatser ska vara fossilfritt 2045 kräver ett stort antal 
insatser inom flera komplexa områden. Det handlar 
både om faktiska investeringar och teknikskiften i 
närtid men även om forskning och utveckling inom ett 
flertal områden. Tre huvudsakliga tematiska områden 
omfattas av slutrapporten, (1) Marknadsutveckling av 
flytande bränsle, (2) Utveckling av alternativa, disruptiva 

Exempel på genomförda eller påbörjade 
branschinitiativ:
  Delaktighet i Biojetutredningen
  Samverkan mellan flygbranschen och 

biobränsleproducenter kring ökat utbud och 
hållbara affärsmodeller

  Biobränsle som tillval vid bokning av 
flygbiljetter

   Medverkan i forskningsprojekt för utveckling 
av biobränsle, elflyg samt kring vätgas

   Industriell satsning på elflygplan 
   Flygresenärer har gets möjlighet att köpa 

bioflygbränsle genom Fly Green Fund
  Ökad takt i föryngringen av flygplansflottan.
  Gemensam upphandling av biobränsle 

för tjänsteresor via Swedavia samt via 
regionala flygplatser.

  Projekten Fossilfritt Flyg 2045, NEA, ELISE, 
Green Flyway, TreePower och FAIR i vilka 
ett stort antal aktörer inom och utanför 
branschen deltagit med målet att nå ett 
fossilfritt flyg i Sverige senast 2045.
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tekniker och (3) Marknadsutveckling mot slutkund. 
Områdena innefattar:
  Marknadsutveckling av flytande bränsle – tillgång 

på hållbart lokalt bioflygbränsle, utveckling av 
tekniker för bioflygbränsleproduktion, affärsmodeller 
för bioflygbränsleutveckling, utveckling av 
finansieringsformer för bioflygbränsleutveckling, 
utveckling av elektrobränsle, energieffektivisering i 
systemet.

  Utveckling av alternativa tekniker – affärsmodeller 
och kunderbjudanden för elflyg, utveckling av 

logistik och infrastruktur för elflyg, utveckling av 
teknik för elflyg (framför allt batteriteknik), utveckling 
av teknik för vätgasflyg, utveckling av hybridflyg, 
energieffektivisering i systemet.

   Marknadsutveckling mot slutkund – nya 
affärsmodeller och samverkansformer för flygresor, 
nya kunderbjudanden för flygresor, agerande kring 
efterfrågan, konsumentbeteende och resemönster, 
kommunikation.

NULÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR

Område 2 
 

UTVECKLING AV  
ALTERNATIVA 

TEKNIKER

• Affärsmodeller och 
kunderbjudanden för elflyg

• Utveckling av logistik och 
infrastruktur för elflyg

• Utveckling av teknik för elflyg 
(framför allt batteriteknik)

• Utveckling av hybridflyg och 
vätgasflyg

Område 1
 

MARKNADS-
UTVECKLING 

FÖR FLYTANDE 
BRÄNSLE

• Tillgång på hållbart lokalt 
biobränsle (+lokal produktion)

• Utveckling av tekniker för 
biojetproduktion

• Affärsmodeller för 
biojetutveckling

• Utveckling av 
finansieringsformer för 
biojetutveckling

• Utveckling av elektrobränsle 

Område 3 
 

MARKNADS-
UTVECKLING MOT 

SLUTKUNDEN

• Nya samverkansformer för 
flygresor

• Nya kunderbjudanden för 
flygresor

• Efterfrågan, 
konsumentbeteende och 
resmönster

• Kommunikation

TEMATISKA OMRÅDEN 
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Alla åtgärder har en viktig roll att spela och insatserna 
ska ses som kompletterande snarare än konkurrerande, 
trots att vissa överlappar mellan teknologier finns. 
Beskrivning av hur de tematiska områdena tagits fram 
finns under metod- och processbeskrivning ovan. För att 
genomföra insatserna med minsta möjliga resursförluster 
krävs även fortsatt arbete med energieffektiviseringen. 
Energieffektivisering är en åtgärd flygbranschen 
kontinuerligt arbetat med under lång tid, vilket väsentligt 
minskat utsläppen per passagerare: sammanlagt har 
utsläpp av 23 miljoner ton CO2 kunnat undvikas sedan 
2000 tack vare energieffektiviseringar (Detta bygger 
på skillnaden i utsläpp per passagerarkilometer idag 
jämfört med år 2000 samt givet den passagerartillväxt 
som skett under samma period, se Naturvårdsverket). 
Däremot var deltagande aktörer överens om att takten 
i arbetet behöver kraftigt accelereras. Därför inkluderas 
energieffektiviseringen i arbetet som en viktig del i två 
områdena (flytande bränsle, alternativa tekniker).
Förutom tematiska avgränsningar har även följande 
frågor diskuterats tillsammans med deltagarna: 
geografiska avgränsningar, förhållande till olika 
teknikspår och hantering av höghöjdseffekter.  

Frågorna har hanterats på följande sätt:
  Geografiska avgränsningar. Arbetet fokuserar på 

Sverige med utbredning där det anses relevant. 
Exempelvis understryks genomgående i dokumentet 
vikten av nordiskt perspektiv och internationellt 
samarbete på grund av delade spelregler och 
infrastruktur. 

  Olika teknikspår. I arbetet inkluderas alla tekniska 
spår, samtidigt som vikten av att våga jämföra 
alternativ utifrån långsiktig potential att bidra till 
fossilfrihet betonas. 

  Höghöjdseffekter. Behov av att höghöjdseffekter 
hanteras separat från koldioxidutsläpp och 
att synliggöra påverkan av biobränsle på 
höghöjdseffekter lyftes av deltagarna. I scopingen 
beslutades att hantera höghöjdseffekter som en 
viktig forskningsfråga, där effekter och åtgärder 
behöver tydliggöras genom fortsatta forsknings- 
och informationssamlingsinsatser. 

NULÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR
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FRAMTIDSBILDEN 2045  
– FLYGET VIKTIG PUSSELBIT I ATT SVERIGE BLEV 
VÄRLDENS FÖRSTA FOSSILFRIA VÄLFÄRDSNATION

Följande framtidsbild har tagits fram av deltagande aktörer i syfte att utgöra en 
ledstjärna och en beskrivning av slutdestinationen för resan mot fossilfrihet. 
Framtidsbilden ligger som grund för de tidslinjer för utveckling av flytande bränsle, 
alternativa tekniker samt marknadens utveckling mot slutkund 2020–2045 som 
presenteras i rapporten. 

Året 2045 är allt flyg som startar vid svenska flygplatser 
fossilfritt, medan inrikesflyg har varit fossilfritt sedan 
2030. Framgången byggdes på branschöverskridande 
innovation och stöddes av långsiktig och konsekvent 
politisk styrning. Omställningen kännetecknades av 
flygbranschens tidiga och starka fokus på kontinuerliga 
effektiviserings- och driftsoptimeringsinsatser, tillgång 
till hållbart lokalt producerat bio- och elektrobränsle, nya 
teknologiska lösningar i form av elflyg och vätgasflyg 
samt innovativa kunderbjudanden. Förändringar på 
marknaden, verksamhetsutveckling och introduktion 
av nya policys och infrastruktur har alla bidragit till att 
nå visionen.

Året 2045 drivs efterfrågan för både inrikes- och 
utrikesflyget av fortsatt globalisering och kundernas 
ökade fokus på hållbarhet, tillgänglighet och 
bekvämlighet. Dagens konsumenter är klimat- och 
miljömedvetna och uppkopplade, vilket har lett till 
strukturella förändringar på resemarknaden, med 
skiften i vistelselängd, dominerande resekategorier 
och priskänslighet, och det övergripande fokuset 
på alla dimensioner av hållbarhet bidrar till att skapa 
självklara nischer för olika teknologier. För att tillgodose 
kundbehoven har nya marknadserbjudanden tagits fram, 
inklusive nya prissättningsmodeller, nya destinationer 

och ökad möjlighet för kunder att bidra till samskapandet 
av hållbara lösningar. Informationen om hållbara resor är 
lättillgänglig och hållbarhet är inbyggd i resesystemet för 
att underlätta konsumentval.

Flygplatsinfrastrukturen, t.ex. elförsörjning, ellagring, 
tankning och bränsleförvaring är anpassad för den ökade 
komplexiteten och flygets integration i resesystemet. 
Sveriges och Nordens produktionsanläggningar för 
biobränsle och elektrobränsle tillgodoser behoven av 
flytande hållbart bränsle till mer än 100 procent, resten 
går till export. Den förstärkta infrastrukturen och lokal 
produktion har säkerställt flygets tillgänglighet och tillväxt 
på landsbygden och på det sättet skapat mängder med 
jobb runt om i landet. Elflyg och vätgasflyg försörjer de 
kortare sträckorna, någonting som möjliggjorts av snabb 
utveckling och lokal produktion av batterier med ökad 
återvinningsgrad, samt kraftigt ökad tillgång till förnybar 
energi och grön vätgas.

Skapandet av ett integrerat transportsystem där resans 
syfte, tidsåtgång och klimat- och miljöpåverkan vägs 
in i valet av trafikslag och där policys sträcker sig hela 
vägen från råvaror till konsumtion har blivit den röda 
tråden i den svenska politiken. Transportsystemet är 
trafikslagsövergripande där varje trafikslag används 
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så effektivt som möjligt. Tidigt och tydligt fokus på 
klimatreduktion och omfattande revidering av regler 
för offentlig upphandling under 20-talet följdes av 
införandet av en reduktionsplikt som främjar inhemsk 
produktion och introduktion av hållbarhetsdrivna riktlinjer 
för användning av skogsrester. Tillsammans med 
andra nordiska länder var Sverige en pådrivande kraft 
i införandet av en global kvotplikt för biobränsle, vilken 
har gynnat svensk produktion och exportförmåga. Gröna 
obligationer för omställning, omfattande skatteväxling 

och stöd i krissituationer har bidragit till att skapa den 
nödvändiga långsiktigheten i styrning. Snabba och 
smidiga certifieringsprocesser och FoU-stöd har också 
accelererat marknadsintroduktion av nya tekniker. 

FRAMTIDSBILDEN 2045 – FLYGET VIKTIG PUSSELBIT I  ATT SVERIGE BLEV VÄRLDENS FÖRSTA FOSSILFRIA VÄLFÄRDSNATION

” Året 2045 märkte slutdestinationen 
i Sveriges resa mot fossilfrihet. 
Sverige blev världens första 
fossilfria välfärdsnation och 
flygets omställning var en viktig 
pusselbit på vägen mot målet.”
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RESAN DIT  
– AGERANDE 2020–2045
Tidplanerna nedan beskriver resan från nuläget 2020 till dess visionen fossilfrihet 
är uppnådd 2045. 

För att uppnå visionen för fossilfritt flyg krävs både 
affärsförändringar, teknikutveckling och forskning om 
(1) flytande bränsle, (2) alternativa tekniker och (3) 
kunderbjudanden. För att genomföra detta med minsta 
möjliga resursförluster krävs även ett kraftigt accelererat 
arbete med energieffektivisering. Alla åtgärder har 
en viktig roll att spela och insatserna ska ses som 
kompletterande snarare än konkurrerande.

I tabellerna nedan är det planerade agerandet 
uppdelat i tre tidsperioder – kort, medellång och 
lång sikt. Tabellerna börjar med att beskriva läget 
i varje tidsintervall mellan åren 2020 och 2045. 
Detta kompletteras med beskrivningen av (1) vilka 
kommersiella förändringar som sker under samma 
period (investeringar, affärsförändringar, samarbete) vilka 
möjliggör läget, (2) forskning och teknikutveckling som 
sker under perioden för att möjliggöra nästkommande 
periods läge, samt de kritiska förutsättningar som 
behövs för att affärsförändringar, forskning och 
teknikutveckling ska kunna komma på plats. Kritiska 
förutsättningar är externa framgångsfaktorer, dvs faktorer 
som deltagande aktörer inte själva kan påverka, men 
som är viktiga för att möjliggöra agerandet. Det kan vara 
i form av policystöd, social acceptans och möjliggörande 
tekniker från andra branscher.

Resultatet visar bland annat på den omfattande 
komplexiteten och på ett stort inbördes beroende mellan 
olika insatser. Det innebär bland annat att vissa aktiviteter 

behöver starta i närtid för att möjliggöra andra insatser 
längre fram. En accelerering av utvecklingen generellt har 
stor effekt och en tidig utveckling av kortare distanser 
driver även en snabbare utveckling av mellanlånga och 
längre distanser. 

MARKNADSUTVECKLING 
FÖR FLYTANDE BRÄNSLE
När gäller flytande bränsle har aktörer utgått från 
ambitionen för 100 procent fossilfritt bränsle till 2045, 
samt att inhemskt behov för hållbart och lokalproducerat 
biobränsle tillgodoses till mer än 100 procent, för att 
möjliggöra export av överskott.

På kort sikt, för att i första hand möjliggöra ett 
fossilfritt inrikesflyg 2030, krävs investeringar i 
pilotanläggningar för nya tekniker såsom etanol till Jet, 
elektrobränsle och förgasning. För att dela på risker 
och möjligheter med dessa måste offentliga/privata 
projektfinansieringsmodeller och sektoröverskridande 
affärsmodeller implementeras mellan bland 
andra skogsindustri, drivmedelsproducenter och 
energibolagen. 

Investeringarna i första produktionsanläggningar för nya 
tekniker ska även fortsätta på medellång sikt, med hjälp 
av bland annat offentligt-privata joint-ventures, för att 
på lång sikt kunna övergå till en fungerande marknad 
med fullskaliga anläggningar som opererar utan offentligt 
stöd. För att möjliggöra utvecklingen av elektrobränsle 
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ska även investeringar i elproduktion och distribution för 
grön vätgas ske under alla perioder. 

Förutom affärsförändringar och investeringar har 
aktörer även beskrivit ett trefasigt FoU program som 
syftar till att möjliggöra uppskalningen och nå målet. 
Fas I i programmet ska utveckla dedikerade processer 
på labb-, pilot- och demoskala och nya katalysatorer, 
samt fokusera på energieffektivisering av motorer 
och flygplanstyper och forskning kring grön vätgas. 
Dessutom kommer insatser krävas för integrering av 
anläggningar och nya bränsletyper i befintliga system, 
genom omställning av petroleumraffinaderier, modellering 

av integrering i energisystemet och processintegrering 
av anläggningar för fossilfria flygbränslen i befintlig 
infrastruktur för biodrivmedel och energi. Med avstamp i 
redan etablerade forskningsprojekt kommer kartläggning 
och utveckling av kunskap kring höghöjdseffekterna som 
uppstår vid användning av olika typer av bioflybränsle 
genomföras. Under Fas II skiftar fokuset i arbetet till 
utveckling av dedikerade processer för industriell skala 
och robust produktion av multipla bränslen i samma 
process. Under tredje fasen fortsätter arbetet från 
tidigare faser med ökat fokus på processoptimeringar, 
så att en hundraprocentig cirkulär bioekonomi ska 
kunna uppnås.   

” Deltagarna har satt ambitionen om 100 
procent fossilfritt bränsle till 2045. År 2045 
ser man också att det inhemska behovet 
av hållbart och lokalproducerat biobränsle 
tillgodoses till mer än 100 procent, vilket 
möjliggör export av överskott.”

RESAN DIT – AGERANDE 2020–2045
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AGERANDE INOM FLYTANDE BRÄNSLE
2020–2025 2025–2035 2035–2045 2045: Fossilfri 

slutstadiet
• 15% fysiskt fossilfritt till ett konkurrenskraftigt pris
• 1–2% av totalmarknaden av alla drivmedel och för alla 

transportslag produceras av inhemsk råvara
• Tillgänglig och väl känd teknik för produktion av 

flygbränsle från vegetabiliska oljor

• Fossilfritt flytande bränsle 
fyller kvot för 100% 
fossilfritt inrikesflyg

• 50% fysiskt fossilfritt (prel)
• Nordisk reduktionsplikt
• 25% av totalmarknaden av 

alla drivmedel och för alla 
transportslag produceras 
från inhemska råvaror 

• Ökad produktion från 
skogsråvara och syntetiska 
bränslen

• 75% fysiskt fossilfritt 
(prel)

• 50% av total-
marknaden av alla 
drivmedel och för 
alla transportslag 
produceras av 
inhemska råvaror

• Ökad produktion 
från skogsråvara och 
syntetiska bränslen

• 100% fossilfritt 
bränsle fysiskt 

• Inhemsk 
produktion, försörjs 
av inhemsk råvara

• Sverige 
nettoexportör 
av hållbara 
flygbränslen (SAF)

• Flera hållbara, 
lönsamma lösningar 
tillgängliga, såsom 
bränsle baserat 
på cellulosa, 
vegetabiliska oljor, 
energigrödor, 
elektrobränslen 
mm.

• Fullt utbyggd 
infrastruktur för 
grön vätgas

• Reduktionsplikt 
med sub-kvoter 
som premierar 
nordisk produktion 
på global nivå

• System för att 
reducera CO2 skuld 
i atmosfären

• Väl utvecklad 
cirkulär bioekonomi

• Pilotanläggningar nya tekniker
• Sektoröverskridande affärsmodeller: partnerbolag 

mellan skogsindustri, drivmedelsproducenter, 
energisektor, kemiindustrin 

• Offentlig/privat projektfinansiering
• Förhandling nordiskt samarbete (för att minimera 

ekonomitankning)
• Investeringar i elproduktion och distribution för grön 

vätgas

• Fortsatta investeringar i first 
of its kind-anläggningar 
(etanol till Jet, P2X, 
förgasning/FT) 

• Fortsatt utveckling av 
sektoröverskridande 
affärsmodeller

• Offentlig/Privata Joint 
Ventures med riskfördelning

• Fortsatta investeringar 
i elproduktion och 
distribution för grön vätgas

• Uppskalning och 
marknadsutveckling 
utan subsidier för i det 
skedet mogen teknik

• Fortsatta investeringar 
i elproduktion och 
distribution för grön 
vätgas

FoU första fasen
• Teknikutveckling: 

i) Utveckling av dedikerade processer (lab, pilot, demo 
ii) Utveckling av nya katalysatorer 
iii) Användning av andra bioråvaror 
iv) Energieffektivisering av motorer och flygplanstyper 
v) Grön vätgas - elektrolys

• Integrering i befintliga system:  
i) Omställning av petroleumraffinaderier 
ii) Modellering integrering i energisystemet 
iii) Processintegrering av anläggningar för advanced 
SAF i befintlig produktionsinfrastruktur 
iv) Effektivisering av katalysatorer och energiflöden

• Styrmedelsforskning och ex-ante effektutvärdering av 
policyinsatser

• Kartläggning och utveckling av kunskap kring 
höghöjdseffekter vid användning av olika typer 
bioflygbränsle

FoU andra fasen
• Fortsättning av arbete i 

första fasen
• Utveckling av dedikerade 

processer (för industriell 
skala)

• Robust produktion av 
multipla bränslen i samma 
process

FoU tredje fasen  
(TRL 8 – 9)
• Fortsättning av arbete 

i andra fasen
• Fullskaleanläggningar 

dedikerade 
bioflygbränsle, 
tillämpad forskning för 
processoptimering

• Sverige och EU prioriterar cirkulär bioekonomi, 
inklusive tillgång på hållbara råvaror, utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv

• Reduktionsplikt med sub-kvoter för advanced SAF 
som möjliggör för inhemska råvaror 

• Offentlig upphandling av bioflygbränsle från cellulosa 
• Krav på utsläppsnivå snarare än transportslag i 

resepolicies och upphandlingar
• Offentlig finansiering och stöd i certifieringsprocessen 

nya tekniker (ASTM) 
• Gröna lånegarantier
• Staten som garant i offtakeavtal
• Prioritering av klimatfrågan före ytterligare 

bullerminskning då bullernivåerna uppfyller samhällets 
riktvärden

• Samarbete med vägtransportsektorn, kemiindustrin, 
energisektor, skogsindustri

• Fortsatt upphandling 
av cellulosabaserade 
bioflygbränslen

• Certifiering av 100% icke 
fossilt flygbränsle 

• Kunskapsbaserade 
resebeslut hos företag och 
konsumenter

• Undersöka möjligheten till 
nya distributionsvägar för 
inhemskt bränsle

• Gröna lånegarantier

• System för att 
reducera CO2-skuld i 
atmosfären

• En global 
CO2-marknad

RESAN DIT – AGERANDE 2020–2045
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ALTERNATIVA TEKNIKER
När gäller alternativa tekniker utgick aktörer från 
målet att maximera den långsiktiga potentialen av 
framdrivningsteknik baserat på andra energikällor än 
flytande jetbränsle, samt lagringen av nödvändig energi 
ombord på flygplanen att bidra till fossilfrihet. Ett antal 
industriella satsningar pågår runt om i världen med 
koppling till vätgas- och batteridrivet flyg, och planerade 
agerande siktar delvis på att skapa förutsättningar 
för att kunna ta del av utvecklingen, och delvis på att 
säkerställa att svensk industri och svensk innovation 
mångdubblar sin storlek inom området. Båda typer av 
åtgärder anses viktiga för att säkerställa att Sverige 
når målet med fossilfritt flyg 2045. I tabellen nedan 
bygger både lägesbeskrivningar och agerande i 
varje period på de uppskattade tidslinjerna för olika 
tekniker och med reservation för att mycket av den 
nödvändiga teknikutvecklingen kommer ske utanför 
aktörskonstellationen.

På kort sikt sker ersättningen av flottan i befintliga 
nischmarknader såsom mindre affärsflyg, samt framväxt 
av nya nischmarknader. För att utvecklingen ska 
kunna ta fart i en konkurrensutsatt marknad krävs en 
demonstration av affärsmässighet för kommersiella 
rutter. För att möjliggöra teknikutveckling måste även 
internationella samarbetsprojekt och gemensamma 
forskningssatsningar etableras, inom ekosystemet 

och i samarbete med offentliga aktörer och andra 
branscher. Exempelvis krävs utvärderingsinsatser för nya 
flygplatskonstruktioner, FoU kopplat till batteriutveckling 
och koncepttest för vätgasdrift. Parallellt måste 
arbetet med utveckling av energieffektiva motorer och 
flygplan ske. 

På medellång sikt börjar nya flygplanstyper komplettera 
turbindrivna motsvarigheter, och de första kommersiella 
inrikesrutterna etableras. En tydlig marknadsfördelning 
måste etableras mellan olika tekniska lösningar baserat 
på hållbarhetskriterier. Flygplatsinfrastrukturen måste 
anpassas för att förbereda för en bred introduktion 
av nya tekniker på lång sikt. Forskningen behöver 
fokuseras på att utveckla större passagerarflygplan 
med ny framdrivning samt etablering av 
distributionssystem för vätgas. Även processförändringar 
i säkerhetskontrollsrutiner och ledtider behöver 
genomföras.

På lång sikt introduceras flygplanstyper som kan ersätta 
turbindrivna motsvarigheter och frigöra SAF till längre 
sträckor och kommersiella rutter i Norden med större 
flygplan (>70 säten) påbörjas. I det här skedet sker 
ersättning av mindre turbindrivna farkoster och inköp 
av nya typer av farkoster, samt investeringar i el- och 
laddinfrastruktur för storskalighet.

RESAN DIT – AGERANDE 2020–2045

” Deltagarna beskriver 
ett agerande som 
både siktar på att 
skapa förutsättningar 
för att kunna ta del 
av utvecklingen inom 
alternativa tekniker, 
och på att säkerställa 
att svensk industri 
och svensk innovation 
mångdubblar sin storlek 
inom området.” 
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AGERANDE INOM ALTERNATIVA TEKNIKER
2020–2025 2025–2035 2035–2045 2045: Fossilfri 

slutstadiet
• Ersättning i befintliga nischmarknader 

(skolflyg, mindre affärsflyg etc)
• Framväxt av nya nischmarknader, håller 

igång (viss) utveckling
• Teknik och infrastruktur för storskalig 

implementering inte på plats
• Testkörning
• Teknikutveckling bränsleceller - prototyp

• Inrikesflyget fossilfritt sedan 
2030 men i huvudsak baserat på 
biobränsle

• Flygplan introducerade som 
kompletterar turbindrivna 
motsvarigheter

• Första kommersiella rutter inrikes 
med flygplan utan operativa CO2 
utsläpp (20–70 säten)

• Flygplan introducerade 
som ersätter turbindrivna 
motsvarigheter vilket frigör 
SAF till längre sträckor.

• Flygplatsinfrastruktur 
anpassad för olika typer av 
tekniker och farkoster

• Kommersiella rutter i 
Norden 

• Inga hinder som begränsar 
utvecklingen (attraktivt och 
rationellt). 

• Flygplan >70 säten 
är dimensionerande 
(finns även i framtiden 
skalfördelar)

• Fossilfritt flyg 
opererar fullt ut från 
svenska flygplatser.

• Alternativa tekniker 
säkerställer en fullt 
ut hållbar mobilitet 
via luftfart. 

• Nya energibärare 
(t.ex. Batterier och 
vätgas) har tagit 
stora steg 

• Infrastrukturen 
för att möjliggöra 
nyttjandet av ny 
teknologi finns 
på plats. 

• Tydliga 
standardiserings-
vägar och 
säkerhetsregler.

• Kontinuerligt arbete 
med energi-
effektivisering under 
hela perioden.

• Svensk industri och 
svensk innovation 
har mångdubblat 
sin storlek inom 
utsläppsfria 
tekniker.

• Demonstration av affärsmässighet för 
batteriflyg för kommersiella rutter

• Riskfördelning staten/näringsliv
• Internationella samarbetsprojekt för 

utveckling och prövning av komponenter
• Investeringar i forskningsprojekt i 

samarbete mellan flygplanstillverkare och 
flygbolag

• Branschen ställer krav när gäller hållbar 
batteritillverkning

• Tydlig marknadsfördelning mellan 
olika tekniker

• Investeringar i anpassning av 
flygplatsinfrastruktur för flera typer 
av farkoster

• Inköp av nya typer av farkoster

• Ersättning av mindre 
turbindrivna farkoster 
och inköp av nya typer av 
farkoster 

• Investeringar i el- och 
laddinfrastruktur för 
storskalighet (inkl. 
vätgas+bränsleceller) 

• Tydlig rollfördelning för 
försörjningen av flytande 
energi etableras (elens och 
vätgasens ekosystem)

• Innovationsprogram för snabb framtagning 
av kommersialiserbara eldrivna farkoster 
och mobilisering av kompetens, t.ex. 
genom grön omstart

• Utvärdering av storlek, räckvidd, 
flygplanslayout m.m. för nya 
flygplanskonstruktioner 

• FoU kopplat till hållbar flygbatteriutveckling 
och utveckling av batterier med lång 
hållbarhet

• Ökat fokus på vätgasdrift, proof-of-concept
• Utveckling av energieffektiva motorer och 

flygplan
• Forskning samhällsekonomiska värden av 

alternativa tekniker

• Utvecklingen av större 
passagerarflygplan med ny 
framdrivning

• Forskning kring produktion och 
distribution av flytande vätgas för 
flygets behov

• Snabbare och förändrad 
säkerhetskontroll för snabbare 
ledtider

• Fortsatt utveckling av 
energieffektiva motorer och 
flygplan

• Utveckling av helt nya 
och disruptiva tekniker för 
att elektrifierade flygplan 
ska kunna flyga allt större 
farkoster på allt längre 
avstånd.

• Förändrad syn på flyget
• Tydlig kostnad för koldioxid
• Offentlig upphandling med krav på 

utsläppsnivå 
• Tydliga politiska riktlinjer/strategier för 

el- och vätgasflyg
• Utveckling av energidistribution och 

markinfrastruktur i nära samarbete med 
flygplansutvecklare m.fl. 

• Säkra operationella regelverk och processer 
för nya, mindre farkoster, utveckling av 
regelverk och certifiering “efterhand” i en 
iterativ process

• Separat flöde utan säkerhetskontroll för 
korta inrikeslinjer

• Hållbara batterier och elförsörjning, sänkta 
kostnader för batterier

• Mekanism för att hantera 
parallella, mer komplexa 
energisystem

• System för samverkan mellan 
flygindustri och forskning för 
förutsägbarhet, långsiktighet och 
främjandet av kapitalintensiva och 
mer riskfyllda investeringar

• Acceptans för ny teknik - både 
farkoster och markinfrastruktur 

• Regelverksöversyn för vätgasflyg - 
miljö och säkerhet

• Framtagning och 
kommersialisering av ny 
batteriteknologi

• Ansvarsfördelning för hanteringen 
av distribution och infrastruktur för 
vätgas och el

• Investeringar i hållbar 
mineralutvinning

• Fortsatt förståelse och 
mekanism för att kunna 
hantera parallella, 
komplexa energisystem

• Samarbete och 
koordination på 
internationell nivå
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MARKNADSUTVECKLING  
MOT SLUTKUNDEN
När det gäller marknadsutveckling mot slutkund har 
industrinära forskning kring kundbeteenden och 
affärsförändringar på flygplatser, med syfte att skapa 
en mer diversifierad verksamhet, samt samverkan med 
andra transportslag lyfts som viktiga åtgärder.

Tidig marknadsutveckling (2020-2025) bygger på 
kundernas aktiva deltagande i omställningsarbetet, 
genom exempelvis möjlighet till köp/tillval av biobränsle 
vid reseköp. För att möjliggöra detta genomförs en rad 
kommunikationsinsatser. Forskning under perioden 
fokuserar på hållbar besöksnäring, betalningsvilja för 
hållbart flyg och nudging för hållbara transportval, för att 
möjliggöra nästa fas. 

Affärsförändringar på medellång sikt syftar till att bredda 
kunderbjudanden och förenkla rätt val, exempelvis 

genom att säkerställa tillgång till harmoniserad 
information om flygets klimatpåverkan. Gemensamma 
digitala plattformar utvecklas nationellt, och större 
flygplatser börjar erbjuda flera tjänster för resenärer. 
Forskning i den här perioden fokuserar huvudsakligen 
på kombinerad mobilitet och integration mellan olika 
transportslag.  
  
På lång sikt fokuserar agerandet på att bygga in 
hållbarhet i resesystem och infrastruktur, med syfte att 
kunder inte ska behöva välja, samt att implementera 
integrerade transportlösningar i enlighet med forsknings-
resultat från föregående period. Gemensamma digitala 
plattformar för flera transportslag implementeras 
och integrerade kunderbjudande som omfattar flera 
tjänster skapas.

RESAN DIT – AGERANDE 2020–2045

” Industrinära forskning kring 
kundbeteenden och samverkan 
med andra transportslag har 
lyfts som viktiga åtgärder.”
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AGERANDE INOM MARKNADSUTVECKLING MOT SLUTKUNDEN
2020–2025 2025–2035 2035–2045 2045: Fossilfri 

slutstadiet
• Övergång från klimatkompensation till 

klimatreduktion
• Process för att ta fram harmoniserade 

hållbarhetsmärkningar påbörjad
• Offentliga och affärsresor kickstartar 

branschens omställning
• Nya kunderbjudanden bidrar till 

finansiering och uppskalning av 
biobränsle

• Brett consensus och tillgång till 
harmoniserad information om 
flygets klimatpåverkan, enkelt att 
göra rätt

• Nya rutter och 
transportförbindelser i Norden

• Kunder bidrar till utveckling av 
biobränsle per automatik

• Nya kunderbjudanden och affärs-
modeller möjliggör för nya tekniker 
att ta fart

• Nya kunderbjudanden 
möjliggör utsläppsfria tekniker 
att skalas upp

• Infrastruktur för integrerade 
transportlösningar på plats 

• Konsumenter 
behöver inte 
välja själva, alla 
dimensioner av 
hållbarhet inbyggt i 
hela resesystemet

• Fullt harmoniserade 
hållbarhets-
märkningar för 
resor, samt smidig 
tillgång till tydlig 
information

• Infrastruktur på 
plats som stödjer 
integrerade 
transport lösningar 
och smidig 
övergång mellan 
olika transportslag

• Mångfald av 
affärs modeller och 
prisstrukturer för 
flygresor på plats

• Samverkan mellan 
järn väg, väg-
transport, flyg

• Klimatkompensation börjar fasas ut 
• Biobränsle erbjuds som tillval vid alla 

reseköp 
• Samverkan för att ta fram 

gemensamma märkningssystem 
och riktlinjer för utvärdering av 
klimatpåverkan

• Tjänster som tydliggör hur resenärer 
kan minimera sitt klimatavtryck

• Klimatpåverkan inbyggd i 
biljettpris för internationella resor

• Gemensamma digitala plattformar 
för flygbolag utvecklas 

• Harmoniserade sätt att beräkna 
klimatpåverkan för flera 
transportslag

• Större flygplatser erbjuder flera 
tjänster för resenärer, har flera 
intäktsströmmar

• Nya rutter öppnas i Norden - med 
mindre farkoster

• Plattform för dialog och 
utökat samarbete med andra 
transpotslag

• Gemensamma digitala 
plattformar där flygbiljetter 
säljs som en del av integrerat 
erbjudande skalas upp

• Internationellt harmoniserade 
betal- och beställningstjänster 
för resor

• Nya fintech-lösningar 
implementeras för smidigt köp 
av biljetter

• Nya affärsmodeller, 
erbjudanden, samverkan 
och kundsegment på kortare 
sträckor, pendlarflygplan

• Striktare kriterier för hållbara 
resor, inkluderar social 
hållbarhet och tillgänglighet

• Nya affärsmodeller testas för 
nya typer av farkoster såsom 
drönare

• Forskning kring hållbar besöksnäring 
• Industrinära forskning kring 

betalningsvilja för hållbara flygresor
• Harmonisering av beräkningsmetoder 

för klimatpåverkan
• Integrerade nationella betal- och 

beställningstjänster 
• Forskning kring nudging för hållbara 

transportval
• Nya sätt att visualisera klimatpåverkan
• Forskning kring nya affärsmodeller för 

flygplatser

• FoU kring nya affärsmodeller och 
samverkansmöjligheter kopplat 
till nya fordonsslag och mindre 
farkoster

• Multimodala digitala plattformar på 
nationell nivå och i Norden

• Forskning kring nya sätt att ta 
betalt för flygresor i samarbete 
med fintech bolag

• Forskning kring utvärdering av 
tillgänglighet och social hållbarhet 
vid resor

• Fortsatt FoU kring erbjudanden 
kopplat till nya fordonsslag 
såsom drönare

• Multimodala plattformar på 
internationell nivå

• Offentlig upphandling av fossilfria 
lösningar

• Krav på hållbara bränslen och 
fossilfrihet snarare än transportslag i 
företags resepolicies och upphandling

• Kompensationsskam, tryck från 
konsumenter, betalningsvilja för 
hållbara flyglösningar 

• Flyg hanteras som kritisk infrastruktur 
• Samverkan mellan branscher - 

techbolag utvecklar lösningar för 
flygbranschen

• Press från konsumenter att 
internationella flygresor blir 
fossilfria

• Regelstyrda krav för hållbarhet

• Samarbete mellan flyg och 
andra transportslag

• Internationellt samarbete i 
Norden och Europa

• Infrastruktur för att överbrygga 
flera transportslag, t.ex. 
anslutning järnväg-flygplats

• Frågan om ägande av 
integrerade lösningar och 
ägande av kunddata löst

RESAN DIT – AGERANDE 2020–2045
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HINDER OCH BEHOV
Ett antal hinder står i vägen för aktörernas agerande. För att undanröja dessa hinder 
och skapa förutsättningar för att förverkliga planerna krävs insatser från andra aktörer, 
såsom politiker, forskare, andra branscher och civilsamhället. En kartläggning av dessa 
hinder för varje område (flytande bränsle, alternativa tekniker, marknadsutveckling 
mot slutkunden), samt förslag på åtgärder, med fokus på politiska åtgärder, finns i 
tabellerna nedan.

I stora drag handlar hindren om bristande eller 
otillräcklighet inom finansiering, politik, infrastruktur, 
samarbete, kommunikation och forskning. 
Sammanfattningsvis ser ekosystemet behovet av en 
proaktiv och långsiktig politik för att minska risker med 
stora investeringar i teknologiska lösningar som ibland 
sträcker sig över 40 år. Harmonisering av styrmedel för 
fossilfritt flyg och skapandet av en sammanhängande 
och synergistisk policyportfölj bör prioriteras. Inga 
konflikter bör uppstå i politiska mål och styrriktning 
mellan nationella och internationella styrmedel, samt i 
styrning av de olika tekniska områden som beskrivs i 
rapporten. Sverige bör vara mer aktivt i EU-gemensamt 
policyarbete och vara pådrivande i införandet av 
unionens gemensamma styrmedel som gynnar svenska 
producenter och branschen, samt växla upp samarbete 
med EU för att därmed kunna erhålla en större del av 

EU-finansiering. Samtidigt bör hänsyn tas till erfarenheter 
från andra nordiska länder i framtagandet av nationella 
styrmedel. Aktörerna efterfrågar även fler och mer 
omfattande ekonomiska styrmedel, inklusive statliga 
lånegarantier och innovationsstöd, för att skapa den 
trygghet som krävs för att aktörer ska kunna göra de 
investeringar som krävs för att klara omställningen och 
bygga storskaliga anläggningar.

Den senaste tidens utmaningar har även bekräftat det 
starka behovet av en fortsatt gemensam plattform 
där aktörer kan samlas, dela kunskap, kommunicera 
enhetligt och undvika onödig konkurrens. Även 
plattformar för samarbete och dialog med andra 
branscher såsom fordons- och sjöfartbranscherna, 
energisektorn och drivmedelsproducenter behövs för att 
ge flygbranschen muskler att klara omställningen.
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HINDER OCH BEHOV

FLYTANDE 
BRÄNSLE Hinder Åtgärder
• Pilotanläggningar 

nya tekniker för 
biobränsle

• Brist på finansiering av nya anläggningar
• Politiker omedvetna om nya tekniker och kostnader för 

pilotanläggningar
• Komplex, icke-transparent och kostsam 

certifieringsprocess

• Olika typer av finansieringsformer för nya anläggningar
• Fortsatt aktörssamverkan för ökad spridning av kunskap
• Samarbete med flygplans/motortillverkare kring certifiering 

(Saab, GKN, FMV)
• Närmare samarbete/dialog med ASTM

• Offentlig/privat 
projektfinansiering, 
Offentlig/Privata 
Joint Ventures med 
riskfördelning

• Fördelning av risker (och möjligheter) behöver ske över 
hela värdekedjan

• Sverige bidrar starkt till men har låg förmåga att ansöka 
om och få EU-medel

• Offtakeavtal, statliga lånegarantier och contracts for 
difference 

• Innovationsstöd, supportbrev för innovation funds
• Uppväxling av Brysselsamarbetet 
• Ökad förmåga inom politiken och hos myndigheter att få 

del av EU-medel

• Sektoröverskridande 
affärsmodeller och 
partnerbolag mellan 
skogsindustri, 
energisektor, 
kemiindustrin 

• Brist på samstämmighet i värdekedjan vad gäller 
lagstiftning

• Konkurrens i värdekedjan kring råvara och brist på 
samstämmighet kring vad råvaran ska användas till

• Konkurrens mellan olika tekniska spår
• Kunskapsbrist

• Gemensam reduktionsplikt i Norden, som tar hänsyn till 
lärdomar från nationella reduktionsplikter 

• Harmoniserade och internationella styrmedel 
• Samsyn i hela värdekedjan för att undvika konkurrens
• Långsiktigt nätverk som samlar aktörer kring fossilfritt flyg, 

delar och sprider information och kunskap
• Ökad långsiktig samverkan inom ekosystemet samt med 

närliggande branscher

• Hållbarhetskriterier 
för bioråvaror

• Bristfälliga hållbarhetskriterier
• Brist på acceptans hos NGOs för behovet av en mångfald 

av råvaror
• Brist på hållbarhetskriterier för syntetiska bränslen (RED2)

• Kommunikation, möten och överenskommelser med stora 
NGOs, ska leda till breda överenskommelser, acceptans 
och konsensus

• Tydliga gemensamma hållbarhetskriterier och 
emissionsfaktorer (oavsett användningsområde)

• Ekosystemets utbildning av aktörer utifrån ett tydligt och 
enhetligt gemensamt mål

• Utveckling av 
fullskaleanläggningar

• Brist på offentlig/privat projektfinansiering och 
riskfördelning

• Långsiktighet och förutsägbarhet i politiken, både 
nationellt och på EU nivå

ALTERNATIVA 
TEKNIKER Hinder Åtgärder
• Investeringar 

i förändrad 
flygplatsinfrastruktur

• Avsaknaden av standarder
• Finansiering 
• Bristfällig kapacitet i svenska elnät
• Lokal elnätsförstärkning görs när behov uppstår, inte i 

förväg
• Branschens storlek

• Titta och lär av tidigare goda exempel
• Involvera flyget i arbetet med CharIN MCS och liera sig 

närmare med tunga fordonsindustrin (klass 8-lastbilar)
• Samverkan med flyg inom SEC (Swedish Electromobility 

Center) 
• Sätt av finansiering från politiskt håll för elektrifiering av 

flygplatser

• Inköp av nya typer av 
farkoster

• Finansiering
• Osäkerheter kring andrahandsvärde och livslängd
• Investeringsvilja och tidig utfasning 
• Den globala marknaden sätter priset

• Riskfördelningsmekanismer med offentlig sektor (lån, mm)
• Balanserade styrmekanismer

• Utvärdering av 
storlek, räckvidd, 
flygplanslayout m.m. 
för nya flygplans-
konstruktioner

• Flygforskning industristyrd
• Finansiering av nya aktörer svårt, både inom akademisk 

forskning och industriell utveckling

• FoU finansiering balanserat och ökad
• TS och LFV ser över regelverk för att den ska kunna stötta 

introduktion av helt ny teknik

• Utvecklingen 
av större 
passagerarflygplan 
med ny framdrivning

• Flygplansutveckling drivs av ett fåtal stora aktörer • Infrastruktursatsningar i Sverige och Norden som 
möjliggör en tidig introduktion i regionen

• Internationella 
samarbetsprojekt 
för utveckling 
och prövning av 
komponenter, 
farkoster

• Resurskrävande 
• Nationella olikheter och skillnad i styrka Kan bli “för stort” 

för oss, för lite verkstad
• Konkurrens

• Samarbete med övriga transportslag och andra industrier 
kring tekniken 

• Etablering av en internationell testarena i Sverige för 
utveckling och tester av komponenter och farkoster

• Affärsmodeller 
och skapandet av 
marknad för early 
adopters.

• Avsaknaden av incitament i nuvarande regelverk 
• Leasingbolag tar största finansiella risken 

• Offentlig upphandling
• Nationella och regionala mål, t.ex. Utsläppsfritt
• Finansiella styrmedel
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MARKNADS UTV. 
MOT SLUTKUNDEN Hinder Åtgärder
• Tilläggstjänster för 

minskad klimatpåverkan
• Pris
• Tillgång 
• Kommunikation 
• Problemet läggs över på kund

• Förändrade resepolicys och upphandlingsprocesser för 
att gynna fossilfria alternativ 

• Övergång från klimatkompensation till klimatreduktion
• Kommunikationsinsatser för ökad medvetenhet kring 

möjlighet att flyga på biobränsle

• Gemensamma 
märkningssystem 
och utvärdering 
av klimatpåverkan 
(Hållbarhets-
kommmunikation) 

• Oenighet kring hur det fungerar
• Komplexitet och otydliga avgränsningar
• Paketering

• Tydlig standard för beräkning av klimatpåverkan 
• Översyn av klimatdeklarationen (Trafikanalys)
• Utlysningar och finansiering av projekt som utveckla 

liknande lösningar (Energimyndigheten)

• Nya rutter i Norden, flera 
flygplatser med flera 
tjänster för resenärer

• Efterfrågan
• Utbud 
• Avsaknaden av infrastruktur 
• Integrerade transportlösningar

• Inkludering av elflyg som ett alternativ i den nationella 
transportplanen och kartläggning av relevant infrastruktur 
(Trafikverket)

• Integrerade betal- och 
beställningstjänster, 
multimodala plattformar

• Saknas plattformar för samarbete mellan olika 
transportlösningar

• Mer stängda lösningar för andra transportslag 
• Avsaknad av gemensam infrastruktur och 

anslutningar för flera transportslag 
• Osäkerhet kring ägande (marknadsdriven eller 

lagstiftad lösning?)

• Utredning av gemensamma, integrerade 
transportlösningar som inkluderar flyget

• Plattform för samarbete och gemensamma satsningar 
mellan olika transportlösningar 

• Hållbarhetskommunikation 
kring flyget och dess 
samhällsbetydelse

• Negativ medieuppmärksamhet 
• Flyg ses som ett problemområde istället för 

möjlighetsområde
• Debattklimatet 

• Samverkan kring kommunikationsinsatser 
• Tydlig ställning kring flyget hos politiker 

” I stora drag handlar de identifierade 
hindren om brister eller otillräcklighet 
främst inom områdena finansiering, 
politik, infrastruktur, samarbete, 
kommunikation och forskning.”
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Fossilfritt flyg 2045 grundades av RISE, SAS och 
Swedavia. RISE är ett forskningsinstitut som ägs av 
Närings departementet och RISE uppdrag är att verka för 
hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets 
konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ 
utveckling av samhället. Flyg är en viktig del av den 
skandinaviska infrastrukturen och SAS upprätthåller den 
högsta frekvensen för avgångar till och från Skandinavien 
och förbinder mindre regionala flygplatser med större 
nav. Som en del av Star Alliance flyger SAS sina kunder 
till 1300 destinationer över hela världen. Swedavia 
äger driver och utvecklar det nationella basutbudet 

av flygplatser i Sverige. De tio flygplatserna bildar ett 
system som knyter samman Sverige – och Sverige med 
världen. Swedavia utvecklar fram tidens klimatsmarta 
flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige. 
Tillsammans skapade RISE, SAS och Swedavia Fossilfritt 
Flyg 2045 som en plattform för samarbete för hela 
flygindustrin, både för kunskap och hårdvara. Vi driver 
innovation utifrån ett processorienterat arbetssätt, där 
värde skapas genom att aktörer i hela ekosystemet för 
fossilfritt flyg aktivt involveras i verksamheten. 

www.fossilfreeaviation.com 

www.fossilfreeaviation.com



