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1   Varför satsa på gröna drivmedel till flyget?  
 

� Efterfrågan på flygresor ökar både nationellt och internationellt. 

� Flygbränslen produceras idag i stort sett enbart från fossila källor. 

� Biobränslen är idag den enda fungerande lösningen för att kraftigt minska 
flygets utsläpp av växthusgaser.    

 

Efterfrågan på flygresor ökar, både i Sverige och globalt trots att den svaga ekonomiska 
konjunkturen i stora delar av världen. I Sverige är inte sambandet mellan ekonomisk ut-
veckling och flygresande lika  starkt som tidigare, och flygresandet beräknas öka med 5% 
under 2014, och med 3% per år fram till 2020. Runt om i världen pågår en omställning 
från ett energisystem baserat på fossila bränslen till ett baserat på förnybara energikällor.  

Internationellt har Sverige varit ett föregångsland vad avser introduktionen av biobräns-
len, i synnerhet inom vägtransportområdet och värmesektorn. Sverige har även visat att 
ekonomisk tillväxt inte per automatik behöver leda till ökade utsläpp av växthusgaser, 
utan tvärt om en minskning. En stor del av denna frikoppling kan förklaras av en utfasning 
av fossila bränslen till förmån för biobränlslen. 

Ur ett globalt perspektiv står flygtrafiken för drygt 2% av utsläppen av koldioxid, och 
mellan 4-5% av de totala svenska utsläppen. Den högre andelen för Sverige beror på att 
de totala utsläppen är relativt sett lägre i Sverige än i andra länder. Det kan jämföras med 
vägtrafiken som står för omkring 30% av Sveriges koldioxidutsläpp1.  

Utsläppen från det svenska inrikesflyget har visserligen minskat med 15% sedan år 2002, 
men den globala flygtrafiken fortsätter att öka, och antas ha fördubblats inom 15 år. De 
utsläppsminskningar som tekniska förbättringar av flygplanen och effektivare flygning 
ger, kommer inte att kunna kompensera för den ökade flygtrafiken.  

Idag produceras jetbränsle (flygbränsle) för det kommersiella flyget i praktiken enbart från 
fossila källor. Med tanke på att en stor del av dagens flygplansflotta kommer att vara i 
bruk även 20302, är det inte sannolikt att större tekniksprång kommer att kunna minska 
utsläppen inom denna tidshorisont. Den enda möjligheten flygbranschen ser för att 
minska utsläppen, utöver tekniska effektiviseringsåtgärder, högre beläggning och smar-
tare flygtrafikledning, är att introducera alternativa bränslen med lägre klimatpåverkan. 
Idag utgör biobränslen baserade på förnybara råvaror det enda existerande alternativet 
till fossila bränslen inom flyget. Personbilar och markbaserade transporter kan utnyttja 
flera olika teknikspår, flytande- eller gasformiga biobränslen eller el,  i stället för fossila 
bränslen. Detta är inte möjligt för flyget. Här krävs bränslen som kan fungera inom exi-
sterande teknik och samtidigt har lägre växthusgasutsläpp. De transportslag som inte har 
alternativ till flytande bränslen är främst flyget, sjöfarten och tunga vägtransporter och 
tillgängliga biomassaresurser gör därmed stor nytta inom dessa sektorer för att minska 
utsläppen. 

Flyget omfattas idag inte av några vare sig nationella eller internationella bindande krav 

om minskade utsläpp, vilket däremot är fallet för vägtransportsektorn. Däremot har flyget 

                                                      
1 Trafikutskottet, Framtidens flyg (2014) 
2 Fossilfri flygtrafik? (2012) Underlagsrapport till utredningen om fossilfri fordonsflotta 
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internationellt utarbetat egna frivilliga åtaganden. I Sverige sker inte någon subvention av 

flygindustrin, utöver vissa bidrag till regionala flygplatser, och det finns inga incitament 

för en marknadsintroduktion av biobränslen i luftfarten. Flygindustrin har emellertid tagit 

initiativ till att minska sina utsläpp genom frivilliga åtaganden, demonstrationsanlägg-

ningar och provflygningar med biobränslen. För att långsiktigt minska flygets bidrag till 

växthuseffekten efterlyser flygnäringen politiska målsättningar kombinerat med effektiva 

styrmedel för att få igång en fungerande marknad för förnybart flygbränsle. 

 

”Vi ska gå före så att vi är ett föredöme för andra, så att även andra vill följa 
efter.” 

Svenskt Flyg 

 

2   Det här gör flyget idag 
 

� Flyget har definierat egna globala utsläppsmål. 

� Det är idag möjligt att tanka biojet på Karlstad Flygplats. 

� Sverige ligger efter övriga nordiska länder vad gäller omställningen av 
luftfarten från fossila bränslen.    

 

Branschen jobbar aktivt för att sänka utsläppen av växthusgaser, men det är inte tillräck-
ligt för att möta ökningstakten i flygresandet. Exempel på åtgärder är utvecklingen av nya 
flygplan som är 20-30% energieffektivare än äldre, rakare flygrutter för kortare resväg och 
glidflygning vid landning. För att få ner växthusgasutsläppen ytterligare krävs nya bräns-
len som kan blandas med konventionellt flygbränsle och kan användas med existerande 
teknik och infrastruktur.  

2.1   Flygindustrin sätter egna miljömål 
Det saknas globala styrmedel för att minska växthusgasutsläppen och införa biobränslen 
för flyget. Flygindustrin har genom FNs globala flygorgan ICAO3 inlett ett arbete med mål 
att halvera de globala koldioxidutsläppen från flyget med 50% till 2050 jämfört med 2010. 
Flyget är därmed den enda industribransch som har ett gemensamt globalt utsläppsmål.  
ICAO anser att ett globalt marknadsbaserat handelssystem är det bästa sättet för att nå 
målet eftersom ett handelssystem är flexibelt och tillåter varje aktör att vidta skräddar-
sydda åtgärder för att få ner utsläppen. Det är även effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv 
och kan fungera globalt, vilket är en förutsättning för att få till stånd en faktisk utsläpps-
minskning.  

                                                      
3 International air traffic association: FNs flygorgan och den organisation som i praktiken 
reglerar den globala luftfarten. 
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Flyget sätter upp egna globala utsläppsmål 

Flyget utarbetar via branschorganisationerna ICAO och IATA som enda internationella 
sektor egna globala utsläppsmål. 

Biobränslen beräknas stå för en betydande del av utsläppsminskningarna från 2020 då 
IATA har som mål att uppnå koldioxidneutral tillväxt. Från år 2050 ska utsläppen ha hal-
verats jämfört med 2005.  
 

 

Den europeiska luftfartens utsläpp ingår idag i handeln med utsläppsrätter (EU-ETS), men 
endast utsläpp från luftfart inom EUs luftrum inräknas från 2013. Beslutet att inte inräkna 
andra länders flygbolag togs efter motstånd från amerikanska och asiatiska flygbolag4. 
Beslutet innebar ett mervärde för de berörda flygbolagen då de kunde höja priserna upp 
till samma nivå som kostnaderna för EU ETS skulle ha givit.  

Det kan innebära att luftfarten inom EU utsätts för en konkurrensnackdel5. Nuvarande EU-
ETS har också kritiserats för att de låga priserna på utsläppsrätter inte motiverar minskade 
utsläpp. 2013 permanentades beslutet av ministerrådet i väntan på ICAOs arbete om ett 
globalt handelssystem för utsläppsrätter för flyget som beräknas presenteras 2016 och 
träda i kraft från 2020. Att ministerrådet permanentade beslutet att exkludera icke-EU 
luftfart baserades på riskerna för att ett ”lapptäcke” av nationella inkompatibla initiativ på 
området kunde byggas vilket skulle kunna vara till skada både för flygbolagen och för de 
miljömål som satts upp. Branschen menar att flyget måste ha samma spelregler globalt. 

Miljömål har också satts upp av IATA6, flygbolagens internationella organ som omfattar 
240 flygbolag och 84% av den globala luftfarten. IATA har som mål att ha en koldioxid-
neutral tillväxt från 2020, och att ha halverat koldioxidutsläppen år 2050 jämfört med 
2005. Både ICAO och IATA menar att biobränslen är nödvändiga för att få ner utsläppen 
tillräckligt snabbt (se Figur 1). 

                                                      
4 Fossilfri flygtrafik? (2012) Underlagsrapport till utredningen om fossilfri fordonsflotta 
5 FOI, Alternativa flygbränslen, 2013 
6 International Air Transport Association. Internationell organisation för flygbolagen som 
arbetar standarder och regler för luftfarten. 
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Figur 1 IATA har som mål att från 2050 ha halverat koldioxidutsläppen jämfört med 2005. En stor 
del av utsläppsminskningarna ska åstadkomma med hjälp av biobränslen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de utsläppsmål som finns uppsatta för flyg-
näringen är frivilliga åtaganden från branschen. Flygnäringen har alltså bedrivit ett pion-
järarbete och satt upp egna åtaganden för att minska sina utsläpp. Det saknas dock poli-
tiskt förankrade beslut. 

 

2.2   Pågående initiativ i de nordiska länderna 
Lönsamheten för flygbolagen är i jämförelse den markbaserade transportsektorn betyd-
ligt mer beroende av bränslekostnaden. En prisökning på jetbränsle kan därför få stora 
konsekvenser för flygtrafiken och lönsamheten inom luftfarten. Bränslekostnaden kan stå 
för upp till 40% av totalkostnaden för ett flygbolag. Idag är dessutom flygindustrin hårt 
pressad med stark konkurrens och små marginaler. Mer bränslesnåla- och miljövänliga 
lösningar är därför en viktig drivkraft. Samtidigt har bränslepriset ur ett historiskt per-
spektiv drivit på utvecklingen av ny, effektiv teknik. Jämfört med att tillverka konvention-
ellt flygbränsle med fossilt ursprung är tillverkningen av biojet betydligt dyrare, dels på 
grund av att anläggningarna är små och volymerna mindre, men också på grund av att 
råvarukostnaderna är högre och tillverkningsprocessen mer kostnadskrävande. Det finns 
heller ingen kontinuerlig produktion av biojet i världen idag. Den råvara som används kan 
också användas inom andra sektorer som har större betalningsförmåga än flyget. Att 
minska prisskillnaden gentemot konventionellt flygbränsle är därför en nyckel till en fun-
gerande marknad. Det är därför en utmaning att i en pressad bransch introducera mer 
kostsamma bränslen. Dock pågår flera initiativ i de nordiska länderna för att göra biojet 
mer konkurrenskraftigt. 
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2.2.1   NISA 

I Norden pågår ett arbete för att introducera förnybara bränslen i flyget kallat NISA7 med 
syfte att snabba på utvecklingen och kommersialiseringen av förnybara bränslen inom 
flyget. Bakom initiativet står bland andra flygbolagen SAS, Malmö Aviation, Norwegian, 
flygplatsoperatörerna Swedavia, Avinor, Copenhagen Airports och myndigheter som 
Transportstyrelsen samt de två stora flygplanstillverkarna Airbus och Boeing. NISA starta-
des också med anledning av att det till stor del saknas politiskt ledarskap för en förnybar 
utveckling inom flyget och av en oro att andra transportslag, till exempel vägtransport-
sektorn, prioriteras politiskt vad gäller förnybara bränslen. Ett av NISAs mål är att starta 
tre pilotanläggningar för hållbart flygbränsle i Norden senast 2016. På europeisk nivå 
finns också frivilliga initiativ, till exempel ITAKA (Initiative towards Sustainable Kerosene 
for Aviation) som arbetar för bättre försörjning av förnybara bränslen och EU Advanced 
Biofuels Flightpath Initiative som utgör ett samarbete mellan EU, europeiska flygbolag 
och europeiska producenter av biojet. 

2.2.2   Sverige 

På Karlstad Flygplats finns Sveriges, och även Europas, första tankstation för biojet i drift. 
Tankanläggningen är resultatet av ett samarbete mellan Karlstad Flygplats, Karlstad kom-
mun, Statoil Aviation och SkyNRG Nordic. Syftet med projektet är att gå före i utveckl-
ingen för introduktionen av biojet, och för att åstadkomma en större efterfrågan. 
Meningen är också att fler sådana regionala initiativ som Karlstad Flygplats utgör, så 
kallade BioPorts, ska kunna etableras på fler platser i världen. SkyNRG Nordic importerar 
bränslet, och Statoil Aviation distribuerar och blandar det med konventionellt flygbränsle 
till en viss låginblandning, idag vanligen 10%-45% i de biojetflygningar som görs. Flyg-
bolag som startar från Karlstad Flygplats kan alltså välja att använda biojet istället för 
enbart fossilt jetbränsle. Statoil har även lagringsplatser för biobränsle på ett antal platser, 
utöver Karlstad Flygplats i hamnen Brevik i Norge och i Gävlehamn. Biojet är idag 3-4 
gånger dyrare än konventionellt flygbränsle men för ett årtionde sedan var priset upp till 
10 ggr högre. En bidragande orsak till att bränslet är dyrare är att det inte finns någon 
kontinuerlig tillverkning av biojet; varje beställning produceras ”on demand”. 

 

 

Figur 2 Karlstad Flygplats har Europas första tankstation för biojet i drift.  

 

 

                                                      
7 Nordic Initiative for Sustainable Aviation fulels. 
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I Sverige pågår utöver det regionala initiativet på Karlstad Flygplats men även andra ini-
tiativ. Studier har gjorts på hur en storskalig produktion av biojet till Arlanda Flygplats 
från skogsråvara med FT-processen ska möjliggöras, och resultaten visade på att en stor-
skalig produktionsanläggning skulle sänka kostnaden för biojet betydligt. Även Braviken 
och Hallstavik har tillsammans med Swedavia undersökts som tänkbara platser för stor-
skaliga produktionsnaläggningar som skulle kunna försörja Stockholm Arlanda Flygplats 
med biojet. Utifrån dessa resultat har en avsiktsförklaring skrivits mellan Swedavia, Solena 
Fuels och skogsföretaget Holmen för att producera biojet från skogsråvara. Tanken är att 
Swedavia kan fungera som katalysator for att underlätta utvecklingen av biojet och för att 
få till stånd en produktionsanläggning. 

2.2.3   Norge 

Norge har kommit förhållandevis långt i planerna för förnybart bränsle i flyget. Där finns 
en politisk vilja att föra in biobränslen i luftfarten och biobränslen beskrivs som en viktig 
del i att nå politiskt uppsatta mål. I ett uppdrag från Norges Klimat- och Miljödeparte-
ment8 beskrivs biobränsle som en viktig del i omställningen till en fossilfri luftfart.  Norge 
har också lagt fram förslag om differentierade startavgifter för att få in mer biobränslen, 
och det finns långtgående planer på produktionanläggningar för biojet i landet. Lufthansa 
Group (med flygbolagen Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Germanwings, Eurowings, 
Brussels Airlines) har i en överenskommelse med Swedavias norska motsvarighet Avinor 
och SkyNRG Nordic åtagit sig att 5% av flygbolagets bränslebehov ska komma från biojet 
från 2015. Distributionen av biojet kommer att vara integrerad i den övriga bränsle-
försörjning på Oslo Flygplats. Detta innebär för Lufthansas del att över 5 000 flygningar 
årligen kommer att genomföras med en inblandning av biobränsle utgående från Oslo 
Flygplats. Flygbolagen KLM och SAS är också involverade i satsningen. 

I Norge pågår också ett samarbete mellan energibolaget Statkraft och massa- och pap-
perstillverkaren Södra. Ett utvecklingsbolag har startats för att bygga en produktions-
anläggning för biodrivmedel i Tolfte där massabruket lagts ned. Bakgrunden är att 
skogsindustrin i Norge söker avsättning för sina produkter efter en minskad efterfrågan 
av massa och papper. Biodrivmedelsproduktion, bland annat produktion av biojet, ses 
därför som en framtida möjlighet att få avsättning för skogsråvaran. Ett samarbete lik-
nande det i Tolfte pågår också i Hønefoss mellan Viken Skog och Treklyngen. 

2.2.4   Finland 

Även i Finland pågår arbeten med att använda mer biobränslen i luftfarten. Enligt en finsk 
utredning som gjorts på uppdrag av bland andra Kommunikationsministeriet, Finavia och 
Neste Oil har Finland goda förutsättningar att vara en föregångare i världen för att ta i 
bruk och använda biojet, men det behövs enligt utredningen, offentligt stöd för att öppna 
marknaden. Finlands Trafik- och kommunminister menar att en användning av biojet 
skulle visa att Finland är en föregångare inom teknik och bioekonomi. I och med pro-
duktionen av biojet, öppnas också nya affärsområden samtidigt som Helsingfors Flygplats 
kan stärkas som en hållbar knutpunkt mellan Finland och Asien. I den finska studien har 
möjligheterna att producera biojet vid raffinaderiet i Borgå från biodiesel undersökts. De 
extrakostnader som uppstår i samband med biojetproduktionen föreslås läggas på passa-
gerarna i en uppstartsfas, främst för affärsresenärer inom den offentliga sektorn och vissa 
pionjärföretag, kombinerat med subventioner. I ett senare skede kan kostnaden även 
bäras av andra företag och privatresenärer. I dagsläget (2014) finns inga styrmedel eller 

                                                      
8 Kunnskapsgrunnlag for lavutslipputvikling, Miljodirektøratet, 2014. 
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incitament i Finland som stödjer användningen av biojet, men en utredning har alltså 
genomförts. Konceptet beskrivs vidare i avsnitt 3.3  . 

Flygbolaget Boeing är involverade i testflygningar och utveckling av så kallad Green 
Diesel tillsammans med drivmedelsproducenten Neste Oil i Finland. Boeing deltar i ut-
vecklingsarbetet av biobränslet som genom en variant av HEFA-processen används för att 
producera biodiesel av flygbränslekvalitet. Green Diesel är ännu inte certifierad av ASTM. 

2.2.5   Danmark 

I Danmark har förutsättningarna undersökts för utveckling, produktion och långsiktig 
kommersialisering av biojet i en studie9 med stöd av danska Transportmyndigheten och 
branschföreningen Dansk Luftfart. 50% av Danmarks totala landareal används idag för 
produktion av foder för landets produktion av kött- och mejeriprodukter. Resultaten från 
studien visar att mellan 100% till 150% av behovet av råvara till biojetproduktion kan 
täckas, givet att biojet produceras i bioraffinaderier där flera olika produkter faller ut. Den 
nödvändiga mängden biomassa finns med andra ord redan tillgänglig. Produktion i bio-
raffinaderier skulle också sänka kostnaderna till nivåer med konventionellt jetbränsle. 
Studien pekar också på synergieffekter i form av arbetstillfällen som skapas vid produk-
tionen. Studien föreslår ett antal rekommendationer för att möjliggöra en ökad marknad 
för hållbara flygbränslen i Danmark, bland andra: i) behov av incitament och styrmedel, ii) 
stärkt samarbete mellan marknadens aktörer och iii) politisk prioritering av tillgängliga 
råvaruresurser till de sektorer som inte har andra alternativ till användning av hållbara 
bränslen (flyget, sjötransporter och tunga vägtransporter). Det finns idag ingen produk-
tion i Danmark av vare sig fossilt eller förnybart jetbränsle, men det finns oljeraffinaderier 
där det finns potential att samproducera hållbart flygbränsle tillsammans med petrole-
umprodukter. Idag finns inga incitament eller styrmedel verksamma i Danmark för intro-
duktion av hållbara bränslen i flyget. 

Energimyndigheten i Danmark har sökt och beviljats stöd från Nordiska Ministerrådet 
motsvarande 1,3  miljoner danska kronor för en nordisk studie om hållbart flygbränsle. 
Danska motsvarigheten till Energimyndigheten är, tillsammans med myndigheter i de 
andra nordiska länderna, ägare av projektet. Utöver detta erhöll danska forskare mot-
svarande 21 miljoner danska kronor från Danmarks innovationsfond till ett projekt för att 
undersöka möjligheterna att använda mikroorganismer för att framställa biojet. Projektets 
totala finansiering är 29 miljoner danska kronor och kommer att pågå i fyra år. 

 

                                                      
9 Sustainable Fuels for Aviation – An analysis of Danish achievements and opportunities 
(2014). 
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3   Vilka är hindren för att kunna göra mer?  
 

� Det saknas nationella mål och politiskt engagemang. 

� Det är en stor prisskillnad mellan fossilt flygbränsle och biojet. 

� Det saknas styrmedel och incitament för förnybara bränslen.    

 

3.1   Brist på politiskt engagemang 
Den markbaserade transportsektorn har både i Europa och globalt varit föremål för bety-
dande insatser i form av styrmedel och incitament för att minska sektorns klimatpåverkan. 
I EU finns styrmedel som berör minskade växthusgasutsläpp i transportsektorn i bland 
annat utifrån direktivet för förnybar energi (2009/28/EG). Andra exempel  är bränsle-
kvalitetsdirektivet som beskriver vilka låginblandningsnivåer av biodrivmedel som är til-
låtna. Importtullar är exempel på åtgärder på EU-nivå för att en inhemsk produktion av 
biodrivmedel ska kunna bibehållas. 

I Sverige har en mängd nationella styrmedel för biobränslen inom vägtransportsektorn 
både införts och dragits tillbaka de senaste tio åren. Några exempel är energi- och kol-
dioxidskattebefrielse för biodrivmedel, lag om skyldighet att tillhandahålla biodrivmedel 
(främst etanol), sänkt förmånsvärde för miljöbilar, miljöbilspremie och fordonsskatte-
befrielse för miljöbilar, med flera. Ett kvotpliktssystem utarbetades av regeringen under 
2013 i syfte att öka mängden låginblandade biodrivmedel i bensin och diesel, ett förslag 
som just nu utreds och väntas presenteras under 2016. De olika åtgärderna har gjort att 
Sverige varit ett internationellt föregångsland för introduktion av biobränslen inom trans-
portsektorn. 

Även om flygets växthusgasutsläpp är små i förhållande till vägtransportsektorns utsläpp 
förväntas flygtrafiken öka kraftigt de kommande åren. Flyget är mycket viktigt för Sveriges 
ekonomi, näringsliv och förbindelser med omvärlden. Lösningen på problemen är inte att 
sluta flyga, utan att sätta upp långsiktiga mål för hur flyget kan utvecklas på ett hållbart 
sätt. 

Sammanfattningsvis saknas det inte bara politiska incitament på dagens marknad. Det 
finns heller ingen förväntan hos marknadens aktörer att krav ska komma på biodrivmedel 
i framtiden. 

3.2   Lågt utbud och högt pris 
Utmaningarna för att introducera mer biobränslen i luftfarten ligger dels i kostnaden för 
att producera biobränslen, både vad gäller produktionsanläggningar och råvarukostnader, 
och dels i avsaknaden av långsiktiga styrmedel och incitament. Detta har lett till en ond 
cirkel där kapitalstarka aktörer som t.ex. oljebolag, saknar ekonomiska incitament för att 
göra de investeringar som krävs i storskaliga anläggningar som kan sänka bränsle-
kostnaden. Tillgången på biobränslen för flygtrafiken fortsätter därför att ligga på en låg 
nivå och till ett högt pris, trots att flygbolagen efterfrågar alternativa bränslen. För att 
sänka kostnaden för biobränslet krävs därför styrmedel och incitament av olika slag, både 
på utbuds- och efterfrågesidan. Någon måste bära de finansiella riskerna som det innebär 
att bygga en ny produktionsanläggning. 
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3.3   Avsaknad av styrmedel och incitament 
Det finns idag inga styrmedel i Sverige som syftar till att driva på utvecklingen och mark-
nadsintroduktionen av biojet, men ett antal tänkbara processer igång som direkt eller 
indirekt kan öka användningen (se Tabell 1). Flygbranschen förespråkar under en 
introduktionsperiod en tydlig politisk strategi i kombination med lämpliga styrmedel för 
att få en större marknadsintroduktion för biojet.  

Tabell 1. Exempel på styrmedel/initiativ för att driva på utvecklingen och marknadsintrodutkionen 
av biojet nationellt och globalt. 

Initiativ Land Status 

Kvotplikt Norge Förslag 

FlyGreen-fond Sverige Igång våren 2015 

Subventioner Sverige Förespråkas av branschen 

Differentierade startavgifter Norge Förslag i Norge 

Utsläppsrättshandelssystem Globalt Utarbetas av ICAO, presenteras 2016 

Helsinki Green Hub Finland Studie för Helsinki-Vantaa flygplats 

Stöd till FoU Danmark Stort forskningsprojekt planeras 

Flygskatt Sverige Utreds i Sverige, avfärdat i ett flertal länder 

Investeringsgarantier Sverige/EU Har funnits för vägtransportsektorn 

 

3.3.1   Kvotplikt 

Med ett kvotpliktsystem, liknande det kvotplikssystem som utarbetas för biodrivmedel 
inom vägtransportssektorn, skulle oljebolagen åläggas att blanda in en viss volym biojet i 
det konventionella flygbränslet. Det skulle innebära en fastställd volym biojet i det bränsle 
som säljs till flygbolagen på flygplatserna. Det går också att tänka sig en klimatstyrd kvot-
plikt som styr mot det klimatmässigt bästa bränslet istället för volym. Kostnaden för ett 
kvotplikssystem faller till slut på biljettpriset vilket skulle kunna göra svenska flygbolag 
mindre konkurrenskraftiga. Detta skulle kunna kompenseras med avgiftslättnader på 
exempelvis startavgifterna som betalas av flygbolagen. Startavgifterna varierar mellan 
flygplanstyp beroende på storlek, buller, utsläpp, tyngd med mera. Avgifterma inkluderar 
även flygtrafikledning. En kvotplikt för biodrivmedel i vägtransportsektorn utreds i 
Sverige, men det är troligen mer komplicerat att införa detsamma för flyget. En förutsätt-
ning för att en kvotplikt ska fungera är att det finns en tillgång av biojet till rimliga priser, 
och det är därför framförallt ett styrmedel som kommer ifråga när det finns en kontinuer-
lig tillgång på biojet. 

3.3.2   FlyGreen-fond 

För att överbrygga prisskillnaden mellan det konventionella flygbränslet och biobränsle 
håller en FlyGreen-fond på att utvecklas. Idén med en fond för att driva på marknaden för 
biojet har utvecklats vid flygplatsen i Karlstad med inspiration av SkyNRGs Corporate 
Program i Nederländerna. Fonden är ett eget non-profit företag där till exempel 
Swedavia, Avinor, SAS och Finnair kan gå in med medel för att täcka omkostnaderna för  
fondens verksamhet. Olika aktörer kan sedan investera i fonden där 75% av fondens me-
del ska användas till att överbrygga prisskillnaden mellan biojet och fossilt jetbränsle och 
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25% ska gå till forsknings- och utvecklingsprojekt inom biojet. När prisgapet mellan 
biobränsle och fossilt bränsle minskar i framtiden kan fördelningen av medlen ändras. 
Arbetet pågår med konstruktionen av fonden och planen är att den är igång i början av 
2015. 

På Karlstad Flygplats kan flygbolagen välja att köpa flygbränsle med olika inblandnings-
nivåer. Från och med 2015 är målet att alla tankningar på Karlstad Airport har en viss 
inblandning av biobränsle. Samarbetet på Karlstad Flygplats visar att branschen går före 
och att det genom samverkan går att introducera biojet i luftfarten redan idag. I Sveriges 
är även Jönköpings Flygplats och Gotlands Flygplats intresserade av att kunna erbjuda 
biojet till flygbolagen och diskussioner pågår för att realisera planerna. 

Enligt Statoil Aviation och SkyNRG Nordic finns det idag inga alternativ till biobränsle för 
att få ner utsläppen av växthusgaser för flyget. Genom projektet hoppas parterna kunna 
åstadkomma en efterfrågan, inspirera andra flygplatser och öka efterfrågan på biojet. 

FlyGreen-fondens medel går dels till att överbrygga prisskillnaden mellan biojet och kon-
ventionellt jetbränsle och dels till att finansiera fortsatta utvecklingsprojekt på området. I 
princip fungerar fonden som en klimatkompensationsfond med skillnaden att investe-
ringarna sker regionalt eller lokalt genom att stimulera användandet av biojet. Det är idag 
möjligt att klimatkompensera sina flygresor hos ett flertal flygbolag men denna klimat-
kompensation sker vanligen i andra delar av världen, till exempel genom investering i 
vindkraft i Kina. Med FlyGreen-fonden kan insatserna ske regionalt eller nationellt och 
flygindustrin och företag, likväl som privatpersoner, kan investera i fonden. 

Företag, privatpersoner och organisationer kan bidra till fonden på tre olika sätt: 

i) Pionjärföretag. Större företag kan använda fonden för att kompensera för sina 
flygresor. Baserat på företagets flygresor görs en uppskattning av vad det 
skulle kosta att genomföra resorna med biojet istället för fossilt jetbränsle. 
Bolagen väljer sedan att betala hela eller delar av beloppet som den extra 
kostnaden för biojet motsvarar till fonden. I praktiken innebär det alltså ett 
mellanting mellan en klimatkompensation och ett innovationsstöd på lokal 
eller regional nivå. 

ii) Klusterlösning. Företag och organisationer kan här bidra med medel till fon-
den för att på frivillig basis bidra till regional utveckling. Anledningen kan till 
exempel vara att det är viktigt att ha en hållbar flygplats, bidra till jobb i reg-
ionen etc. 

iii) Individlösning. Privatpersoner kan välja att kompensera sina flygresor genom 
att bidra till fonden. Ett slags innovationsstöd till hållbara flygplatser. 

Flygindustrin finansierar till fullo, utöver bidrag till vissa regionala flygplatser, helt sin egen 
infrastruktur och åtnjuter inga ekonomiska subventioner för en omställning till förnybara 
bränslen. Flygbranschen ser paralleller till utvecklingen inom vägtransportsektorn där 
kombinationer av ekonomiska incitament och subventioner drivit utvecklingen mot en 
marknadsetablering för biobränslen. Liknande subventioner, direkta eller indirekta, skulle 
kunna införas för flyget i Sverige i en introduktionsfas. Flygbranschen har uttryckt en öns-
kan om att köpa biojet när bränslet finns tillgängligt till rimliga kostnader. En stabilare 
prisbild på biojet jämfört med fossilt bränsle vore ytterligare ett tänkbart alternativ för att 
öka användningen. Eftersom priset på konventionellt jetbränsle varierar med oljepriset 
skulle en bättre stabilitet på priset för biojet kunna göra att flygbolagen kunde betala mer 
för biobränslet, alltså att flygbolagen genom att köpa förnybart flygbränsle betalar en 
slags premie för att försäkra sig om ett långsiktigt stabilt pris. 
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3.3.3   System för utsläppshandel 

ICAOs utsläppshandelssystem för flyget kommer att presenteras under 2016 och gälla 
från 2020. Utsläppshandelssystemet utformas efter flygets förutsättningar och syftar 
främst till att sänka flygets växthusgasutsläpp. Biobränslen som har lägre växthusgas-
utsläpp kommer troligen in som en naturlig del, men det krävs fortfarande incitament för 
att få igång en större produktion av biojet, och subventioner kommer att vara aktuella 
även efter 2020. Flygbranschen uppmuntrar Sveriges regering att stödja ICAOs arbete. 

3.3.4   Övriga styrmedel 

I Finland har olika affärsmodeller för att underlätta övergången till biojet studerats i en 
rapport på uppdrag av bland annat Kommunikationsministeriet, Finavia och Neste Oil. Ett 
koncept för att få konkurrenskraftiga priser på biojet föreslås implementeras under en 
treårsperiod. Under de första två åren ska kostnaden för biojet främst bäras av företag,  
offentlig sektor och subventioner. Subventionerna föreslås täcka 45% av de extra kostna-
derna för biobränslet. Tanken bakom hela konceptet är att efterfrågan skapar utbud och 
att när väl efterfrågan ökar, så ökar också lönsamheten och intresset för producenter och 
leverantörer av biojet. Det tredje året kan även privatresenärer använda systemet genom 
att den extra kostnaden fördelas på ett något högre biljettpris. Den finska studien utgår 
från att biodiesel av flygplanskvalitet kommer att godkännas som flygbränsle (Green die-
sel), vilket är under utredning av ASTM. När biodiesel av flygbränslekvalitet väl godkänns 
är tanken att raffinaderiet i Sköldvik i Borgå används för att producera bränslet. 

Forsknings- och utvecklingsstöd skulle göra det möjligt för flygplatsägarna att tillsam-
mans med oljebolagen och andra intressenter, att utveckla infrastrukturen på regional 
nivå på olika flygplatser för att göra det möjligt att etablera produktionsanläggningar och 
tankstationer. Särskilt möjligheterna att producera biojet i Sverige och infrastrukturens 
lokalisering i förhållande till tillgängliga bioråvaror, skulle behöva undersökas mer ingå-
ende, liksom synergieffekter av samproduktion av biobaserade drivmedel till vägtrans-
portsektorn. I Danmark satsas kommande år motsvarande 29 miljoner danska kronor för 
utveckling av produktionsteknik, se avsnitt 2.2.5  . 

En skatt som syftar till att minska själva flygresandet kan innebära att utsläppen flyttas till 
andra sektorer och kan även ha negativa sidoeffekter på den övriga ekonomin såsom 
turism och näringsliv. En flygskatt har diskuterats ibland annat Nederländerna och Irland 
med frångåtts då den ansetts ha haft alltför negativa effekter på ekonomin. 

En stor utmaning i att få igång marknaden är att få till stånd större produktions-
anläggningar. Stora volymer skulle sänka kostnaderna per producerad liter biojet. De 
företag som investerar i en produktionsanläggning tar dock stora ekonomiska risker och 
därför krävs någon form av riskspridning eller riskdelning. En möjlighet är att staten, eller 
EU via investeringsmedel, lånar ut pengar till konsortier för att ta en del av den initiala 
risken och på så sätt dela risken med marknaden. Eftersom tekniken finns och bränslet är 
godkänt är det inte pilotanläggningar som behövs, utan storskaliga anläggningar. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det redan finns enstaka frivilliga incitament i 
de nordiska länderna, där FlyGreen Fund är mest utvecklad. Flera förslag finns på hur 
styrmedel skulle kunna fungera men såsom ännu inte implementerats, som kvotplikt, 
differentierade startavgifter och statliga investeringsgarantier. Förslagen på styrmedel 
skulle, med vissa anpassningar, kunna fungera även i Sverige. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att flygindustrin är global. När det gäller till exempel kvotplikts- eller klimat-
kompensationssystem måste flygbolagen kunna tillgodoräkna sig en utsläppsminskning 
även om tankning och användning av biojet sker utanför Sverige eller Europa, såvida det 
inte enbart rör sig om inrikesflygningar.  
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4   Tekniken finns  
 

� Biojet kan användas i existerande infrastruktur och motorer. 

� Bränsledistributionen till flyget är mindre komplex än den för 
vägtransportsektorn. 

� Biojet är ett så kallat andra generationens biobränsle.    

 

Säkerhetskraven och pålitligheten för jetbränslen är mycket höga och eftersom de måste 
klara de extrema förhållanden de utsätts för under en flygning. För flygindustrin är det 
inte möjligt, vare sig praktiskt eller ekonomiskt, att anpassa existerande teknik som moto-
rer och infrastruktur till ett nytt bränsle utan de nya bränslen som kommer i fråga måste  
vara identiska med vad som föreskrivs i standarden för fossilt flygfotogen (Jet-A1). Biojet 
kan framställas ur en mängd olika råvaror, exempelvis vegetabiliska oljor, hushållsavfall, 
cellulosa och stärkelse. 

 

4.1   Olika produktionsmetoder för biojet 
Det finns ett antal processer för att framställa biojet beroende på råvara, varav två är god-
kända av standardiseringsorganisationen ASTM10, se Tabell 2. De bränslen som godkänns 
av ASTM tillåter en inblandning av upp till 50% av bränslet i Jet-A1. 

Tabell 2. Produktionsprocesser för framställning av biojet. De processer som är god-
kända av ASTM tillåter en inblandning av 50% av biojetbränslet i det konventionella 
flygbränslet. 

Produktionsprocess Råvara Godkänt av ASTM 

Fischer-Tropsch (FT) Biomassa, hushållsavfall Ja, 2009 

Hydrotreated Esters and 
Fatty Acids (HEFA) 

Vegetabiliska oljor (rest-
oljor), animaliska fetter 

Ja, 2011 

Direct Sugar to Hydro-
carbons (DSHC) 

Sockerarter Nej, men under beredning 

Alcohol-To-Jet (ATJ) Biomassa, hushållsavfall Nej, men under beredning 

Hydrotreated Depolymer-
ised Cellulosic Jet (HDCJ) 

Biomassa, hushållsavfall Nej, men under beredning 

Green Diesel Vegetabiliska oljor (rest-
oljor), animaliska fetter 

Nej 

 

FT-processen är en välkänd metod för att utvinna drivmedel genom förgasning av till 
exempel biomassa och hushållsavfall, men även ur en mängd andra råvaror. Råvarorna 
förgasas först till syntesgas och omvandlas därefter till flytande kolväten.  

                                                      
10 American Society for Testing and Materials 
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Förutsättningarna för en anläggning för biojetproduktion genom FT-processen i anslut-
ning till Arlanda Flygplats har undersökts och slutsatserna visade att stora produktions-
volymer kan göra priset för biojet jämförbart med fossilt bränsle. Råvara för en sådan 
process skulle kunna vara lokal skogsbiomassa.  

Liknande projekt finns i anslutning till Londons Flygplats med långtgående planer på att 
bygga en anläggning för förgasning av hushållsavfall genom FT-processen. Projektet, 
kallat Green Sky London, är ett samarbete mellan bland andra Solena Fuels som utvecklar 
processen för förgasning av hushållsavfall, och flygbolaget British Airways. British Airways 
har åtagit sig att köpa 50 000 ton av bränslet när produktionen kommit igång. Produk-
tionsanläggningarna i GreenSky-projektet planeras att byggas från 2015-2017. Ur ett 
svenskt perspektiv vore det en fördel att kunna använda skogsbiomassa eller hushålls-
avfall framför restoljor eftersom råvarubasen blir så mycket större och då är FT-tekniken 
intressant. 

 

 

 

En stor del av den biojet som används idag produceras enligt HEFA-processen. Råvarorna 
är vegetabiliska oljor eller animaliska fetter, till exempel restoljor från matlagning, jat-
hrophaolja eller camelinaolja. Oljeproducerande alger är också en möjlighet som ligger 
längre fram i tiden även om försök pågår. 

DSHC-processen producerar kolväten genom att organismer som till exempel jästceller 
förses med sockerarter. Med ATJ- och HDCJ-processerna kan socker och cellulosa använ-
das. Utvecklingen av så kallad Green Diesel pågår och testflygningar har gjorts. Green 
diesel ska inte förväxlas med biodiesel, men själva processen liknar HEFA. Testflygningar 
har gjorts med inblandning av Green diesel av Boeing. 

Sveriges förutsättningar för att producera biobränslen för flyget är goda och Sverige har 
lång erfarenhet av produktion av biobränslen till transportsektorn. Med dagens teknik 
föreligger det en konkurrenssituation om den möjliga bioråvaran som skulle kunna an-
vändas för produktion av biojet. Om FT-tekniken kan användas för förgasning av skogs-
biomassa, blir den potentiella råvarubasen betydligt större.   

Betalningsförmågan hos el- och värmesektorn samt vägtransportsektorn, är idag större än 
flygets och av den anledningen behövs fler studier på området liknande dem som gjorts i 
Norge, Danmark och Finland för att klargöra potentialen och möjligheterna till produktion 
av biojet i Sverige givet våra förutsättningar. Idag produceras den biojet som används 
globalt av ett fåtal producenter i världen. Neste Oil producerar flygbränsle i Finland från 
vegetabiliska restoljor. I Nordamerika finns flera aktörer som arbetar med process-
utveckling eller produktion av biojet: Amyris, Dynamic Fuels, Honeywell UOP, Diamond 
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Green och AltAir. Ingen av dem har dock kontinuerlig produktion utan produktion sker 
efter beställning. 

4.2   Infrastruktur för biojet är enklare och effektivare 
Distributionen av bränsle till den kommersiella luftfarten är på flera sätt mindre komplex 
än distributionen av bränsle till vägtransportsektorn. Till skillnad från vägtransportsektorn 
där bränsleleveranserna måste ske till tusentals enskilda tankstationer runt om i landet är 
försörjningskedjan inom flyget betydligt mer centraliserad och leveranserna behöver ske 
endast till flygplatserna. I Sverige finns till exempel endast 40 tankstationer för kommer-
siell luftfart jämfört med 2 500 tankstationer för vägtrafiken. Flygplatsernas effektiva och 
storskaliga distributionssystem möjliggör också till en enklare distribution av biobränslen 
till luftfarten än till vägtransportsektorn. 

En annan fördel vad gäller råvara till och bränsleförsörjning av biojet är att allt jetbränsle 
som produceras styrs mot samma tekniska standard överallt i världen: standarden för Jet-
A1. Till skillnad från bränslen för vägtrafiken, där olika biodrivmedel finns (etanol, biogas, 
biodiesel) med olika råvaruursprung och distributionssystem, går det för biojet att styra 
mot olika råvaror eftersom det som slutprodukt alltid rör sig om samma Jet-A1-bränsle. 
Det är då också möjligt att ha en lokal produktion beroende på vilken råvara som finns att 
tillgå. 

4.3   Hållbarhet 
Produktionen av första generationens biobränslen från åkergrödor till vägtransport-
sektorn har givit upphov till  flera frågor om biobränslens hållbarhet såsom effekter på 
matpriser och användning av jordbruksmark. Flera av dessa första generationens 
biobränslen är dock inte aktuella för flyget då de inte svarar upp till kraven som ställs på 
jetbränsle. Flygindustrin fokuserar därför främst på andra generationens biobränslen pro-
ducerade av råvaror som inte konkurrerar med mat. Exempel på sådana råvaror är olika 
former av vegetabiliska restoljor, hushållsavfall, skogsråvara eller alger. Flygindustrin job-
bar idag aktivt i olika konstellationer med att utvärdera nya råvaror från restprodukter 
som exempelvis jordbruksavfall, organiskt avfall och skogsråvara. 
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5   Huvudaktörerna för att få något att hända 
 

� Politiken har ett stort ansvar i att ta initiativ till mål och styrmedel för 
förnybara bränslen i flyget. 

� Producenterna är beredda att producera biojet när det är lönsamt. 

� Flygplatsoperatörerna och flygbolagen jobbar i olika konstellationer för 
att få igång både produktion och efterfrågan.    

 

 

 

5.1   Producenter och distributörer 
SkyNRG, en holländsk organisation som ägs av flygbolaget KLM, importerar biojet till 
bland annat Karlstad Flygplats och till testflygningar i Norden. Importen sker från Nord-
amerika i form av färdigraffinerad biojet producerat från vegetabiliska restoljor. SkyNRG 
har varit involverad i princip samtliga kommersiella flygningar med biojet som genom-
förts globalt och är därför en viktig aktör. I de nordiska länderna finns en producent; 
Neste Oil i Finland, som främst producerar förnybar diesel till vägtransportsektorn, men 
också biojet från bland annat vegetabiliska restoljor som utgör en växande del av företa-
gets produktion. Huvuddelen av den biojet som används i Sverige och i de nordiska län-
derna, importeras dock från Nordamerika.  

Det pågår ett arbete inom bland annat NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) för 
att få igång fler produktionsställen i Norden, för att på så sätt på sikt minska pris-
skillnaden mellan biojet och konventionellt bränsle. Det pågår också forskning och ut-
veckling för att utveckla produktionstekniken. På längre sikt finns ambitioner att använda 
den svenska skogen för produktion av biojet. Swedish Biofuels utvecklar alcohol-to-jet 
(ATJ) processen och samarbetar med Lufthansa och USAs flygvapen. I en anläggning på 
KTH i Stockholm tillverkar Swedish Biofuels för närvarande biojet för ett större projekt 
tillsammans med Försvarets Materielverk och amerikanska försvarsutvecklaren DARPA. 

När det gäller möjligheterna att producera biojet inom Sveriges gränser är oljebolagen 
med raffinaderiverksamhet viktiga aktörer. Befintliga raffinaderier skulle kunna användas 
för tillverkning av biojet men de är inte nödvändiga för en inhemsk produktion då bio-
raffinaderier kan byggas separat för biojetproduktion. Oljebolaget Preem Petroleum 
sköter huvuddelen av raffinaderiverksamheten i Sverige och producerar bland annat tall-
oljediesel till vägtransportsektorn. Att raffinera flygbränsle fungerar i princip på samma 
sätt, men i dagsläget saknas en lönsam efterfrågan för att det ska vara aktuellt. Att an-
vända befintlig infrastruktur och hitta synergieffekter med samproduktion av biodiesel till 
vägtransportsektorn torde dock vara en framgångsfaktor för att få igång en inhemsk 
produktion av biojet.  
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Distributionen till de största flygplatserna i Sverige sköts av Statoil Fuel & Retail Aviation 
som är den ledande leverantören i Norden och levererar flygbränsle till bland annat 
Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter. Statoil ansvarar för transport och lagring av 
flygbränsle och även den inblandning av biojet som sker på Karlstad Flygplats. Andra 
distributörer av flygbränsle i Norden är Shell, BP, Neste och Total. 

5.2   Flygplatsoperatörer 
Tio av Sveriges största flygplatser sett utifrån antalet passagerare, ägs och drivs av statliga 
Swedavia (till exempel Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter och Malmö 
Airport). Swedavia har internationellt sett en ledande position i att driva utvecklingen mot 
mer klimat- och miljömässigt hållbara flygplatser och Swedavia är därför en viktig aktör 
även i utvecklingen mot förnybara bränslen för flyget i Sverige. Swedavia samarbetar med 
sina systerorganisationer i Norge (Avinor) och Finland (Finavia). Sveriges övriga regionala 
flygplatser som inte ägs och drivs av Swedavia har vanligen kommuner eller landsting 
som ägare. Även om det är oljebolagen som sköter distributionen av jetbränsle på flyg-
platserna är det flygplatsägaren, alltså i många fall Swedavia, som äger den infrastruktur 
som används för oljebolagens distribution. Flygnäringens intresseorganisation Svenskt 
Flyg som företräder det kommersiella flyget, flygindustrin liksom Sveriges regionala flyg-
platser, är viktiga aktörer i utvecklingen mot ett mer hållbart flyg och samverkar inom 
flygnäringen i Sverige för en större användning av biojet. Svenskt Flyg representerar både 
Swedavia och Sveriges Regionala Flygplatser. 

5.3   Flygbolag 
Flera flygbolag jobbar aktivt antingen med testflygningar med biojet eller genom att 
stödja forsknings- och demonstrationsanläggningar. Globalt har tusentals flygningar 
genomförts med olika inblandningsnivåer av biobränsle de senaste åren. De två största 
flygbolagen som flugit mest i Norden med inblandningar av biobränsle är Lufthansa och 
KLM. KLM har även gjort långflygningar över Atlanten. 

SAS är involverad i forsknings och demonstrationsprojekt i Norge och Danmark och 
genomförde i november 2014 en inrikesflygning i Norge mellan Trondheim och Oslo med 
50% inblandning av biojet baserat på vegetabilisk restolja. SAS genomförde även i 
november 2014 en flygning med biojet från Arlanda Flygplats till Åre/Östersund flygplats. 
NextJet genomförde Sveriges första inrikesflygning mellan Karlstad och Stockholm 2014 
med inblandning av biobränsle. Flygbolagen organiseras globalt i IATA som utarbetar 
standarder för flyget och under ICAO som är FNs organisation för globala luftfartsfrågor. 
Braathens aviation (Malmö aviation) deltar också ibland annat NISA-samarbetet inom 
biojet. 

Bland flygplanstillverkarna är Boeing och Airbus viktiga och tunga aktörer som liksom 
Swedavia och SAS som alla stöder NISA-initiativet. Boeing är involverad i demon-
strationsflygningar inom sitt så kallade ecoDemonstrator Program, där en biojet-flygning 
genomfördes med en 787 Dreamliner i slutet av 2014.  
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5.4   Myndigheter 
Från myndighetssidan är Transportstyrelsen och Energimyndigheten viktiga, men de är i 
dagsläget sparsamt engagerade i förnybara bränslen för flyget eftersom flygindustrin inte 
varit prioriterad politiskt vad gäller utsläppsminskningar. Transportstyrelsen deltar i ICAOs 
arbete med ett utsläppshandelssystem men i begränsad omfattning. Energimyndigheten 
som jobbat länge med införandet av förnybara bränslen i vägtransportsektorn liksom 
implementering av EUs regelverk på området, jobbar inte med frågan annat än att de 
följer utvecklingen. Sverige skulle, som skett inom andra sektorer, kunna delta mer i de 
internationella diskussionerna om biojet liksom ta ett ansvar för att Sverige nationellt 
jobbar tillsammans med branschen i frågan. 
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6   Slutsatser och sammanfattning 
 

� En långsiktig färdplan för en omställning av flyget till mer hållbara bränslen 
bör utarbetas tillsammans med flygbranschen. 

� Det saknas idag ett politiskt ledarskap och engagemang i frågan. 

� Effektiva styrmedel och incitament behöver utformas för att öka andelen 
biobränslen i flyget.    

 

Som ett resultat av denna utredning kan det konstateras att det finns ett brett stöd hos 
den svenska flygbranschens aktörer inklusive bränsledistributörer, flygplatsoperatörer, 
flygbolag och flygets branschorganisationer för att få in biobränslen i flyget. Det finns 
också samarbeten och nätverk både i Sverige och i Norden samt på europeisk nivå som 
aktivt jobbar med frågan.  

Sverige har en utbyggd infrastruktur för produktion och distribution av biodrivmedel i 
transportsektorn och stor kompetens om produktionsprocesser för framställning av för-
nybara bränslen, vilket underlättar marknadsintroduktionen för biojet. Akademin och 
industrin i Sverige har länge samarbetat för att fasa ut fossila bränslen ur energisystemet 
och Sveriges möjligheter att producera och distribuera biojet till flyget får därmed anses 
som goda. Sverige är ett föregångsland när det gäller omställningen av energisystemet 
från ett beroende av fossila bränslen till förnybara, inhemskt producerade biobränslen. 
Detta gäller inte minst inom vägtransportsektorn där politiken utformats för att stödja en 
sådan omställning. 

Utmaningarna att öka andelen biobränslen i flyget ligger i avsaknad av politiskt engage-
mang, styrmedel och stödsystem liksom avsaknad av storskalig produktion. 

Vidare är det är tydligt att det krävs mer än enskilda insatser för att introducera biojet i 
flyget på ett ekonomiskt hållbart sätt. Först och främst krävs insatser både på utbuds- och 
efterfrågesidan. Producenterna måste få tillräckliga incitament att ta den finansiella risken 
och utvecklingskostnaderna det innebär att investera i en storskalig produktions-
anläggning för att få ner priset per liter biojet. Här krävs samarbete i konstellationer 
mellan olika marknadsaktörer i värdekedjan eftersom en och samma aktör inte har hela 
det tekniska kunnandet eller infrastrukturen. Här finns redan etablerade samarbeten att 
bygga vidare på. En tänkbar lösning för att få igång en större produktion är statliga in-
vesteringsgarantier där risken delas med marknaden, som successivt kan fasas ut när 
produktion och efterfrågan väl kommer igång. Parallellt med detta behövs incitament på 
efterfrågesidan, till exempel ett låginblandningskrav eller mekanismer som redan finns på 
marknaden idag, till exempel FlyGreen-Fund. Gemensamt för alla insatser är att det krävs 
en politiskt förankrad färdplan för hur Sveriges luftfart ska genomföra övergången från 
fossila bränslen till förnybara. 
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Mer biobränslen i flyget 

Hur? Genom att formulera en långsiktig färdplan och ta fram effektiva styr-
medel för en introduktion av biobränslen i luftfarten. 

Vilka? Beslutsfattarna tillsammans med flygindustrin som redan kommit långt i 
utvecklingen i användandet av biojet. 

Varför? Flygresandet ökar och flygindustrin ser biobränslen som nödvändigt för 
att minska utsläppen av växthusgaser på lång sikt, teknisk utveckling är 
inte tillräckligt.  

 

Flygindustrin globalt har enats om gemensamma mål för att minska utsläppen av växt-
husgaser och införande av biobränslen är en åtgärd för att på kort sikt minska utsläppen. 
För att åstadkomma detta krävs ett politiskt ledarskap och tydliga mål inte bara för väg-
transportsektorn utan även för flygnäringen i Sverige. 

 

7   Fortsatt arbete 
• En färdplan för att fasa ut fossila bränslen ur flyget behöver utarbetas. I denna 

färdplan behöver aktörer i hela värdekedjan bidra och förutsättningarna under-
sökas för hur det kan realiseras inom en rimlig tidshorisont. 

• Det finns behov av ett tydligare samarbete mellan aktörerna på marknaden. 
Seminarier och workshops med branschen är en början för att definiera mål och 
komma framåt. 

• Det behövs en större förståelse för vilken potentialen är för att producera biojet i 
Sverige, givet att råvaran och framförallt skogsråvaran har flera olika an-
vändningsområden. Liknande studier finns genomförda i Norge, Finland och 
Danmark men inte i Sverige. 
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Respondenter 
Följande personer har intervjuats i samband med arbetet med rapporten: 

 

Anna Wilson  Föreningen Svenskt Flyg 

Annika Lindell  Transportstyrelsen 

Ann-Sofie Hörlin Braathens Aviation/Malmö Aviation 

Fredrik Jaresved  Swedavia 

Henrik Littorin  Swedavia 

Kristina Holmgren Energimyndigheten 

Kåre Gunnar Floystad ZERO 

Lars Andersen Resare SAS 

Lena Wennberg  Swedavia 

Maria Fiskerud  SkyNRG Nordic 

Peter Landmark  Karlstad Flygplats 

Raimonds Gruntins IATA 

Sten Norinder  Jönköpings Flygplats 

Sören Eriksson  Preem 

Therese Sjöberg  Transportstyrelsen 

Thomas Hedberg IATA 

Thorbjörn Larsson Statoil Fuel & Retail Aviation 
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