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Biträdande miljöchef 

Swedavia Miljö
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Om Swedavia

3



1 miljon resenärer

850 nya arbetstillfällen

175 miljarder

SEK till BNP

24 miljarder

SEK i skatt

200 000

Arbetstillfällen

En bransch som skapar mervärde
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Våra 10 flygplatser

Swedavia äger, driver och utvecklar ett 

nätverk av tio svenska flygplatser. Under 

2017 reste nästan 42 miljoner passagerare 

till och från Swedavias flygplatser.
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40 157 056 
passagerare 2019
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förnybart  

flygbränsle 2025

5    %
Avkastning på 

operativt kapital

6%

85%

Nöjda resenärer 

2025

Engagerade ledare 

och medarbetare

2025

75 %
Engagerade ledare 

och medarbetare

2025
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AFFÄRSIDÉ
Vi ska tillsammans med partners skapa mervärde för våra kunder genom attraktiva flygplatser och tillgänglighet.

STRATEGIER

MÅLUPPSÄTTNING

Kommersiell 

excellens

Ökad 

kapacitet

Engagerande 

kultur

Ansvar för samhälle 

och människa

Operativ 

excellens

Vi utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige

Tillsammans möjliggör vi för människor att mötas
SYFTE

VISION

förnybart  

flygbränsle 2025



Flyget behöver vara en del av 
framtidens transporter
– och framtidens transporter 
ska vara hållbara.
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Swedavias 
hållbarhetsmål

Utfall 2019 (mål 2019)

65% (70%)
Engagerade ledare 
och medarbetare

76% (75%) 

Nöjda resenärer 

4,6% (6,0%)
Avkastning på 

operativt kapital

0,14%
Inblandning av 

förnybart flygbränsle

316 (1200)
Utsläpp av fossil 

koldioxid, ton
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License to operate -

Flygets klimatomställning 
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5% av CO2-utsläppen i Sverige kommer 

från flyget (inrikes och utrikes)

Globalt står flyget för 2% av utsläppen

________________________

80% minskade utsläpp per 

passagerarkilometer de senaste 50 åren 

globalt sett
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- Antalet flygresor har ökat med ca 40% 
- Utsläppen oförändrade

Källa: Naturvårdsverket, Chalmers



Transportstyrelsens prognos över det svenska 
flygets utsläpp
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- Antalet flygresor bedöms öka med ca 13%
- Utsläppen bedöms minska med 13% (utan biobränsle)

Källa: Transportstyrelsen



15

Samarbeten för att 
uppnå målen

Flygbranschen

Politiken

Swedavia

Resenären
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Energieffektivisering – genom bränslesnålare motorer, lättare 

flygplan och effektivare sätt att flyga

Förnybara flygbränslen – genom storskalig användning av 

bioflygbränslen 

Elektrifiering – utveckling inom elektrifiering och hybridlösningar

Den svenska flygbranschen har med regeringsinitiativet Fossilfritt 

Sverige tagit fram en färdplan som innefattar de viktigaste 

åtgärderna.



Vad politiken har gjort det senaste året

• Utreder förutsättningar att ge investerings-

och produktionsstöd till storskalig 

bioflygbränsleproduktion (vad 

flygbranschen förslog i färdplanen)

• Avsatt medel för fortsatt FoU och förstudier 

kring biobränsleproduktion (vad 

flygbranschen föreslog i Färdplanen)

• Ser över avgiftsstrukturen inom flyget 

kopplat till utsläpp (vad flygbranschen 

föreslog i Färdplanen)

• Förslag att offentlig sektor ska gå före 

avseende köp av fossilfritt bränsle (en bit på 

väg mot vad flygbranschen föreslog i 

Färdplanen kring offentlig upphandling av 

fossilfritt bränsle för offentliga resor)

• Biojetutredningens målnivåer och ambition 

om 100 % fossilfritt bränsle 2045 kan anses 

utgöra en politisk målbild (en offentlig 

målbild kring övergången till fossilfritt flyg 

efterlystes i flygbranschens färdplan) 

• Ett skarpt mål om elflyg efterlyses av 

branschen men finns ännu inte på plats (här 

kan politiken agera)



Vad flygbranschen har gjort det senaste året

• Aktiv part i biojetutredningen samt bejakat 

huvudförslagen

• Samarbeten mellan flygbolag och 

biobränsleproducenter (t.ex. Preem och 

Södra)

• Infört klimatkompensation i biljettpriset samt 

gjort det enklare att betala för biobränsle

• Fortsatt att föryngra flygplansflottan

• Arbetat för att fler aktörer ska upphandla 

biobränsle för sina tjänsteresor  

• Initierat projektet FFT2045 

• Medverkat i satsningar på elflyg



Klimatkompenserar SAS-anställdas resor, 

ungdomsbiljetter och eurobonus genom 

investeringar i förnybar energi

Alla resenärer kan välja att klimatkompensera 

vid köp av biljett och även köpa biobränsle

Använder förnybart flygbränsle och investerar i 

nya flygplan
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BRA Flyg erbjuder biobiljett där 

resenären för 300 kr kan köpa 

bioflygbränsle som ett tillägg på 

flygbiljetten

Flyger propellerplan och under 

8000 meter dvs ingen 

höghöjdseffekt

Klimatkompensationstjänst 

enligt Gold Standard

KLM har en färdplan för 

minskade CO2 utsläpp

Erbjuder resenärer köpa 

bioflygbränsle

Från mars 2020 ska de ersätta 

en kort flyglinje med tåg 

(Bryssel-Amsterdam)

Måste du verkligen? → Om du 

verkligen måste. 

Erbjuder kunderna att klimatkompensera 

sin resa

Ett av få flygbolag som kontinuerligt köper 

bioflygbränsle (Alt Air och på sikt från 

Fulcrum BioEnergy)



Flygets 
Klimatomställning
Vad gör Swedavia?
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Swedavias mål - 0 ton fossil koldioxid efter 2020
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Vad har vi kvar  

Reservkraft

Arbetsmaskiner

Utmaning

Tillgång till HVO

Vad gör vi

Fossilfri fordonsflotta

Fossilfria arbetsmaskiner

Förnybar energi och 

biobränslen

Våra fossilfria flygplatser



23

Kan vara råvaror av:

• Använd frityrolja

• Skogsavfall

• Hushållsavfall

• Slakteriavfall

• Alger

Godkänt för inblandning upp till 50% i befintlig teknik

Swedavia ställer kravet att bränslet ska vara fritt från palmolja

Bioflygbränsle ger en faktisk reduktion av koldioxidutsläpp vid utsläppskällan. Det handlar 

inte om en kompensation i en annan sektor utan åtgärden riktar sig direkt vid källan där 

utsläppsminskningen sker.

Vad är hållbart flygbränsle?
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Tankning med hållbart flygbränsle i Sverige 2019

Tankning på Swedavias flygplatser, hållbart flygbränsle 2019*

Umeå Airport 15

Stockholm Arlanda Airport 857

Åre Östersund Airport 80

Malmö Airport 16

Göteborg Landvetter Airport 21

Bromma Stockholm Airport 149 

Total 1 138

Tankning på andra svenska flygplatser, hållbart flygbränsle 2019*

Halmstad City Airport 88 

Kalmar Airport 93

Total 181

Grand total 1 319

Swedavia 

tankade 796 

ton under 

2019

* These are approximate numbers



Samordnat avtal för hållbart flygbränsle 2020

• Hösten 2019 bjöd vi med Systembolaget, SOS alarm och 2030-sekretariatet till en 

samordnad upphandling av bioflygbränsle med leverans 2020 till våra flygplatser

• Tillsammans vill vi visa fler företag och organisationer att det finns konkreta och 

fungerande lösningar för att minska klimatpåverkan från tjänsteflygresor

• Bioflygbränslet ger en faktisk reduktion av koldioxidutsläpp vid utsläppskällan

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.systembolaget.se/imagelibrary/publishedmedia/hes4dqc8pbwemwva250l/sb-logotype-social.jpg&imgrefurl=https://www.systembolaget.se/&docid=1bBgYsotf6cBWM&tbnid=LnRbns78OS6DOM:&vet=10ahUKEwjBxrj0lbDmAhUBwsQBHXjlDWwQMwhOKAEwAQ..i&w=500&h=300&bih=747&biw=1536&q=logotype Systembolaget&ved=0ahUKEwjBxrj0lbDmAhUBwsQBHXjlDWwQMwhOKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/c_limit,dpr_2.625,f_auto,h_700,q_auto,w_360/deyyy6excfpc2nfpnhhj.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/swedavia/images/swedavia-airports-logotype-1076077&docid=YT0JtTBv3rGHVM&tbnid=rsc6VLW-4mTCSM:&vet=10ahUKEwjGqueXlrDmAhURFpoKHRDmDxwQMwhFKAAwAA..i&w=945&h=505&bih=747&biw=1536&q=logotype Swedavia&ved=0ahUKEwjGqueXlrDmAhURFpoKHRDmDxwQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://2030-sekretariatet.se/wp-content/themes/2030/image/logo.png&imgrefurl=https://2030-sekretariatet.se/&docid=JVqADBkgZDzZSM&tbnid=2WVRWaoijF-vQM:&vet=10ahUKEwi8nf20lrDmAhUR0aYKHU0zDsUQMwg3KAAwAA..i&w=250&h=126&bih=747&biw=1536&q=logotype 2030-sekretariatet&ved=0ahUKEwi8nf20lrDmAhUR0aYKHU0zDsUQMwg3KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Swedavias strategiska projekt
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Förnybart flygbränsle

Elflyg

Påverkan politiker och

samhället

Flygets 

klimat-

omställning

Förnybart  
flygbränsle 2025

5 %
Fossilfritt

inrikesflyg

2030

Fossilfritt

svenskt flyg

2045

Mål projektet bidrar till
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Fossilfria 
flygtransporter 2045 
(FFT2045)

Innovationskluster startat tillsammans med 

RISE, SAS och Swedavia. 
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ELFLYG
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Elflyg

Konsortiet ELISE (Elektrisk lufttransport i Sverige) bildades i december 2018 med målet att få 

fram ett kommersiellt elflygplan till 2025. Konsortiet samlar bland annat flygindustri, myndigheter 

och akademi. 

Bildkälla: Elise



Swedavias roll
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• Kartlägga och säkerställa att det finns energiförsörjning och energikapacitet för 

att kunna hantera elflyg vid Swedavias flygplatser. 

• Kartlägga och säkerställa laddinfrastruktur och laddlösningar för elflyg. 

• Samordna elflygens energibehov med marktransporternas elektrifiering.

• Säkerställa att elflygplanen kan hanteras i det flygplatsnära luftrummet samt i 

övrigt hanteras på marken (andra behov av underhåll, placering remote m.m.).   

• Säkerställa att miljötillstånden kan hantera elflyg (antal rörelser, flygvägar 

m.m.) 

• Ställa flygplatser till förfogande som testarena för elflyg – skapar ömsesidigt 

lärande samt möjlighet att kravställa och att påverka utvecklingen (UME 

och/eller OSD).
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Vad kan jag som organisation och resenär göra 

för att minska utsläppen från flygresan?



Reducera utsläppen från era tjänsteresor inom flyg 
och gör det tillsammans med Swedavia!
• Var med oss och gemensamt upphandla bioflygbränsle för era tjänsteresor med 

flyg

• Initiativet ger en faktiskt reduktion av era utsläpp

• Positivt bidrag till era egna miljömål och Sveriges miljömål

• Detta är enkelt för er!

• Ni är delaktiga i utvecklingen av klimatsmart resande där vi tillsammans tar 

ledartröjan
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Välj flygbolag med ung flygplansflotta

• 15-20 % bränsleeffektivare än flygplanen från början av 2000-talet

• Snittförbrukningen är mindre än 0,3 l/passagerarmil

• I praktiken: ARN-CPH 10-12 liter eller ARN-HER knappt 50 liter / passagerare

Packa lätt

• 1 kg mindre packning kan spara 1,2 miljoner ton bränsle under ett år

Klimatreducera med biobränsle/förnybart flygbränsle

• Köp bioflygbränsle genom Fly Green Fund eller genom flygbolagen på biljettpriset 

• Reducerar CO2 utsläppen mellan 70-85 %

• Minskar höghöjdseffekten och andra partikelutsläpp

• Stimulerar efterfrågan, produktion och utveckling av fossilfria bränslen

Klimatkompensera

• Flera flygbolag ger kunder ett alternativ att klimatkompensera vid köp av biljett



Alla kan flyga fossilfritt redan idag!

https://flygreenfund.se/
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https://flygreenfund.se/


TACK! 
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