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Flygplatser kan
arbeta för att
minska utsläppen i
luften från flygplan,
men detta
involverar också
kunder, operatörer
och beslutsfattare

Flygplatserna har
framförallt möjlighet att
påverka sina utsläpp
på marken

Exempel:
• Erbjuda tankning med biobränsle
vid flygplatserna
• Gröna inflygningar och andra
sätt att optimera flygningar för
att minska bränsleförbrukning
och utsläpp

Exempel:
• Byta ut markfordon från bensin- till eleller biobränsledrivna
• Effektivisering av terminal och andra
byggnader
• Erbjuda laddstolpar för att uppmuntra
elbilar till anställda och resenärer
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Copenhagen Economics uppdrag
• Syfte: Utreda förutsättningarna för att införa biobränsle vid
flygplatser i Norrland
• Frågor:
− Hur ser marknaden ut?
− Vilka styrmedel, policys och regleringar behövs?
− Vad kan och bör flygplatserna göra om de vill införa biobränsle vid
flygplatserna?

• Mål: Rapporten ska vara
− Ett verktyg för flygplatser
− En katalysator för att driva på utvecklingen mot ett grönare flyg

• Referensgrupp bestående av Sundsvall Timrå flygplats, Hemavan
Tärnaby flygplats, Kalmar Öland flygplats, Swedavia
• Pågående projekt, färdigt i slutet på november
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Bioflygbränsle är ~4 gånger så dyrt som
fossilt bränsle
Prisexempel flygbränsle och biojetbränsle
Småskalig produktion
• Biojetbränsle produceras i liten volym, vilket
gör att produktionskostnaden per liter blir hög

Kronor per liter

Få producenter – låg konkurrens
• Idag finns endast en producent (AltAir) som
tillverkar biojetbränsle kontinuerligt, i övrigt
sker produktion på beställning av två andra
producenter
• Få producenter gör att konkurrensen är
låg, och producenterna har möjlighet att
ta högre marginaler

28

x4
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Långa transporter
• Biojetbränsle köps in från Kalifornien och
transporteras till Gävle med båt, vilket bidrar
till den högre kostnaden
• Transportkostnaden från Gävle till enskilda
flygplatser är relativt låg

Fossil
flygbränsle
(Jet A)

Biojet
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En flygbiljett mellan Sundsvall och
Stockholm blir ~300 kr (~25%) dyrare
Biljettpris enkelresa Sundsvall/Timrå flygplats – Stockholm Arlanda
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Vad kan (och bör) staten göra?
1

Utnyttja offentlig efterfrågan för att få
upp produktionsvolymer och sänka
kostnader.

2

Stöd framväxten av en inhemsk
produktion av bioflygbränsle

Pris
bioflygbränsle

3
4

Pris fossilt
flygbränsle
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Inför krav på inblandning av
biobränsle i flygbränsle

Höj betalningsviljan
för att flyga med
biojetbränsle

Höj priset på fossilt flygbränsle
genom skatter och avgifter
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Flyget är kontroversiellt
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En handlingsplan för flygplatser

Förankra hos ägare (kommuner och regioner)
Undersök möjlighet att samarbeta med regionala offentliga organisationer
Kontakt med bränsleleverantör
Lös betalströmmar
Dialog med operatörer
Kommunicera till resenärer
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