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Förord
Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor har låtit ta fram en 
studie om framtidens flyg, avgränsad till civilt flyg. Några aspekter som 
arbetsgruppen ville få belysta är forskning och utveckling kring flyg-
bränsle, flygmotorer, flygplanskonstruktion, trafikledning (bl.a. trafik-
rutter och grön flygning) och utsläpp. En viktig utgångspunkt har varit 
flygets nuvarande och framtida påverkan på miljön och klimatet samt 
förutsättningarna för ett framtida hållbart flyg.

Att beskriva området ställer krav på fackkompetens, och utskottets ar-
betsgrupp menade därför att det fanns skäl att låta forskare vid univer-
sitet, högskolor eller institut sammanställa kunskap inom området. Mot 
den bakgrunden gavs fyra forskare och experter i uppdrag att ta fram fak-
taunderlag om kunskapsläget. Dessa är: Ulf Ringertz, Kungliga Tekniska 
Högskolan (flygplanskonstruktion), Tomas Grönstedt, Chalmers (moto-
rer), Martin Hagström, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI (bränslen) 
och Tomas Mårtensson, FOI (flygtrafikledning). Tomas Grönstedt fick 
dessutom i uppdrag att ha ett samordningsansvar.

Samtliga experter har ombetts belysa frågor om utsläpp och flygets på-
verkan på miljön och klimatet inom varje expertområde. I uppdraget har 
ingått att identifiera såväl tekniska lösningar som kan tänkas vara i bruk 
2030 som mer långsiktiga och visionära innovationer och projekt.

Uppdragstagarna har arbetat självständigt utifrån direktiv från trafikut-
skottets arbetsgrupp och utvärderings- och forskningssekretariatet. De 
svarar själva för sina underlag.

Arbetsgruppen för forskningsfrågor har gett Jonas Åkerman, forskare vid 
Kungliga Tekniska Högskolan med ett systemperspektiv på trafik- och 
miljöforskning, i uppdrag att kort kommentera faktaunderlagen.

Trafikutskottets forskningsgrupp bestod av Lotta Finstorp (M), ordfö-
rande, Suzanne Svensson (S), Annika Lillemets (MP), Lars Tysklind (FP), 
Anders Åkesson (C), Tony Wiklander (SD), Bengt Berg (V) och Annelie 
Enochson (KD). Rapporten överlämnades i april 2014 och diskuterades 
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bl.a. vid en offentlig utfrågning den 3 april 2014. Rapporten är publicerad 
i riksdagens rapportserie 2013/14:RFR16 och finns att ladda ned på Riks-
dagens webbplats www.riksdagen.se. Denna broschyr är en sammanfatt-
ning av rapporten.

Sammanfattning
De fyra experterna är ense om att det finns tekniska och operativa 
lösningar för ett framtida hållbart flyg. De visar att det pågår effektivise-
ringar såväl inom ramen för etablerade tekniker och metoder som med 
hjälp av mer radikala lösningar. Rapporten visar att tekniska och flygo-
perativa åtgärder kan komplettera varandra. Implementeringen av mer 
innovativa och omvälvande lösningar pågår parallellt med utvecklingen 
av den befintliga tekniken. Införandet av ny teknik går olika fort inom 
olika områden.

Det finns i rapporten flera exempel på tekniska lösningar och flygopera-
tiva åtgärder som troligtvis kommer att vara införda 2030. Det finns också 
exempel på mer omvälvande förändringar inom teknik och flygledning 
som skulle kunna leda till ökad effektivitet men som inte tros vara i drift 
före 2050.

Hindren för införande av ny teknik är stora. Ett är att utveckling av ny 
flygteknik tar tid. Höga säkerhetskrav gör att ny teknik prövas under lång 
tid innan den kan certifieras. Flygplan, motorer och bränsle har utveck-
lats tillsammans och är beroende av varandra. Flygmarknaden är till sin 
natur en global marknad, och alla flygplan ska kunna tanka och landa i 
princip överallt, vilket skapar långa omställningstider. Stora investerings-
kostnader och hård konkurrens leder till en försiktighet hos aktörer som 
investerar i ny flygteknik. Utvecklingen av biobränslen bör inte leda till 
konkurrens med matproduktion eller koldioxidutsläpp under själva till-
verkningsprocessen. Många parter och länder ska komma överens när ny 
teknik och ny flygledning ska introduceras.

De praktiska och ekonomiska hindren är alltså omfattande och anled-
ningen till att många tror på förbättringar inom ramen för etablerad tek-

http://www.riksdagen.se


Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR16 |  5

nik snarare än en mer språngartad utveckling. Det utesluter inte att mer 
radikal teknik införs inom vissa teknikområden.

Något som skulle kunna förändra utvecklingen är priset på drivmedel. 
Höjda drivmedelskostnader kan leda till att mer radikal teknik snab-
bare tas i bruk. Bränslepriset har historiskt haft stor pådrivande effekt på 
flygteknikutvecklingen, eftersom det är en betydande och svårförutsägbar 
utgift för flyget.

I rapporten framförs att det är mer kostnads- och energieffektivt att 
använda förnybara drivmedel inom andra transportslag än luftfart, då 
det ställs särskilt höga krav på jetbränsle. Även om det finns godkända 
förnybara flygbränslen är både kostnaden och energiåtgången fortfarande 
högre än för andra användningsområden för samma bränsle.

Införandet av såväl ny teknik som flygoperationella åtgärder leder ofta till 
olika avvägningar. Inte sällan ställs miljömässiga mål mot flygets kapaci-
tet. Likaså ställs olika miljöeffektiviseringar mot varandra.

Experterna menar att det finns bättre möjligheter att åstadkomma mer 
omfattande miljöförbättringar genom teknisk utveckling av flygplan och 
motorer än med hjälp av flygoperativa åtgärder. Det innebär dock inte att 
man ska avstå från att genomföra effektiviseringar inom det flygoperativa 
området.

I rapporten framförs att internationellt samarbete och långsiktighet är 
den bästa grunden för ett hållbart framtida flyg. Snabba förändringar 
bedöms däremot vara ovälkomna i en sektor som redan karakteriseras 
av stor osäkerhet. Nationella regler bedöms inte ha någon mer betydande 
inverkan på det globala flyget.

Jonas Åkerman drar i sin kommentar slutsatsen att utsläppen från flyget 
kommer att öka om inte flygets årliga tillväxttakt blir lägre än vad de 
flesta prognoser pekar på. Det är tveksamt om en sådan utsläppsökning 
är möjlig att förena med uppnåendet av EU:s och Sveriges långsiktiga ut-
släppsmål.
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