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Sammanfattning 

 

Globalt utgör flygets utsläpp 2–3% av de totala CO2-utsläppen. På grund av en ökning av 

passagerare och frakttransporter ökar flygets klimatpåverkan. För att lösa det problemet finns 

ett antal olika lösningar, en av dem är användningen av ett optimalt cost index under flygning. 

Syftet med arbetet är att analysera cost index och ta fram lösningar för att skapa ett 

Environment Cost Index. ECI innehåller strategier som gör cost index mer optimalt med 

fokus på miljö, bränsleförbrukning och emissioner. Dock avhandlar detta arbete enbart 

flygplanstypen Boeing 737–800 (winglets). Arbetsprocessen började med en bred sökning 

kring nuvarande klimatproblem och flygutsläpp, med en fördjupning inom cost index och 

tidigare studier inom ämnet. För att koppla teorin med praktiken genomfördes en intervju med 

Lars Andersen Resare, hållbarhetschef vid SAS.  

Resultatet visade att teorin stämmer överens med Lars Andersens svar. Förutom olika 

strategier, som man kan följa under flygningen för att minska bränsleförbrukningen, är den 

ultimata lösningen en dynamisk modul. En dynamisk modul har alla källor integrerade i ett 

system och ger piloterna uppdaterad information under aktuell flygrutt. Detta förutsätter att 

systemet är uppkopplat till ett nätverk. Med ett ECI kan flygbolagen spara 5–6 % bränsle 

under en flygresa. Eftersom ett flygplan ofta är uppe i luften ger strategierna en miljövinst, 

samt en besparing upp till 5 miljoner dollar per år, utan märkbara ändringar i tidtabellen. Med 

tanke på att flygets utsläpp ökar för varje år, samtidigt som FN:s klimatpanel har satt ett mål 

med att nollställa tillväxten av koldioxidutsläppen fram till år 2050, är ECI en av lösningarna 

för minskning av flygets klimatpåverkan. Flygbolagen bör därför utnyttja verktyget, då det 

kan ge besparing i både miljö och kostnader. 
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Abstract 
 

Globally, aircraft emissions represent 2-3% of total CO2 emissions. Due to an increase in 

passenger and freight transport, the climate's impact is increasing. To solve that problem there 

are several different solutions, one of them is the use of an optimal cost index during flight. 

The purpose of this work is to analyze the cost index and its shortcomings and to develop 

solutions to create an Environment Cost Index. ECI contains strategies that make cost index 

more optimal with focus on environment, fuel consumption and emissions. However, this 

thesis only deals with the Boeing 737-800 (winglets) aircraft type. The work process began 

with a wide search of current climate problems and aviation emissions, with a deep search in 

cost index and previous studies on the subject. In order to link theory with reality, an 

interview was conducted with Lars Andersen Resare, SAS Sustainability Manager. 

The result showed that the theory is in line with Lars Andersen's answers. In addition to 

different strategies that can be followed during the flight to reduce fuel consumption, the 

ultimate solution is a dynamic module. A dynamic module has all sources packed in a system 

and updates the pilot with information during a flight, as the system is connected to the 

network. With an ECI, airlines can save 5-6% fuel during one flight. As an airplane is often in 

the air, the strategies give an environmental gain, as well as a saving up to 5 million dollars a 

year, without noticeable changes in the timetable. As the aircraft emissions increase every 

year, and the FN Climate Panel has set a goal to zero the growth of carbon dioxide emissions 

by 2050, ECI is one of the solutions that reduces the climate impact. It would therefore be of 

great benefit to both environment and costs if the airlines used the tool. 
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Nomenklatur 
 

Förkortning  Förklaring  

ACI Airports Council International 

ACARE Advisory Council for Aeronautical Research in 

Europe 

ACARS Aircraft Communications Addressing and 

Reporting System 

ACMS Aircraft Condition and Monitoring System 

AFCS Automatic Flight Control System 

AFGS Automatic Flight Guidance System 

AHRS Attitude and Heading Reference System 

ANS Aircraft Navigation System 

ATC Air Traffic Control 

CANSO Civil Air Navigation Services Organization 

CDU Control Display Unit 

CI Cost Index 

CMC Central Maintenance Computers 

DCI Dynamic Cost Index 

ECI Environment Cost Index 

EFIS Electronic Flight System 

FMC Flight Management Computer 

FMS Flight Management System 

GPS Global Position System 

IATA International Air Transport Association 

ICCAIA International Coordinating Council of Aerospace 

Industries Association 

IRS Internal Reference System 

LRC Long Range Cruise 

MRC Maximal Range Cruise 

OCI Optimised Cost Index 

SATCOM Satellite Communications  

SID Standard Instrument Departure 

STAR Standard Terminal Arrival 

WWF World Wildlife Fund 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  
Global uppvärmning 

Jordens atmosfär består av olika gaser, där vattenånga (𝐻2𝑂), koldioxid (𝐶𝑂2), metan (𝐶𝐻4) 

och dikväveoxid (𝑁2O) anses som naturligt förekommande växthusgaser. Växthusgasernas 

uppgift är att absorbera värmestrålningen, som är på väg att lämna jorden. Värmestrålningen 

”studsar” sedan fram och tillbaka mot jordytan tills den har en så lång våglängd att den inte 

kan absorberas längre. Se figur 1. [1]  

 

                                           Figur 1. Värmestrålningen studsar fram och tillbaks i atmosfären [3, s.1].  

På grund av växthusgaserna stannar värmestrålningen kvar på jorden och värmer vår planet. 

Utan växthuseffekten skulle temperaturen vara 30 grader kallare och det liv som finns på 

jorden idag omöjligt. När växthusgaserna i atmosfären ökar, förstärks växthuseffekten och 

medeltemperaturen stiger. [1] Det är detta fenomen som kallas global uppvärmning. Det är 

den globala uppvärmningen som orsakar olika klimatförändringar på vår planet. 

Klimatförändringarna har observerats genom mätningar som visat att nederbörden ökat 

avsevärt under de senaste åren, och att den extrema torkan slagit ut livsmedelsproduktionen i 

drabbade regioner.  Eftersom den globala uppvärmningen idag sker snabbt, hinner 

ekosystemet inte anpassa sig efter olika klimatförändringar. Detta leder till stora förluster av 

biologisk mångfald. [2] 

 

Koldioxid är en av de viktigaste växthusgaserna, eftersom den bl.a. ingår i fotosyntesen. 

Koldioxid anses bidra med hela 60 % av dagens förstärkta växthuseffekt. Främsta orsaken till 

förändringen är att den industriella revolutionen ökat förbränningen av fossila bränslen, 

skogsavverkning och intensivt jordbruk. Koldioxid är en långlivad gas vilket gör att den 

påverkar klimatet under en väldigt lång tid jämfört med andra växthusgaser. [3]  
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Då är det intressant att notera att cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer 

från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid. De 

utvinningsbara reserver vi har av fossil kol, olja och gas är åtminstone sex gånger större än 

de koldioxidutsläpp vi har råd med framöver, för att klara att hålla oss till 1,5 grads global 

uppvärmning [4, s.1] 

Resterande 30 % av utsläppen består av växthusgasen metan. Metan och lustgas är mycket 

kraftigare växthusgaser än koldioxid samtidigt som dessa bryts ner snabbare vilket gör att 

koldioxid fortfarande räknas ha största påverkan. Metan kommer från flera olika källor. Den 

största delen av utsläppet beror på jordbruket där gasen bildas genom boskapens 

fodersmältningsprocess. [5] Även skogsavverkningen har ökat i takt med ökad population och 

storstadsförflyttning. Skogen har en viktig roll i ekosystemet, eftersom den binder koldioxid 

genom fotosyntesen. När skogen avverkas, finns det inget som kan fånga upp växthusgasen. 

[3] 

För att undvika allvarlig klimatförändring måste temperaturhöjningen begränsas till under två 

grader, enligt FN:s klimatpanel IPCC. [6] Unika och klimatkänsliga ekosystem som Arktis 

överlever antagligen inte en global uppvärmning på två grader. Vid tre grader eller mer finns 

stor risk för omfattande förlust av utrotningshotade arter. Det vi redan idag kan observera från 

en grads global uppvärmning är att [7, s. 2–3]: 

• Fattiga länder får det svårare. Ökad temperatur ökar bakteriespridning och försämrar 

jordbruket 

• Haven försuras och blir varmare. Haven vid polerna kommer bli ett nytt hem för 

många arter och de tropiska haven kommer slås ut 

• Glaciärsmältning sker allt snabbare vilket förändrar den nuvarande havsnivån och 

hotar miljontals människor i lågländer 

•  Extremt väder som stormar, översvämningar och naturbränder har femdubblats sedan 

1970-talet  

• Biologiska mångfalden hotas. Man kan redan idag se att olika arter anpassar sig i takt 

med de nya klimatförändringarna och ju mer klimatet förändras desto svårare blir det 

att överleva 

Hur ska man kunna minska den globala uppvärmningen? En väldigt komplex fråga med 

många svar. Internationellt samarbete med FN:s klimatpanel är särskilt betydelsefull i 

sammanhanget. Klimatpanelen redovisar de klimatförändringar vi ser idag och hur arbetet 

måste gå framåt för att nolltillväxt av koldioxidutsläppen ska kunna uppnås fram till år 2050. I 

och med att tekniken för energieffektivisering och förnybar energi finns tillgänglig föreligger 

stora möjligheter för förändring. [6] 

Figur 2 nedan visar klimatresilienta utvecklingsvägar. Stressfaktorer (gult) anses som 

klimatförändringar, fattigdom och förändrad skörd. Möjlighetsutrymme avser de beslut som 

kan fattas och som i sin tur påverkar vår planet. Resilensutrymme (grönt) är det 

möjlighetsutrymme som med ökad vetenskaplig kunskap, effektiva åtgärder för anpassning 

och utsläppsminskningar leder till minskad biofysisk stressfaktor (rött). Biofysisk stressfaktor 

innefattar otillräckliga utsläppsminskningar, oanvänd kunskap och felaktig anpassning. [6] 
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Figur 2. Möjlighetsutrymme och klimatresistenta utvecklingsvägar [6, s. 37] 

Det finns stora möjligheter att genomföra omfattande förändringar, men för att det ska 

fungera måste världens nationer samarbeta mot gemensamma mål och hjälpas åt. Tekniken 

för energieffektivisering och förnybar energi bör prioriteras världen över. I rapporten Energy 

Report publicerad av Världsnaturfonden (WWF) framgår hur en global omställning till 100% 

förnybar energi är möjlig med implementering och kommersialisering av befintliga 

innovationer fram till år 2050. De kunskaper som behövs för att möta klimatförändringarna 

finns redan idag. Detta ställer dock krav på fortsatt forskning och utveckling för att lösa 

klimatutmaningen på lång sikt. [8] 

Flygets klimatpåverkan 

Flygets klimatpåverkan ökar till följd av passagerar- och frakttransporter som normalt har en 

årlig tillväxt på 4–6 %. Globalt utgör flygets utsläpp 2–3 % av de totala koldioxidutsläppen. 

Dock är utsläppen av koldioxid inte den enda orsaken till negativ miljöpåverkan. Om man 

beaktar effekterna av flygets utsläpp av vattenånga och kvävoxid på hög höjd samt påverkan 

från kondensstrimmor, brukar man räkna med att flygets totala klimatpåverkan blir ungefär 

dubbelt så stor som den som bara orsakas av utsläppen av koldioxid. [9]  

 Number of flights has increased by 80% between 1990 and 2014, and is forecast to grow by 

a further 45% between 2014 and 2035 [10, s. 6] 

Med tanke på att flyget ökat markant de senaste åren har det även lett till att antalet 

växthusgaser ökat drastiskt. Dock så har myndigheterna i EU sedan år 2000 försökt arbeta 

med klimatfrågan, varpå flygbranschen introducerat ny teknik med nya bränsleeffektivare 

motorer och större flygplan med förmågan att ta flera passagerare. [10] 
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Under 2008 började de globala organisationerna (ACI, CANSO, IATA och ICCAIA) att 

engagera sig för att ta itu med den globala utmaningen kring klimatförändringar. De satte upp 

ett antal mål för att minska koldioxidutsläppen från flyget [10, s. 25]:  

   • An average improvement in fuel efficiency of 1.5% per year from 2009 to 2020; 

   • A cap on net aviation CO2 emissions from 2020 (carbon-neutral growth); 

   • A reduction in net aviation CO2 emissions of 50% by 2050, relative to 2005 levels.  

För att uppnå dessa mål beslutade organisationerna att samarbeta kring en gemensam strategi 

med fyra fokusområden [10, s.25]: 

   • Improved technology, including the deployment of sustainable low-carbon fuel; 

   • More efficient aircraft operations; 

   • Infrastructure improvements, including modernised air traffic management systems; 

   • A single global market-based measure, to fill the remaining emissions gap.  

Handeln med utsläppsrätter (EU ETS) introducerades år 2012 inom flyget med syftet att 

reducera tillväxten av utsläpp av växthusgaser. Inom handelsavtalet finns ett tak för hur stora 

utsläppen från flygsektorn bör vara under en viss tidsperiod och den minskar för varje år. 

Baserat på flygbolagets produktion av passagerarkilometer och frakt (ton/kilometer) tilldelas 

flygbolagen 85 % av utsläppsrätterna kostnadsfritt. Resten auktioneras ut. Detta innebär att 

flygbolag som släpper ut mindre koldioxid än vad de har utsläppsrätter för, kan sälja sina 

utsläppsrätter till andra flygbolag eller spara överskottet till nästa år. Med ett stort överskott 

av utsläppsrätter som resultat, har priset på utsläppsrätter sjunkit från 30 euro till knappt 4 

euro per ton. För att ta itu med problemet har svenska regeringen påbörjat arbetet med att helt 

utesluta auktionen av utsläppsrätter. [11, s. 14, 45–47] 

EU ETS gäller i nuläget enbart länder som avser att starta och landa inom ett EU land. För att 

öka effektiviteten har ICAO föreslagit åtgärder angående ett nytt globalt system för det 

internationella flyget. ICAO beslutade i oktober 2016 om att inleda en frivillig fas som 

kommer träda i kraft år 2021 och sedan bli obligatorisk år 2027. Redan i oktober 2016 har 87 

% av den internationella flygtrafiken meddelat att de kommer delta i det nya globala systemet 

redan år 2021. [12] 

I Sverige diskuterar man om flygskatten bör återinföras för att bidra med minskad tillväxt av 

klimatpåverkan. Syftet med flygskatten är att få flygbolagen att betala för sina utsläpp och ska 

motivera resenärer att välja ett miljövänligare transportmedel. Skyldigheten att betala skatt är 

tänkt för alla kommersiella flygplan som lyfter från Sverige och ska betalas av flygbolaget. 

Skatten föreslås vara i tre prisnivåer beroende på om man reser innanför EU, utanför EU med 

ett högsta avstånd på 6000 km från Sverige och utanför EU med avstånd som är längre än 

6000 km från Sverige. Skattenivåerna föreslogs utifrån jämförelsen med liknande prisklass för 

flygskatt som i Norge och Tyskland. Den föreslagna flygskatten utgör dock ett preliminärt 

förslag, eftersom ICAO:s nya globala styrmedel inte har beaktats p.g.a. att dess utformning är 

okänd. Därför kan prisnivåerna komma att justeras om priset för utsläppsrätter ändras 

avsevärt. [11 s. 14, 89] 
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Risken med att införa flygskatt i enstaka länder kan medföra att resenärer istället väljer 

avresan från en utländsk flygplats i närheten till Sverige. Resenärerna kan välja att byta 

flygplan och köpa resan till slutdestinationen utanför Sverige för att inte betala den högre 

skatten för flygresor. I det senare fallet innebär det även att resenärerna väljer längre resväg, 

som istället har en större miljöpåverkan. [11 s. 154, 182–183] 

Den snabba utvecklingen av datorer har gjort det möjligt att styra och hantera ett flygplan med 

hjälp av FMS (Flight Management System). FMS optimerar varje flygning med hjälp av 

datorer som håller kontakt med flygplanets vitala systemsensorer som exempelvis GPS, IRS, 

EFIS, autopilot m.m. Systemet har utvecklats till en nivå som gör det möjligt för en 

flygbesättning att flyga kommersiella flygplan säkert och effektivt. [13] 

En CDU (Control Display Unit) som sitter i FMS:en används av piloter för att välja 

performance index, cost index etc. CI (Cost index) är förhållandet mellan den tidsrelaterade 

kostnaden och bränslekostnaden. [14] 

 

1.2 Problemställning 
Flygbolagen finner svårigheter i att använda CI-verktyget på rätt sätt för att balansera 

bränsleförbrukningen och tidskostnaden för att flyga effektivt. De största utmaningarna ligger 

i reduceringen av bränsleförbrukningen under flygresan och hanteringen av uppstående 

förseningar, för att förhindra tillväxten av koldioxidutsläpp. 

Vårt arbete fokuserar därför på att finna lösningar för reducering av bränsleförbrukning och 

utsläpp. Följande frågor analyseras och besvaras: 

• Hur ska man optimera ett ECI (Environment Cost Index) för att öka effektiviteten av 

det nuvarande verktyget? 

• Vilka hinder kan flygbolagen möta vid implementeringen av ett ECI?  

• Hur påverkar myndigheterna flygbranschen vad gäller miljön? 

 

1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att analysera brister i den traditionella beräkningen av CI och ta 

fram ett ECI med alternativa lösningar och strategier som kan tillämpas för att göra flygresan 

miljövänligare och effektivare. 

 

1.4 Avgränsningar  
Cost index avhandlar enbart flygplanstypen Boeing 737–800. Detta för att koncentrera arbetet 

och beräkningarna på den vanligaste flygplanstypen som används på flygmarknaden idag.  

Vårt arbete är i första hand fokuserat på flygets miljöpåverkan. Data för cost index togs fram 

av flygbolaget SAS och har tillämpats på destinationerna Berlin som kortdistans, och Funchal 

Madeira som långdistans. 
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2. Teori om FMS och CI  
 

2.1 Flight Management System  

Den snabba utvecklingen av datorer har gjort det möjligt att manövrera och hantera ett 

flygplan med hjälp av FMS (Flight Management System). FMS:en består av inbyggda datorer 

som används för navigering, prestandaberäkning och flygplansstyrning. FMS:en har gjort det 

möjligt att automatisera flygstyrningen och minska piloternas insats samt behovet av 

flygtekniker ombord. Förr i tiden fanns en navigatör ombord på flygplanet, som vägledde 

piloterna hela vägen till destinationen. Med dagens utveckling har FMS:en en roll att planera 

en flygrutt från start till landning utan behovet av en navigatör. FMS:en har en 

navigationsdatabas som innehåller flygvägar, flygplatser, flygbanor, SID (Standard 

Instrument Departure), STAR (Standard Terminal Arrival) m.m. [13] 

 

 

Figur 3. Flight Management System för flygplanstypen Boeing [30, s.1] 

Moderna FMS består av fyra huvudkomponenter: AFCS/AFGS, FMC, ANS, och EFIS.  

AFCS (Automatic Flight Control System) / AFGS (Automatic Flight Guidance System) är ett 

system som tar emot information från sensorer i andra flygsystem. Vid inkopplad autopilot, 

styr systemet flygplanet utifrån den flygrutt som piloterna har valt och den mottagna 

informationen från sensorerna. När autopiloten är frånkopplad, styr piloterna flygplanet 

manuellt utifrån vald flygrutt.  

 

FMC (Flight Management Computer) är ett inbyggt system, som underlättar för 

flygbesättningen att förprogrammera en flygrutt. Genom systemet uppdateras flygplanets 

position kontinuerligt med hjälp av en navigationsdatabas. För att samla data från 

navigationsdatabasen och spåra flygplanets position, används ANS (Aircraft Navigation 

System).  
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ANS innehåller GPS (Global Position System) och IRS (Inertial Reference System). Utifrån 

mottagna data från navigationsdatabasen visas flygplanets status i EFIS (Electronic Flight 

System) med hjälp av AHRS (Attitude and Heading Reference System). AHRS består av 

sensorer på tre axlar som ger information om flygplanets gir-, tvär- och längdaxel. [15] 

En annan komponent som sitter i FMS: en är CDU (Control Display Unit). CDU gör det 

möjligt för piloterna att mata in ingångsvärden som exempelvis performance index, cost index 

m.m. CI är förhållandet mellan den tidsrelaterade kostnaden och bränslekostnaden. [14, s. 1] 

 

 

 

FMS:en använder sig av den inmatade CI:n och andra prestandaparametrar för att beräkna 

flygprofilen utifrån aktuella flygförhållanden, såsom vindhastighet och höjd. CI-värdet 

sträcker sig från MRC (Maximal Range Cruise) där bränslekostnaderna är minimala till LRC 

(Long Range Cruise) där endast tiden spelar roll. [16] 

I beräkningen av tidskostnader ingår personal- och underhållskostnader. CI är i huvudsak 

beroende av bränslepriserna. Vid höga bränslepriser flyger man med lägre hastighet, vilket 

resulterar i längre restid men mindre bränsleförbrukning. Detta ger ett lågt CI. Vid låga 

bränslepriser flyger man däremot med högre hastighet, vilket resulterar i ökad 

bränsleförbrukning men kortare restid. Detta ger ett högt CI. [16] 

 

2.2 Strategier för bränslebesparing  
Parametrar som har effekt på bränsleförbrukningen och den totala flygtiden är val av flyghöjd, 

val av hastighet och till viss grad TP-läget. Cruise är det flygläge där mest bränsle och tid 

förbrukas. Därför är planeringen av marschhöjd central för att undvika längre restid samt 

överflödiga emissioner. [17, s. 23] 

Teoretiskt finns två hastighetsval. Flygning enligt MRC där flygplanet flyger med längst 

flygräckvidd och lägst bränsleförbrukning. Vid MRC är CI=0 och flygplanet fokuserar endast 

på bränslebesparingen. Vid flygning enligt LRC ökar hastigheten med 3–5 % jämförbart med 

MRC samtidigt som bränsleförbrukningen ökar med 1 %. LRC är dock inte anpassad för 

vindhastigheten, vilket tar oss till ECON-hastigheten. ECON är den ekonomiska hastigheten 

som används baserat på valt CI, och inkluderar detaljerade tidskostnader. Fördelen med att 

använda ECON istället för MRC/LRC är att den även inkluderar vindhastigheten vid cruise. 

[17, s. 24–26]                                                                                                                                                                                                                                

CI är det verktyg som kan justeras för att behålla den ekonomiska balansen. ATC (Air Traffic 

Control) säkerställer att trafikflödet är säkert och effektivt men de operativa besluten tas av 

piloterna och flygbolaget. Att flyga snabbare än den ekonomiska hastigheten, resulterar i 

minskad flygtid och även reducering av personal- och underhållskostnader. [18]. Vid höga 

personal-och underhållskostnader kan en ökning av CI-värdet leda till minskad tidskostnad. 

Dock är beräkningen för tidskostnaden olika för olika flygbolag. Flygbesättningskostnader 

kan vara rörliga, alltså styrda per flygtimme, eller vara fasta och oberoende av flygtiden. Detta 

innebär att flygbolag som har fasta personalkostnader flyger med ett lågt CI och fokuserar på 

att minimera bränsleförbrukningen. CI-värdet varierar för varje flygbolag och varje flygning. 

I ekvationsform: CI = 
Tidskostnad ~ $/hr 

Bränslekostnad~ cents/lb 
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Boeing har beräknat ett optimalt CI för alla B737-modeller. Det optimala värdet är CI=12. 

[14, s. 28]                                                                                                                                                                                                                             

Jetbränslepriserna har under åren 1990–2008 ökat avsevärt. Bränslepriset motsvarar cirka 40 

% av den totala kostnaden för flygbolaget. En viktig faktor för besparingen av bränsle vid 

start och stigning, är inställning av klaffarna vid start. Ju lägre anfallsvinkel klaffarna har, 

desto lägre bränsleförbrukning. Reduceringen av bränsleförbrukningen beror på att 

dragkraften är lägre vid begränsad utfällning av klaff. Skillnaden på besparingen är liten, men 

för flygplan med många flygtimmar, kan besparingarna bli påtagliga. Dock styrs behovet av 

hur mycket klaff som behöver användas av rullbanans längd, bullerrestriktioner, hinder m.m. 

[17, s. 25] 

Det finns ytterligare två olika tekniker som är tillgängliga för att minska 

bränsleförbrukningen, nämligen sidosimulering och förbättring i flygplansprestanda. 

Sidosimulering innebär att man försöker minimera avståndet man flyger genom att ändra 

hastigheten och höjden, som resulterar i ökad effektivitet under flygresan. Förbättringen i 

flygplansprestanda innebär att man via flygplansmodifikationer kan ändra hastigheten med 

oförändrad bränsleförbrukning genom exempelvis användning av winglets. [18] 

En annan faktor för besparing av bränsle är vid vilken höjd flygbesättningen påbörjar 

acceleration och infällning av klaffarna. Om piloterna påbörjar accelerationen och 

infällningen av klaffarna på lägre höjd än 3000 ft, minskar detta bränsleförbrukningen då 

dragkraften är lägre. Att starta accelerationen och stigningen vid en lägre höjd än 3000 ft (914 

m), ger en besparing på 3–4% bränsle och en kombination av båda faktorerna tillsammans, 

sparar 4–5 % bränsle. [19, s. 26–28] 

Boeings studie visar att man även kan minska bränsleförbrukningen vid landning. För varje 

enskild flygplansmodell finns en manual med beskrivning av vilken anfallsvinkel man bör 

använda i olika lägen vid inflygning och landning. Vid tillämning av låg dragkraft finns en 

strategi för bränslebesparing och minskat flygbuller, som visar att man kan öka utfällningen 

av klaffar vid 1000 ft (305 meter), alltså på mycket lägre höjd än den standard som anges i 

manualen. Denna strategi kräver mindre effektuttag och kan spara upp till 16 kg bränsle i 

kombination med klaffarnas anfallsvinkel. [20, s. 25, 27] 

Den optimala anfallsvinkeln vid landning med Boeing 737–800 bör ligga mellan 30–40 

grader. Den bränslebesparande strategin bör dock användas vid rätt tidpunkt och i 

förhållanden som tillåter en stabiliserad och säker inflygning och landning. Annars finns 

risken att man missar landningen och blir tvungen att stiga igen för att utföra landningen på 

nytt, och på så sätt tillföra överflödiga emissioner. [20, s. 28] 

 

2.3 Optimised Cost Index  
CI (Cost Index) har funnits sedan mer än trettio år tillbaka och har använts flitigt inom flyget 

sedan dess. Verktyget har varit till stor hjälp för att med hjälp av parametrar från pitotröret 

och värdet på cost index, styra hastigheten under flygningen och flyga så kostnadseffektivt 

som möjligt. I takt med ökade bränslepriser under de senaste åren har flygbranschen fått det 

svårare vid beräkningen av ett mer optimalt cost index. Myndigheterna har även påbörjat 

arbetet med klimatfrågan de senaste åren och ställt krav på flygbolagens effektivitet ur 

miljöaspekt. [21] 
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Förutom flygtid och bränsleförbrukning, bestämmer CI koldioxidutsläppen för varje enskild 

flygning, som är proportionell med mängden bränsle som används. Luftfartsutsläppen står för 

3 % av de globala koldioxidutsläppen. En ökning med 5 % på efterfrågan av flygresor 

kommer medföra en större andel av de globala utsläppen i framtiden. CI är därför ett 

värdefullt verktyg för att åtgärda dessa problem. [21] 

Studien om OCI (Optimised Cost Index) undersöker hur man kan gå tillväga för att lösa de 

problemen som flygbolagen möter idag vid användningen av CI. Studien visar att CI är ett 

värdefullt verktyg och fungerar ganska bra, men att det skulle kunna möta nya krav ännu 

bättre med en uppdatering. Uppdateringen består av tilläggsformler som främst baseras på 

tidskostnader, eftersom dessa utgör kärnan till problemet. [21] 

I tidskostnader ingår två huvudgrupper, nämligen personal- och underhållskostnader. 

Personalkostnader kan vara svåra att beräkna då dessa varierar beroende på flygbolag, 

flygplanets storlek m.m. Det finns även svårigheter för att beräkning av kostnader för vilotider 

som krävs mellan flygningar och övertidsbetalningar. Underhållskostnaderna kan även variera 

beroende på vilken flygmotor som används och med ökad flygtid ökar även underhållet. Vid 

förseningar har studien även analyserat hur man beräknar passagerarkostnader. Dessa 

kostnader är uppdelade i hårda kostnader, vilket innebär kostnader för ombokningen av 

passagerare till andra flyg. Mjuka kostnader är tappat förtroende från passagerare och en risk 

att de inte väljer samma flygbolag igen. [21]                                                                                                   

OCI-modellen är skapad för att beräkna CI-värdet med den traditionella CI-ekvationen och 

sedan lägga till ytterligare beräkningar för att bestämma det optimala CI-värdet. Figur 4 visar 

vilka värden man behöver sätta in för att få fram ett OCI-värde. Modellen är enkel att använda 

då ingångsvärden för flygningen redan bör vara kända för flygbolagen. OCI beräknas för 

varje flygning, med hänsyn till flygplan, flygegenskaper och aktuell kostnadsinformation. [21] 

Dessa ingångsvärden är [21, s. 5]:  

1. Flygnummer, länkad till flygdatabasen 

2. Flygplanskod, en lista används för att hitta specifika flygplan i underhållsdatabasen. 

Även samma flygplanstyp har olika underhållskostnader beroende på ålder och antalet 

flygtimmar 

3. Genomsnittlig vindhastighet 

4. Besättningsmedlemmar 

5. Lastvikt 

6. Antalet passagerare 

7. Förväntad ankomst, beroende på väder eller underhållsproblem 

8. Anslutna passagerare 

När alla dessa värden har angetts, beräknas det fram ett optimalt CI i både kg/min och 100 

lb/timme, eftersom olika FMS använder olika enheter. Hastigheten i Mach, flygtid, 

bränsleanvändning, utsläpp av koldioxid, NOx, kolväte och kolmonoxid visas också. [21] 

En analys utfördes med ett OCI-värde på 40 och samma analys utfördes med ett CI-värde på 

100. Effekterna på bränsleutsläpp och flygtid var små, men ändå högre för CI-värdet 100 än 

för OCI 40. Dock är de totala kostnaderna med OCI mer märkbara. En komplicerad faktor i 

OCI-modellen är inverkan på koldioxidutsläppen. OCI fungerar bra jämfört med den 

traditionella CI, till dess förseningen når ca 120 min och koldioxidutsläppen börjar öka. Detta 
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beror på att koldioxidutsläppen inte har något värde i OCI-ekvationen, eftersom CO2 

utsläppen inte var prissatta. I framtiden skulle denna modell även kunna användas för att 

bedöma effekterna av policyn på flygkostnader och utsläpp. [21] 

 

 

Figur 4. Olika processer inblandade i skapandet av OCI-modellen [21, s. 6]  

 

2.4 Dynamic Cost Index  
Vid förseningen drabbas flygbolagen av miljökonsekvenser och höga kostnader. En prioritet 

för de flesta flygbolagen är att hantera höga fördröjningskostnader genom att minska 

förseningar. Cost index är ett verktyg, som många bolag inte använder på rätt sätt, främst för 

att flygbolagen finner svårigheter i att avgöra vilka kostnader som bör inkluderas i 

tidsberäkningen. Med CI-värdet kan man hantera en försening genom att höja CI och flyga 

snabbare eller använda ett lägre CI och flyga långsammare för att spara bränsle. Forskning 

framtagen av Eurocontrol beskriver hur man genom ett verktyg som kallas för DCI (Dynamic 

Cost Index), hanterar fördröjningskostnader på en dynamisk bas. Fördröjningskostnaderna 

varierar beroende på storleken av förseningen. [22] 
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CI-värdet påverkar även andra prestandaegenskaper förutom hastighet, som exempelvis 

anfallsvinkeln vid stigning. Användningen av ett högt CI vid stigning resulterar i högre fart, 

vilket leder till att Top of climb ligger längre ut. Att använda alltför höga CI-värden vid 

stigning kan dock vara negativt för bränsleförbrukningen i förhållande till sparad tid, men 

även för bullret som kan påverka passagerarkomforten. Man undviker även att flyga med 

väldigt låga CI-värden, eftersom dessa innebär försumbara skillnader i bränsleförbrukning. 

CI=0 väljs därför endast i nödsituationer när flygplanet har brist på bränsle. Av dessa olika 

skäl bestämmer flygbolaget ett hastighetsintervall anpassat efter varje flygplanstyp, som 

varierar till den ekonomiska hastigheten. [22] 

DCI-studien anser att det är viktigt för flygbolagen att kunna hantera förseningar för att 

undvika höga kostnader, men även för att förseningarna skulle innebära miljökonsekvenser 

som ytterligare bränsleförbrukning. DCI-studien återkopplar även till Boeings studie, som 

visar hur flygbolagen med olika strategier kan gå tillväga för att flyga med lägre 

bränsleförbrukning och endast små förändringar i tidtabellen. Med en optimal användning av 

CI-verktyget kan flygbolagen även gå med i vinst mellan 4–5 miljoner dollar under ett år. [22] 

För hantering av fördröjningskostnader visar figur 5 relationen mellan de olika elementen. 

Kostnad utgör huvudelementet. Detta betyder att ifall en försening skulle kosta flygbolaget 

mycket, kommer bolaget att vara villiga att försöka finna en lösning för att hantera 

förseningen. Dock beror hantering av förseningar på olika faktorer, som exempelvis 

flygplanets hastighet, som den maximalt kan flyga med och vad ATC tillåter. [22] 

 

Figur 5. The wider context of delay management [22, s. 3] 

 

Figur 5 visar att flygplanets prestanda och luftrumsprocedurer har miljöpåverkan. DCI beaktar 

således tre primära aspekter [Översättning av 22, s. 3]:  
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• Flygplanets prestanda – Kommunikationen med flygplanet, exempelvis ACARS för att 

öka/sänka farten  

• Flygbolagets kostnader – intern datahantering, t.ex. passagerarnas missade 

anslutning. 

• Luftrumsprocedurer - ATC/ATM kommunikation, exempelvis underlätta 

fördröjningen/förseningen 

För att underlätta för DCI att hantera en försening, beskriver studien hur data-länktekniken 

kan användas. Data-länk tekniken kan underlätta för flygplanet att hantera en försening på 

dynamisk bas. Idag finns en modul utvecklad av Lufthansa Systems Aeronautics, som kallas 

för Lido OC. Datalänken skickar meddelanden till cockpit med förslag till ändringar i FMS: 

en, dock behöver piloterna acceptera dessa meddelanden för att överföra dem till systemet. 

Ändringarna kan gälla föreslagna CI-ändringar eller eventuell korrigering av den planerade 

flygrutten. Då nuvarande FMS:en har en begränsning på antal rutter den kan lagra i minnet är 

datalänken lösningen för att skicka en ny uppdaterad flygrutt till cockpit. [22] 

Lido OC innehåller även flygövervakningsverktyg, s.k. AeroView. AeroView övervakar 

flygningens framskridande och skickar automatiska meddelanden till cockpit med begäran av 

flygplanets position, höjd, och bränsledata. Datan länkas sedan ned till flygbolagen för att 

kontrollera flygplanets status. I nuvarande situation vet flygbolagen inte ifall piloterna ändrar 

flygprofil, såvida inte piloterna informerar dem. [22] 

För att integrera miljöpåverkan i studien föreslås en tillämpning av Lido OC. Med hjälp av 

denna tillämpning av Lido OC, ska man kunna beräkna exakta mängden bränsleflöde och 

utsläpp för varje flygplanstyp. Genom denna övervakning ska man även kunna avgöra 

avgiftskostnaden för mängden utsläpp av koldioxid och nitrogenoxid. [22]                              

Forskningen omfattar även miljökostnader, som exempelvis utsläppsrelaterade avgifter och 

tillstånd.  Inkluderingen av miljökostnader är kopplad till visionen för ultra-grönt flygsystem 

2020, som har utarbetats av Advisory Council for Aeronautical Research in Europe 

(ACARE). Visionen beskriver specifika mål för en förbättrad miljöprestanda av flygplatser, 

flygbolag och flygledning och inkluderar användningen av miljövänligare flygrutter. Motivet 

är att ge incitament för flygplan att vara utrustade med en förbättrad miljöteknik. [22] 

2.5 Jämförelse mellan de vetenskapliga artiklarna 
Strategierna för bränslebesparing, Optimised Cost Index och Dynamic Cost Index har alla ett 

gemensamt mål, att minska flygets miljöpåverkan. Fastän de alla arbetar mot samma mål, 

följer de olika arbetssätt för att uppnå målet. Dynamic Cost Index [22] undersöker 

möjligheterna för hantering av fördröjningskostnader på en dynamisk bas. Eftersom 

förseningar innebär höga kostnader och orsakar miljökonsekvenser, har DCI tillämpat en 

data-länkteknik för att hantera dessa. Även OCI-studien [21] har fördröjningskostnader i 

fokus. OCI har skapat en modell där man har möjligheten att beräkna ett optimalt CI genom 

ingångsvärden som redan är kända för flygbolagen. Denna modell är därför enkel att använda. 

En nackdel med OCI-studien är att den fokuserar på att hantera tidskostnader i form av 

personal, underhåll och fördröjningskostnader och utesluter miljöpåverkan i dess resultat. 

Strategierna för bränslebesparing består av studier från Boeings ingenjörsavdelning [14] [17] 

[19] [20] och även en masteruppsats från Massachusetts Institute of Technology [18]. 

Strategierna beskriver hur man bör agera vid stigning, landning och under en flygning för att 

erhålla vinst i både miljöavseende och kostnader.  
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Efter jämförelsen mellan de olika artiklarna, fann vi likheter och även kopplingar. Fastän 

artiklarna har olika fokus kompletterar de varandra. Vi kommer dock inte i detta arbete att 

fokusera på beräkning av fördröjningskostnader. Därför är strategierna för bränslebesparing 

samt DCI-studien lämpligast vid analysen i vårt arbete. 
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3. Metod 
 

3.1 Vetenskaplig arbetsmetodik  
Metoden är den centrala delen i ett arbete för att kunna relatera teori och metod till resultat 

och analys. Ett arbete kan antingen innehålla en kvalitativ metod, kvantitativ metod eller 

båda. Kvantitativa analyser består av strukturerade observationer som förslagsvis experiment 

eller enkätundersökningar med bestämda tidsintervall där händelser analyseras med statiska 

metoder. Därigenom är det möjligt att dra slutsatser om relationer mellan begreppen och 

genom empiriska data se hur olika variabler påverkar varandra. [23] 

Kvalitativ metod går ut på att beskriva, förklara och undersöka ett valt ämne. Metoden 

innebär att man studerar en eller några få ämnen och alla dessa studeras som en helhet. I en 

kvalitativ metod används ofta ostrukturerade observationer, exempelvis djupgående intervjuer 

utan specifika frågor eller svarsalternativ. Datainsamlingen i de kvalitativa intervjuerna kan 

ändras och anpassas till en given situation. [24] 

 

3.2 Urval av litteratur 
Vår arbetsprocess började med en bred sökning av valt ämne, d.v.s. cost index, för att sedan 

fördjupa oss i flygets utsläpp av emissioner. För att kunna välja ut specifika områden inom 

flygets miljöpåverkan har vi utgått från EASA:s miljörapport [10] och via information från 

Tranportstyrelsen [9] valt att koncentrera oss på bränsleförbrukning och emissioner. " En 

svensk flygskatt" [11] utförd av Regeringskansliet gav kunskap om hur myndigheterna bör 

arbeta för att minska klimatpåverkan orsakad av flyget. Genom studien "A new model for 

aircraft cost index calculation" [21] utförd vid Leeds universitet samt "Dynamic Cost 

Indexing" [22] som tagits fram av Eurocontrol, har vi kunnat sätta oss in i olika perspektiv för 

beräkningarna av ett optimalt cost index. Boeings studier "Fuel Conservation Strategies" [14] 

[17] [19] [20] har varit till stor hjälp för att förstå oss på olika strategier om hur man kan 

minska bränsleförbrukningen och göra cost index mer optimal. För att bestämma vilken typ 

av intervju vi skulle genomföra, var boken "Samhällsvetenskapliga metoder" [25] skriven av 

Alan Bryman till stor hjälp. Boken förklarade skillnaden mellan olika strukturer på intervjuer 

samt utformningen av intervjuguiden.  

 

3.3 Intervjuer 
Metodboken ”Intervjumetodik” av Annika Lantz ger en inblick om hur man på ett 

professionellt sätt genomför intervjuer. Förutom att författaren beskriver vad som 

kännetecknar en väl genomförd intervju och ett professionellt förhållningssätt, beskriver 

boken även [Bearbetning av 23]: 

• Hur man systematiskt bearbetar datainsamling 

• Hur man formulerar ett problem med teoretiska utgångspunkter 

• Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ analys 

• Vägledande principer för utformningen av en vetenskaplig rapport 
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Intervjuer kan användas som den primära metoden för datainsamling för att erhålla data som 

inte finns tillgänglig skriftligt och som är svår att få tag på genom andra 

datainsamlingsmetoder. Det finns tre typer av intervjuer, nämligen ostrukturerad, 

semistrukturerad och strukturerad intervju. Ostrukturerad intervju har inga förutbestämda 

frågor, utan respondenten kan fritt tala om ett visst ämne. I en semistrukturerad intervju utgår 

man från frågeområden, snarare än specifika och detaljerade frågor. Genom den typen av 

intervju kan man föra samtalet mer naturligt och låta respondenten utveckla sina svar. I 

strukturerade intervjuer är det exakta frågor med en bestämd ordningsföljd av frågorna. Denna 

typ av intervju ger möjligheten att intervjua flera personer på kortare tid. [25] 

För att bestämma vilken typ av intervju vi skulle genomföra, undersökte vi hur mycket 

kunskap det fanns om ämnet cost index. Eftersom en viss typ av data inte fanns tillgänglig ute 

på nätet och eftersom vi sökte efter djupgående svar, var semistrukturerad intervju den 

lämpligaste typ av intervju för vårt examensarbete. Syftet med semistrukturerad intervju är att 

få respondentens syn på hur cost index fungerar i verkligheten och för att få respondenten att 

tala om ämnet både utifrån erhållen information men även utifrån eget perspektiv. Det viktiga 

med en semistrukturerad intervju är att lämna utrymme för följdfrågor och fördjupning av 

respondentens svar. [23] 

3.3.1 Urval av intervjupersoner  

Då vi avgränsat arbetet till endast flygplanstypen Boeing 737 var SAS det enda flygbolaget, 

som valde att ställa upp för en intervju. Genom en flygingenjör på SAS slussades vi vidare till 

hållbarhetschefen Lars Andersen Resare som arbetar med miljöfrågor.  

3.4 Metoder för datainsamling  

För att kunna samla data var första steget val av flygplanstyp. Efter sökningar av olika 

flygbolag som var villiga att lämna ut data gällande CI, valdes flygplanstypen Boeing 737.  

För insamling av data och litteratur valdes IEEE:s databas men även GreenFILE, som är det 

mest relevanta för ingenjörsvetenskapliga arbeten och baseras på vetenskapligt granskade 

rapporter gällande miljö och teknik.  

Luftfartsmyndigheter såsom Luftfartsverket, Transportstyrelsen och EASA har använts för 

insamling av data gällande utsläpp och regler. Boeings hemsida innehåller grundläggande 

information om flygplanstypen. Naturskyddsföreningens hemsida innehöll information om 

den globala uppvärmningen, klimatfrågor och utsläppsrätter. Via ICAO Carbon Emissions 

Calculator [27] beräknades utsläpp för destinationerna Stockholm-Berlin samt Stockholm-

Funchal Madeira med hänsyn till vald flygplanstyp. Utsläppen räknades även fram via 

Emission Calculator and Carbon Offset på SAS hemsida [28]. 

IPCC-rapporten för år 2014, som tagits fram av FN:s miljöprogram, har varit till stor hjälp för 

att förstå nuvarande effekter och utmaningar med den globala uppvärmningen och hur denna 

kan begränsas.  

 

3.5 Analysmetoder  
Efter insamling av vetenskaplig litteratur angående en optimal användning av cost index samt 

en djupgående intervju med Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS, har vi kunnat 

sammanställa kvalitativ och kvantitativ data för att utföra en analys och få fram ett resultat i 

kapitel 4. Det första steget i analysen var att finna hur stort utsläpp det är mellan 
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destinationerna Stockholm – Funchal Madeira och Stockholm – Berlin med flygplanstypen 

Boeing 737–800 (winglets). Genom Carbon Emissions Calculator på ICAO:s hemsida kunde 

vi beräkna utsläppen med hänsyn till antal passagerare i flygplanet. För att jämföra dessa med 

utsläppen från SAS flygplan och deras destinationer, använde vi oss av SAS hemsida. 

 

För att minska bränsleförbrukningen och emissioner fann vi fyra olika artiklar av 

flygplanstillverkaren Boeing, som beskriver strategier om hur man bör gå tillväga [14], [17], 

[19], [20]. Artiklarna innehåller kvantitativa data för en optimal cost index, en optimal 

anfallsvinkel på klaffarna vid stigning och landning samt vid vilken höjd man bör påbörja 

infällningen och utfällningen av klaffarna. Boeings data har varit till stor hjälp vid 

jämförelsen av teoretiska värden med hur cost index tillämpas i flygbolaget SAS.  Genom 

denna metod har vi kunnat analysera vilka likheter och skillnader som finns vid tillämpningen 

av Boeings optimala värden.  

Utifrån intervjun med Lars Andersen Resare har vi fått en bild av vad som bekymrar 

flygbolagen och hindrar dem från att flyga miljövänligare. Vi har därför försökt undersöka 

lösningar som kan förbättra den traditionella användningen av CI-verktyget. Dynamic Cost 

Indexing har varit utgångspunkten för att finna en lösning för det framtida flyget. Studien 

beskriver en dynamisk användning av CI-verktyget genom förbättrad kommunikation mellan 

flygbolagen och piloterna.  

Efter att ha utfört analysen har vi fått fram hur stor bränslebesparing som kan fås vid 

användningen av ECI, utan märkbara ändringar i tidtabellen. Denna bränslebesparing 

innefattar även en kostnadsvinst för flygbolagen.  
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4. Analys och resultat 
 

Cost Index är ett värdefullt verktyg som representerar balansen mellan tidskostnaden och 

bränslekostnaden för ett flyg. Med CI-värdet och flygplanets prestanda beräknas det fram en 

ekonomisk hastighet för stigning, marschhöjd och landning. Flygbolagen använder sig av 

olika modeller för beräkningen av CI och därför varierar värdet på CI för varje flygbolag och 

flygrutt. För att koppla ihop teorin med praktiken, valdes flygbolaget SAS p.g.a. sitt 

miljöengagemang. SAS har sedan länge arbetat med frågan om införandet av flygbiobränslen 

och deltar just nu i Fly Green Fund för att bidra till att påskynda kommersialiseringen av 

biobränslen. SAS var även först med gröna inflygningar år 2006. Gröna inflygningar innebär 

att man landar på ett mer bränsleekonomiskt sätt än vid vanliga nedstigningar [29]. 

 

4.1 Resultat av intervju med Lars Andersen Resare, SAS 
För att analysera cost index valdes två flygrutter. Kortdistansrutten mellan Stockholm – Berlin 

med en distans på 837 km som tar 1 h och 35 min. Långdistansrutten Stockholm –Funchal 

Madeira har en distans på 3 927 km och flygresan tar 5 h och 25 min. Dessa flygrutter fann vi 

på SAS hemsida vid sökning av flygningar med flygplanstypen Boeing 737–800 (winglets). 

För att beräkna utsläppen för dessa destinationer använde vi oss av SAS Emission Calculator 

[28].  För att jämföra SAS koldioxidutsläpp med en allmän beräkning av koldioxidutsläppen 

orsakade av flyg, fann vi via Transportstyrelsen en länk till ICAO:s Carbon Emission 

Calculator [27]. Vi utgick från att flygplanet är fullsatt med 181 passagerare ombord och 

endast ekonomiklass.  I tabellen nedan visas resultaten för koldioxidutsläppen. 

Tabell 1. Carbon Emission. 

 

Stockholm (ARN)- Berlin 

(TXL) 𝐶𝑂2 kg 

Stockholm (ARN) - Funchal Madeira 

(FNC) 𝐶𝑂2 kg 

SAS Emission Calculator 14 480 51 585  

ICAO Emissions 

Calculator 19 218  51 404  

Skillnaden i 𝐶𝑂2 kg  4 738   181  

[27] [28]   

Dessa resultat är endast genomsnittliga för den valda flygplanstypen. Beräkningsmodellerna 

räknar fram den genomsnittliga beräkningsgraden för sträckan, samt förhållandet mellan 

antalet passagerare och frakt för att fördela ut flygplanets utsläpp mellan dessa. [27] Som 

framgår enligt tabell 1, kan man se en tydlig skillnad i koldioxidutsläppen på 

kortdistansrutten. Skillnaden kan bero på ett antal faktorer, exempelvis val av CI, val av 

flygväg, vilken höjd man flyger på samt förbättringar man utför i flygplansprestanda. 

Förbättringar i flygplansprestanda kan exempelvis vara genom användning av winglets. Via 

flygplansmodifikationer, som winglets, kan man göra flygplanet stabilare och minska 

bränsleförbrukningen. Winglets gör att det högre trycket nedanför vingen, inte kan passera 

runt vingtippen till det lägre trycket ovanför och på så sätt minskas motståndet som bromsar 

farten under flygningen. [18] Vad gäller val av CI, flyger SAS med låga CI-värden för sina 

kortdistansrutter. Att flyga med låga CI-värden resulterar i en märkbar minskning i 
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koldioxidutsläpp. Detta gäller även vilken höjd man flyger på. Mer om det kommer att 

nämnas längre ner i arbetet.  

SAS har utarbetat en egen modell för beräkning av cost index, som utförs för varje enskild 

flygning. I beräkningen av CI ingår bränsle- och tidskostnader, där endast rörliga kostnader 

(underhållskostnader) beaktas i tidskostnaden. Underhållskostnader är rörliga eftersom de 

styrs av flygtiden. En kortare tid i luften resulterar i lägre underhållskostnader. Man kan se det 

som tudelad logik, då man teoretiskt borde slita motorerna mer om man flyger dem med högre 

effektuttag. Enligt prismodeller från underhållsleverantörerna är det endast tiden som spelar 

roll för underhållet. Figur 6 visar SAS beräkningsmodell för Cost Index i förhållande till 

tidskostnader och bränslepris. Figur 6 avser endast kortdistansrutter.   

 

 

Figur 6. SAS beräkningsmodell för Cost Index [26] 

Lars Andersen Resare [26] anser att man sparar mycket pengar på att ha fasta kostnader, som 

exempelvis personalkostnader. Därför ingår inte fasta kostnader i beräkningen av 

tidskostnader. Underhållskostnaderna ligger för tillfället mellan 200–280 $/h. Se figur 6.  

Hade flygbolaget haft rörliga personalkostnader istället, skulle underhållskostnaderna öka 

markant. Som svar på vilket CI SAS flyger med för sina B737-flottor, svarade Lars Andersen 

Resare att ”för våra kortlinjer ligger cost index i planeringen mellan 3–8 och vi ligger i snitt 

på ett cost index som är mellan 10–20 för våra långlinjer” [26, Bilaga 1]. 

När det gäller anfallsvinkeln för klaffinställningen, bör inte tyngdpunktsläget vara långt bak, 

men inte heller för långt fram. Om man flyger för långsamt, krävs mer energi för att flyga 

stabiliserat. Därför arbetar SAS med att ha ett optimalt TP-läge. I takt med att bränslet 

förbrukas, flyttas tyngdpunkten framåt. Lastfördelningen är därför en väldigt viktig faktor, 

svarar Lars Andersen Resare. ”Den påverkar mycket mer än vad man tror, beroende på hur 

bränsleeffektivt man flyger. SAS flyger med en anfallsvinkel som varierar mellan 5–10° vid 
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takeoff. Vid descent ligger vi på en anfallsvinkel mellan 30–40°”. [26, Bilaga 1] Figur 7 visar 

en tabell över 8000 flygningar vid Stockholm (ARN), Köpenhamn och Oslo för piloternas val 

av anfallsvinkel. Den ljusblåa färgen representerar anfallsvinkel 30° och den mörkblåa 

representerar anfallsvinkel 40°. 

 

 

Figur 7. Piloternas val av anfallsvinkel på klaffar vid landning på flygbolaget SAS [26] 

Enligt uppgifter från Lars Andersen Resare [26] påbörjas infällning av klaffar i Sverige på 

höjden 1000–2000 ft och mellan 3000–4000 ft vid hög trafik och i bergsområden, som 

exempelvis i Norge. Vid infällning av klaffar på lägre höjd än 3000 ft, reduceras dragkraften i 

tidigare fas under stigningen, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning [19]. Dock är det inte 

piloterna som bestämmer på vilken höjd de vill flyga, utan SID för berörd flygplats har sina 

regler baserade på vad luftfartsmyndigheterna har bestämt.  

Lars Andersen Resare [26, Bilaga 1] säger även att ”SAS har en policy, som piloterna bör 

flyga efter gällande den planerade CI, om det inte uppstår förseningar.” Vid förseningar har 

piloterna mandat att öka sitt CI mellan 50–150 för att öka sin hastighet. Skillnaden i 

hastigheten mellan CI 3–8 är obetydlig. Det är från CI=50 som man börjar se en ökning av 

hastigheten och en påtaglig ökning av bränsleförbrukningen. Dock spelar det roll vid vilket 

läge man ändrar CI. Piloterna väljer oftast att ändra sitt CI på marschhöjden, eftersom det inte 

är lika energikrävande som under stigning. 

I frågan om hur SAS inkluderar miljöaspekter i beräkningen av CI, svarade Lars Andersen 

Resare [26] att SAS inkluderar kostnaderna för utsläppsrätter i bränslepriset. Detta medför en 

ökning av bränslekostnaden, men det gör även att flygbolaget kan satsa på att öka 

effektiviteten på dess flygningar. Detta genom investeringen i ny teknik med bränslesnålare 

flotta som bullrar mindre.  

Vid frågan om hur passagerare ser på en miljövänligare resa med en förlängd flygtid, svarade 

Lars Andersen Resare [26] att passagerarna är mer intresserade av en tidsbesparing på marken 
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än i luften. Att kunna byta flygplan och passera säkerhetskontrollen snabbare, gynnar 

passagerarna mer än exempelvis femton minuters besparing i flygtid.   

Vid frågan vad SAS anser om den föreslagna flygskatten, svarade Lars Andersen Resare [26] 

att flygskatten kommer påverka flygbranschen negativt. Utvecklingen mot ett miljövänligare 

flyg kommer tyvärr att avstanna. Flygskatten kommer att vara ett fast pris per passagerare, 

oavsett hur effektivt man flyger. Exempelvis föreslås flygskatten för korta flygdistanser bli 60 

kr per passagerare, oavsett bränsleförbrukningen. Flygskatten styr alltså inte flygutsläppens 

storlek, utan gör det endast dyrare för flygbolagen. Detta betyder att lönsamheten sjunker och 

att bolagen inte får tillbaka någonting för att utvecklas miljömässigt.  

Några risker med flygskatt anges även i en SOU från år 2016 [11]. Med införandet av 

flygskatt finns risken att resenärer väljer avresan från en utländsk flygplats i närheten av 

Sverige för att slippa flygskatt/höga biljettpriser. En annan risk är att resenärerna byter 

flygplan via en annan flygplats till slutdestinationen och därmed flyger en längre resväg, som 

innebär en hög miljöpåverkan. 

Slutligen anser Lars Andersen Resare [26] att Cost Index är ett värdefullt verktyg för 

balansering av kostnader. Det behöver dock utvecklas till en dynamisk modul för att göra det 

enklare för piloterna att styra CI-värdet utifrån uppstående situationer. 

4.2 Sambanden mellan Boeings och SAS strategier för optimal flygning 
Beräkningen av CI-värdet är olika för olika flygbolag. I beräkningen av tidskostnader ingår 

rörliga kostnader, som underhållskostnader. Flygbesättningskostnader kan antingen vara 

rörliga och ingå i beräkningen av flygbolagets tidskostnader eller vara fasta. Vid kostnader 

styrda per flygtimme, som flygbesättnings- och underhållskostnader, stiger tidskostnaden 

markant och flygbolaget väljer då att flyga med ett högt CI-värde för att kompensera för 

dessa. Genom att flygbolaget väljer att använda sig av fasta flygbesättningskostnader, 

underlättar detta för beräkningen av tidskostnader då man endast beaktar underhållskostnader. 

Detta resulterar i att flygbolaget flyger med ett lågt CI som reducerar bränsleförbrukningen. 

Denna strategi, som Boeing beskriver i studien ”Fuel Conservation Strategies: Cost Index 

Explained” [14] stämde med SAS modell för CI beräkning [26, Bilaga 1]. Studien visar 

dessutom att det optimala värdet för CI för alla B737 modeller är CI=12. Se figur 8.[14] 

Jämfört med Boeings studie om CI, ligger SAS CI-värden nära den optimala [26].  

 

 

Figur 8. Cost Index impact [14, s. 27] 

 

En strategi för besparing av bränsle är vilken anfallsvinkel man använder på klaffarna. Ju 

lägre anfallsvinkel desto lägre dragkraft, vilket resulterar i mindre bränsleförbrukning. Med 

tanke på bränslepriset, kan besparingar i bränsleförbrukningen vara markanta, speciellt för 

flygplan som lyfter flera gånger per dag. Enligt Boeings studie, flyger flygplanstypen B737-
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800 med winglets, med en anfallsvinkel mellan 5–15° under startfasen. Se figur 9 [19]. Detta 

visar att SAS flyger med en optimal anfallsvinkel som reducerar bränsleförbrukning och 

kostnader [26]. Enligt figur 9, sparar man 10 kg flygbränsle vid ändring av anfallsvinkeln från 

15 till 5° vid stigning. 

 

 

Figur 9. Impact of takeoff flap selection of fuel burn [19, s. 27] 

 

En annan strategi för att spara bränsle är på vilken höjd man påbörjar infällningen av klaffar. I 

figur 10 visar Boeing två olika flygprofiler, profil 1 där stigningen och infällningen av klaffar 

börjar på 3000 ft (914 meter) och profil 2 där stigningen och infällningen av klaffar börjar på 

1000 ft (305 meter). Vid profil 2 förbrukar man 3–4 % mindre bränsle, jämfört med profil 1. 

[19] Denna teori från Boeing stämmer överens med Lars Andersens Resares svar om hur 

piloterna på SAS flyger [26, Bilaga 1]. Dock är det mer komplicerat än så i verkligheten, 

eftersom varje flygplats och bana har sina egna bestämmelser baserade på vad 

luftfartsmyndigheterna har bestämt, gällande vilken höjd man kan påbörja accelerationen på.  

 

 

Figur 10.  Fuel-saving potential of two climb profiles [19, s. 27] 

 

I figur 11 visas kombinationen av strategierna, ändringen av anfallsvinkel på klaffar och 

vilken höjd man påbörjar accelerationen och infällningen av klaffarna. Kombinationen ger en 

besparing på 93 kg bränsle, vilket motsvarar ca 4 % bränsle under en flygning. [19]  
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Figur 11. Effect of combining takeoff and climb strategies [19, s. 28]  

En annan strategi för bränslebesparing är användningen av rätt anfallsvinkel vid landning. 

Boeings studie visade att ifall man använder en anfallsvinkel mellan 30–40°, kan man spara 

mellan 8–16 kg bränsle under en landning. Om läget tillåter, kan man även fälla ut klaffarna 

på en så låg höjd som 1000 ft för att minska effektuttaget [20]. Enligt Lars Andersen Resare 

flyger även SAS piloter med en anfallsvinkel mellan 30–40° vid landning [26, Bilaga 1]. 

 

 

Figur 12. Fuel savings estimates for delayed-flaps approach procedure [20, s. 27] 

4.3 Lösning för ett miljövänligare flyg  
Vid jämförelsen av kvantitativa och kvalitativa data, har man kunnat sammanställa likheter 

mellan dessa. Analysschemat i tabell 2 redovisar likheter i strategier som Boeings 

ingenjörsavdelning tagit fram och hur flygbolaget SAS opererar sina flygplan.  

 

Tabell 2. Analysschema 

 Boeing Intervju SAS 

Optimal CI 12 3–8 kortlinjer, 10–20 långlinjer 

Optimal anfallsvinkel - stigning 5–15° 5–10° 

Optimal anfallsvinkel - landning 30–40° 30–40° 

Höjd för infällning av klaffar 1000 ft 1000 ft 

Höjd för utfällning av klaffar 1000 ft X 

Personalkostnader  Fasta kostnader Fasta kostnader 

[14] [19] [20] [26] 

I tabell 2 visas sex olika strategier som tillsammans kan ge märkbar besparing i bränsle och en 

vinst i både miljö och kostnader över tid. Dessa strategier, som vi nämnt ovan, är lösningar 

som kan tillämpas generellt. Men för att kunna möta de stora utmaningarna som flygbolagen 
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står inför, behöver man en hållbar lösning. Denna lösning skulle kunna hantera problem som 

uppstår vid förseningar, ”holding” eller oväntade väderförhållanden.  

Vid frågan om vilka svårigheter flygbolaget SAS finner vid nuvarande beräkningen av CI, 

svarade Lars Andersen Resare [26, Bilaga 1]:  

Det vi saknar i ett cost index är att vi idag har ett planerat cost index. En modul med 

uppdaterad information skulle underlätta för piloten och för flygbolaget att prioritera rätt 

saker. Man skulle kunna packa ihop alla källor i ett uppkopplat nätverk för att få uppdaterad 

information. 

CI-verktyget är komplicerat att manövrera med tanke på att piloterna inte vet till vilket CI- 

värde de bör höja/sänka, vid exempelvis förseningar. För att veta när piloterna bör öka/sänka 

sitt CI, krävs uppkoppling till nätverket under själva flygresan. Tekniken har idag utvecklats 

till nivån att passagerarna kan surfa under flygningen. Dock är flygplanen ännu inte godkända 

att flyga med den kunskap som finns på nätet. Idag planeras en färdrutt ungefär tre timmar 

före avgång och piloterna måste ha fått alla ingångsparametrar innan de stänger av sin Ipad. 

Allt detta på grund av att man fortfarande inte har möjligheten att bli uppkopplad och få 

tillgång till uppdaterad information under flygresan. Lösningen för detta problem är ett nytt 

system som sammanför alla källor och får piloterna uppdaterade på information under 

flygningen. För att uppkopplingen till nätet ska kunna godkännas, krävs en modul som 

innehåller en brandvägg.  

Studien ”Dynamic Cost Indexing” [22] genomförd av Eurocontrol, har sedan år 2007 nämnt 

att en potentiell lösning till den nuvarande användningen av CI, skulle vara en data-länkteknik 

för att underlätta för flygplanen att hantera förseningar på dynamisk bas. Data-länken skickar 

meddelanden till cockpit med förslag till ändringar i FMS:en. Ändringarna kan gälla CI eller 

den planerade flygrutten. FMS:en har idag en begränsning på antal rutter den kan lagra i 

minnet, men data-länken skulle kunna överföra uppdaterad flygrutt till cockpit. Modulen 

räknar även fram exakta mängden bränsleflöde samt utsläpp för flygplanet. Datan länkas 

sedan ner till flygbolaget för att kontrollera flygplanets status. På så sätt vet flygbolagen ifall 

piloten genomför ändringar i CI och flygrutt. [22]  

Efter genomförd intervju med Lars Andersen Resare [26] och litteraturstudier om ett optimalt 

CI, har vi kommit fram till hur ett ECI bör se ut. ECI består av en kombination mellan 

strategier som vi nämnt ovan och en dynamisk modul som hjälper piloterna att fatta rätt beslut 

vid kommande situationer. Eftersom utvecklingsprocessen av modulen ligger framåt i tiden, 

kan flygbolagen ta nytta av de ovanstående bränslebesparande strategier för att optimera sin 

nuvarande användning av CI-verktyget.  

Slutligen bör alla flygbolag utnyttja CI som ett värdefullt verktyg, då det kan ge besparingar i 

både miljö och kostnader. Boeings studie ”Fuel Conservation Strategies: Cost Index 

Explained” visar att man med ett optimalt CI-värde kan reducera bränsleförbrukningen med 

5–6 % under en flygning och spara upp till 5 miljoner dollar per år, utan märkbara ändringar i 

tidtabellen. [14] 
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5. Diskussion 
 

Vår analys visar att ECI kan bidra till en minskning av bränsleförbrukning och emissioner, 

beroende på vilka strategier man väljer att använda sig av under flygningen. Följer man en 

kombination av strategier vid stigningsfasen, ändring av anfallsvinkel på klaffar samt vilken 

höjd man påbörjar acceleration och infällning av klaffar på, kan detta spara upp till 93 kg 

bränsle som motsvarar 4 % under en flygning. [19] Med tanke på att flygplanen lyfter flera 

gånger per dag, kan reduceringen av bränsleförbrukningen bli avsevärd. Användningen av 

ECI kommer att medföra en obetydlig ändring i tidtabellen. 

 

Dock uppstår fortfarande problem vid nuvarande användning av CI, eftersom man inte kan 

hantera CI vid oförutsedda situationer, som exempelvis förseningar. Ett annat problem som 

uppstår i flygbolagen är att piloterna tar egna beslut i det yttäckande luftrummet gällande CI, 

för att hålla tidtabellen eller komma fram före utsatt ankomsttid. Den ultimata lösningen för 

nuvarande CI skulle vara att skapa en dynamisk modul. Dynamiska modulen kan innehålla 

olika typer av källor, som piloterna använder sig av och är samlade på ett ställe. Den 

dynamiska modulen måste använda sig av uppdaterad information, som fås genom 

uppkoppling till nätverk under flygrutten. Modulen innehåller även flygövervakningsverktyg, 

som innebär att flygplanets position, höjd och bränsledata m.m. länkas ned till flygbolagen för 

att kontrollera flygplanets status. Genom detta har flygbolagen möjlighet att kontrollera de 

ändringar som piloterna genomför under flygningen. [22] Denna lösning är inte omöjlig i 

framtiden. Man har idag tillgång till installation av brandväggar för uppkoppling till nätverk. 

Systemet skulle dock vara dyrt att installera i flygplanen och kan medföra problem som: 

• System är ännu inte utvecklade till den nivå som gör att man kan styra flygplanet 

säkert 

• Vid problem med brandväggar kan det leda till obehörigt intrång i flygplanet, som kan 

resultera i exempelvis flyghaverier 

Idag finns en modul utvecklad av Lufthansa Systems Aeronautics som kallas för Lido OC. 

Lido OC skickar förslag till ändringar i FMS:en, i form av meddelanden som piloterna måste 

acceptera för att överföra dem till systemet. [22] Studien ”Dynamic Cost Indexing” beskriver 

en planering för två år framåt om hur man ska hantera en försening på dynamisk bas, med 

hjälp av Lufthansas modul. SAS planerade att använda DCI konceptet år 2009 för hantering 

av förseningar [22, s.10]:  

SAS wishes to move more towards firmer rules for decision-making, for example deciding 

when there is no net financial benefit of recovering a specific aircrafts delay, or of holding a 

connecting flight.  The carrier plans to incorporate the full use of the DCI concept by 2009, 

thus moving away from the current practice of recovering all delays on shorthaul. 

Idag finns en begränsad forskning kring ämnet och utvecklingen tycks ha avstannat. 

Många flygbolag flyger inte miljövänligt och effektivt. Flera flygbolag använder sig av rörliga 

kostnader i sina tidsberäkningar för personalkostnader. Detta resulterar i en ökning av både 

löner och underhållskostnader. För att kompensera de höga tidskostnaderna, väljer 

flygbolagen att flyga med ett högt CI, för att minska flygtiden. Lösningen på detta är att ha 

fasta personalkostnader, vilket även minskar underhållskostnaderna avsevärt.  
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EU:s system för handel med utsläppsrätter, vilket infördes år 2012, har bidragit till en 

minskning av koldioxidutsläppen. Systemet har tvingat flygbolagen att finna lösningar för 

reducering av bränsleförbrukningen. Detta tolkar flygbolagen positivt, eftersom åtgärderna 

tenderar att utveckla flygbranschen att finna alternativa sätt för att minska utsläppen. I SOU 

2016:83 [11] diskuteras flygets utsläpp och införande av flygskatt i Sverige. Genom ökad 

effektivisering av flygplanen, har detta lett till ett överskott av utsläppsrätter för flygbolagen. 

Med ett stort överskott av utsläppsrätter som resultat, har priset på utsläppsrätter sjunkit 

kraftigt under åren. Sverige tar itu med problemet genom uteslutning av auktionen för 

utsläppsrätter samt återinförandet av flygskatt.   

Ett positivt skäl till införande av flygskatt är att bidra med minskad tillväxt av 

klimatpåverkan. Syftet med flygskatten är att få flygbolagen att se allvarligare på problemet 

med koldioxidutsläppen, samt motivera resenärer till att använda miljövänligare 

transportmedel. Flygbolagen är negativa till införandet av flygskatt. Flygskatten medför en 

sämre utveckling av flygbranschen, eftersom den inte är beroende av utsläppen och hur 

effektivt man flyger. Däremot av antalet passagerare som flyger. Införandet av flygskatt kan 

komma att innebära återtagande av äldre flygplanstyper, som istället bidrar till en ökning av 

koldioxidutsläppen. 

Vår bedömning för införandet av flygskatt ser vi både som positivt och negativt. Det positiva 

med flygskatt är engagemanget i miljöfrågan och att onödigt resande möjligen reduceras. 

Exempel på onödigt resande enligt vår åsikt, är flyg från Stockholm till Göteborg. Eftersom 

en tågresa mellan Stockholm-Göteborg endast tar 3 timmar, alltså två timmar mer än med 

flyg, anses detta som onödigt. Det negativa med flygskatt är att de små flygbolagen i Sverige 

riskerar att slås ut vilket leder till en begränsning i flygbranschen. Flygskatt bidrar därför till 

allvarliga konsekvenser som förlust av arbetstillfällen. Flygskatt kommer att betalas per 

passagerare och utgöra ett fast pris beroende på resans längd. Det kommer därför inte att ha 

någon positiv inverkan på utsläppen, utan endast på statens intäkter. 

En faktor som påverkat resultatet i detta arbete är att vi endast intervjuat ett flygbolag. Planen 

var att intervjua minst två bolag, ett traditionellt och ett lågprisflygbolag, för att sedan jämföra 

hur de opererar sina flottor samt hur de använder cost index verktyget. Resultatet skulle visa 

de brister/fel flygbolagen gör vid användningen av cost index och även visa olikheterna 

mellan flygbolagen i jämförelse med Boeings optimala värden.  

I slutändan tycker vi att alla flygbolag borde satsa på att utveckla ECI-verktyget för att både 

gynna miljön och kostnaderna.  
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6. Slutsatser 
 

 

Syftet med arbetet var att analysera den nuvarande CI-verktyget som används för 

flygplanstypen B737-800 (winglets) och ta fram ett ECI som ger en miljövinst. ECI skulle 

förutom miljövinsten reducera flygbolagets kostnader. På så sätt ska flygbolagen bli 

intresserade av att använda ECI i framtiden.  

Genom utförd intervju med Lars Andersen Resare och analys visade det sig att det finns flera 

strategier som flygbolagen kan följa för att reducera bränsleförbrukningen. Strategierna är: 

• Använda ett optimalt värde på CI utifrån enskild flygplanstyp 

• Flyga med en optimal anfallsvinkel på klaffarna vid start och landning, eftersom detta 

resulterar i lägre effektuttag 

• Påbörja acceleration och infällning av klaffar på lägre höjd, om flygplatsen och 

omgivningen så tillåter 

• Vid landning, påbörja utfällning av klaffarna på lägre höjd och flyga med lägsta 

effektuttag 

• Ha fasta personalkostnader istället för rörliga, då dessa påverkar underhållskostnaden 

Förutom dessa strategier krävs en uppdatering av information under flygningen. Detta kan 

genomföras genom installation av en modul med en brandvägg som ger uppkoppling till 

nätverket under flygresan.  

Hinder som kan uppstå vid implementeringen av ett ECI gäller främst den dynamiska 

modulen. Uppkopplingen till nätverket finns tillgänglig för passagerare, men för att 

kunna styra flygplanet med hjälp av en datalänk krävs brandväggar för att förhindra 

obehöriga intrång. 

För att nollställa tillväxten av koldioxidutsläppen fram till år 2050 har ICAO beslutat 

införandet av ett globalt system för utsläppsrätter gällande flyg. I Sverige diskuteras 

även införandet av flygskatt för att minska antalet flygresor och motivera resenärer till 

miljövänligare transportmedel. I takt med ökade flygresor ökar behovet att 

effektiviseringen av flygplanen och därför kan implementeringen av ett ECI bidra till 

reduceringen av emissioner från flyget.  

Användningen av ECI leder till reducerad bränsleförbrukning med 5–6 % för varje flygning 

och en besparing upp till 5 miljoner dollar per år, utan märkbara ändringar i tidtabellen. 

 

6.1 Framtida arbeten 
Detta examensarbetet skulle kunna fördjupas genom en detaljerad beskrivning av hur en 

dynamisk modul med brandvägg kan införas på flygplanen.   
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Bilagor  

 

Intervju med Lars Andersen Resare, Hållbarhetschef vid SAS, 2017-12-11   

 

1. Vilket cost index flyger Boeing 737–800 med till Madeira i Portugal? 

Vi flyger på cost index som är någonstans mellan 0–10 på våra kortlinjer, och på 

långlinjer tenderar det till att bli ett högre cost index. Så i planeringen ligger vi i snitt 

på ett cost index som är mellan 10–20 för våra långlinjer. Sen tenderar det ibland till 

att bli högre, det kan bero på om man behöver hantera en försening. Dilemmat jag ser 

i ett cost index är att vi planerar innan vi vet om vi blir försenade. Sen använder man 

cost index som ett verktyg för att låta flygplanet accelerera för att hantera ineffektivitet 

som uppstått tidigare. Vi planerar hur ett cost index bör se ut, men på grund av 

rådande situationer blir det inte som man tänkt sig. Vissa piloter vill mixtra själv, 

kanske sätta fasta hastigheter för att jobba i sitt eget perspektiv, men det vi beskriver 

som vi önskar att man gör det är att man skruvar upp cost index så att vi får en optimal 

hastighet i cruise och i descent segmentet. Ibland ser vi att piloter har laborerat med 

fasta hastigheter och det jobbar vi rätt aktivt med. Vi diskuterar vad som blir 

effektivast för helheten. Vi har väldigt låga cost index, iallafall tror jag att vi har 

väldigt låga cost index om man jämför med andra flygbolag. 

 

2. Vilket cost index flyger Boeing 737–800 med till Berlin i Tyskland? 

För våra kortlinjer ligger cost index i planeringen mellan 3–8. 

  

3. Vad inkluderas i beräkningen av CI? 

Man har ju en tidskostnad genom bränslekostnad. Vi har väldigt många fasta 

kostnader. Våra medarbetare får fast lön, skulle vi ha de på rörlig lön skulle det ha 

resulterat i ett helt annat cost index. Så det enda vi har som är tidsstyrt är 

underhållsprogrammet. Underhåll är styrt på flygtid. Det som vi kan påverka är att vi 

är kortare tid uppe i luften, som resulterar i lägre underhållskostnad över tid. 

Teoretisk borde man slita motorn mer om man flyger den hårdare, men så som 

prismodellen ser ut för underhållsleverantörerna så blir det billigare för oss.  

Så det vi inkluderar i vår tidskostnad är de rörliga underhållskostnaderna. När man 

tittar på kostnaderna för Boeing så är det mellan 200–280 dollar/timme för 

underhållet. Hade vi haft rörliga löner i tidsberäkningen så hade 

underhållskostnaderna kanske varit omkring 1000 dollar/timme. Vissa bolag har att 

man får betalt för den tid man är uppe i luften, och när man då lägger in det i 

tidskostnaden får man ett helt annat cost index. 

Och tittar man på bränslepriset som ligger mellan 4–7 kr/kg, så glider skalan på cost 

index mellan 3–12. Detta förutsätter att vi inte är försenade” 

Skillnaden mellan cost index 4 och 10 är försumbar, om man tittar på hastigheten. Det 

är från cost index 40, 100, 150 som man börjar flyga med mycket högre hastighet. Så 

bränsleförbrukningen ökar markant då. Det beror även på var man skruvar upp sin 

hastighet, om det är vid cruise som inte är lika energikrävande som vid climb.  

Vi har en policy som säger att man bör följa det cost index man har, har man en 

försening så får piloten mandat att gå upp till cost index 50 för att hantera en 
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försening. Men då ska man hålla koll på att man inte kommer före tidtabellen heller, 

utan då får man skruva ner sitt cost index. För kommer man för tidigt får man ett nytt 

problem med att vänta i luften. 

 

4. Vilken klaffinställning (anfallsvinkel) används vid takeoff, climb, descent? 

Vi är väldigt medvetna om att vi inte får flyga för långsamt heller, för man får inte vara 

för baktung. Flyger man för långsamt krävs det mer energi för att ligga plant. Eftersom 

vi ligger ganska lågt så måste vi se till att vi har en optimal lastning, centure gravity, 

och den ändras ju i takt med att bränslet förbrukas. Så det är väldigt viktigt att ha en 

bra lastning, och den påverkar mer än man tror. Inte bara för hur man balanserar 

flygplanet, utan även hur bränsleeffektivt man flyger. Vid takeoff kör vi på minimum 

anfallsvinkel som är mellan 5–10. Det beror såklart även på hur tungt flygplanet är 

och hur lång banan är. Tittar man på descent ligger vi på 30 grader. 

Om man tittar på tabellen över 8000 flygningar över Oslo och Köpenhamn 

kategoriserar vi piloterna i olika grupper. De som presterar bäst och de som presterar 

sämst. Man ser att de flesta följer en anfallsvinkel på 30–40 grader vid descent. 
 

5. Vad innebär skillnaden 1000 ft och 3000 ft vid stigning? 

Man kan påbörja accelerationen på olika höjder vid stigning. Om förhållandet tillåter 

kör vi på 1000 ft, för då sparar man mycket bränsle. Det beror på om man flyger i 

exempelvis Norge, där måste vi köra på högre höjder som 3000 ft eller vid platser där 

det råder hög trafik. Det bullrar ju även mindre om man accelererar på 1000 ft, för 

man behöver inte flyga lika aggressivt. Vid högre luftmotstånd måste man gasa mer, 

så det bullrar mer. Men det är även SID och STAR som avgör vilken höjd du måste 

flyga på. 

 

6. Vilka svårigheter finner ni vid beräkningen av CI? 

Det vi saknar i ett cost index är att vi idag har ett planerat cost index, det man skulle 

behöva göra är att hitta ett sätt att jobba dynamiskt i relation till det som uppstår 

under flygningen. Vi är väldigt fokuserade på att planera flygningen 3 timmar före 

avgång, det är för att vi inte är uppkopplade till nätverket. Vi vet inte vad som kan 

uppstå med exempelvis vädret. Vi vet bara grunderna. En modul med uppdaterad 

information skulle underlätta för piloten och för flygbolaget att prioritera rätt saker. 

Ett exempel kan vara att piloten inser att man kan bli försenad 15 minuter, men får 

man informationen att halva flygplanet ska vidare till Asien och att flygbolaget kan 

förlora massa pengar ifall flygplanet inte hinner i tid, då kan piloten ta rätt beslut och 

skruva upp cost index vid rätt tidpunkt. Man skulle kunna packa ihop alla källor i ett 

uppkopplat nätverk för att få uppdaterad information. Man kan idag surfa på flera 

flygplan, men flygplanen är ännu inte godkända att bli styrda genom en uppkoppling. 

För att koppla upp flygplanet till nätet skulle det kräva en säkerhetsmodul, en 

brandvägg som är oerhört dyrt att installera, vi pratar flera miljoner per flygplan. 

Man är rädd för obehöriga intrång. 

 

7. Hur inkluderar ni miljöaspekter i beräkningen? 

Vi lägger även på kostnader för utsläppshandeln, den läggs på bränslekostnaden. Den 

kostnaden är inte särskilt stor, men påverkar ändå. 
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8. Vilka hinder möter man vid implementering/användning av ett optimalt CI?  

Idag kan det uppstå situationer där piloten får ta beslut utifrån sin erfarenhet och 

kompetens samt manualer ombord, men det skulle bli mycket lättare för piloten och 

flygbolaget att hantera problem genom en dynamisk uppkoppling. Även 

kommunikationen behöver förbättras. 

 

9. Hur skulle flygpassagerarna reagera om SAS gör om tidtabellen så att restiden 

förlängs med X minuter med följd att flygningen genomförs med ett lägre CI? 

Bara man är tydlig med ändringar i tidtabellen tror jag inte att kunden ser det 

negativa. Jag tror inte att kunden är intresserad av att spara tiden i luften, utan det är 

tiden på marken som spelar roll. Vi försöker därför förbättra reseupplevelsen genom 

att även spara tiden på marken. 

 

10. Vilka miljöeffekter har handeln med utsläppsrätter (EU ETS) inneburit för 

flygbranschen? 

Det gör att det blir dyrare, men det gör även att vi kan satsa på att öka effektiviteten 

på våra flygningar. Nyare teknik gör att vi flyger med bränslesnålare motorer och som 

bullrar mindre. Och snart kommer ett globalt system ICAO, som ska införas globalt, 

vilket vi ser som positivt. 

 

11. Hur kommer den föreslagna flygskatten att påverka SAS flygverksamhet? 

Vi ser negativt på flygskatten eftersom det kommer medföra att utvecklingen 

avstannar, tyvärr. Flygskatten kommer kosta 60 kr per passagerare för en kortare 

flygning, oavsett hur mycket man släpper ut. Då betyder det att den inte styr utsläppets 

storlek, utan gör det bara dyrare för flygbolagen. Lönsamheten går ner, och vi får inte 

tillbaka någonting för att vi utvecklas. Det kostar 60 kr även för flygplan som vi har 

slutat flyga med för fem år sedan, och som har 40 % större utsläpp än de nyaste 

flygplanstyperna på marknaden idag. Om flygplanet åker tomt kostar det noll, och om 

det är fullt kan det kosta 10 000 kr. Så att flygskatten är felkonstruerad för början till 

slut. Man kan se det som att vi inte vill ta ansvar, men vi menar att 

miljöengagemanget av flygbolagen borde uppskattas på liknande sätt som av EU ETS. 

Har man ett flygplan som kör på biobränslen och kör effektivt så kommer det ändå att 

uppskattas lika som att man flyger med ett sämre flygplan. Detta kan därför medföra 

att flygbolagen istället tar in sina äldre flygplan för att öka lönsamheten.  

 

12. Vilka styrmedel anser SAS vara mest effektiva när det gäller att reducera flygets 

miljöpåverkan? 

Vi har idag EU ETS, vi får en del utsläppsrätter kostnadsfritt, som minskar över tid 

och resten köper vi in. Vi köper ungefär in utsläppsrätter för drygt 100 miljoner kr. 

Om vi reducerar våra utsläpp blir det lite billigare för oss, i takt som den tilldelade 

delen minskar för varje år. Att vi ska betala för utsläppen, ja det gör vi eftersom det är 

en fast kostnad. Vi vill ha ett styrmedel där vi blir belönade för att vi gör något bra, 

och vi betalar gärna för det som är dåligt. Jag anser att det kommer påskynda 

utvecklingen av flygbranschen ännu snabbare med nya lösningar.  

 
     


