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Sammanfattning 

 

Under de senaste 100 åren har flyget utvecklats och vuxit från en nyhet till en viktig, till och 

med nödvändigt, inslag av vårt moderna samhälle. Det gör att människor och varor kan röra 

sig runt i världen och färdas långa sträckor i timmar, istället för den långa tiden det krävdes att 

transporteras förr. Antalet flygningar har ökat och kommer dessutom stiga ytterligare. 

Flygbranschen har inte valt fossiltbränsle av en slump, dess erkända fördelar är många. 

Forskning om miljövänliga alternativa bränslen pågår för fullt då användningen av de fossila 

råvarorna så småningom kommer att minska på grund av miljöfaktorer och den begränsade 

mängden naturresurser. Än har man inget alternativt bränsle vars enda syfte och 

användningsområde är flygbränsle men möjligheterna är många och behovet större än 

någonsin om vi ska förebygga miljöförändringar. 

 

Vårt examensarbete bygger på ämnet alternativt bränsle som kan vara lämpliga inom 

flygbranschen. Huvudsyftet är att med hjälp av befintlig litteraturstudie och 

forskningsöversikt kartlägga, analysera och jämföra olika alternativa möjligheter som det 

forskas om och testas inom flygsektorn. De olika alternativa bränslena har jämförts med 

avseende på dess för- och nackdelar och även produktionsmöjligheter.  
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Abstract 

 

In the last 100 years, aviation has evolved and grown from a novelty to an important, even 

essential, element of our modern society. This means that people and goods are enable to 

move around the globe and travel long distances in hours, rather than the long time it required 

to be transported before. The number of flights has increased and will further increase over 

time. The airline industry has not selected fossil fuel by random, its recognized advantages are 

many. Researches on alternative fuels to lessen the global warming-effects have never been 

greater since the use of fossil raw materials will eventually decrease because of environmental 

factors and the limited amount of natural resources. Yet there are no alternative fuel whose 

sole purpose and use is jet fuel but the possibilities are many and the need is greater than ever 

if we are to prevent environmental changes. 

Our thesis is based on the substance alternative fuel that may be suitable for the aviation 

industry. The main purpose is that by using existing literature review and research review 

identify, analyze and compare various alternative options which is being researched and tested 

in the aviation sector. The various alternative fuels have been compared in terms of its 

negative effects and advantages and also production opportunities. 
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Förord 
 

Att skriva detta examensarbete har varit oerhört intressant och inspirerande för oss. 

Det var lärorikt att läsa ingående om de olika alternativa flygbränslen som kan tänkas 

användas för att förhindra klimatförändringar.  De relevanta vetenskapliga artiklarna och 

information om pågående forskning har varit till stor hjälp men vi blev många gånger 

besvikna över att det inte satsas mer på utveckling av grönare alternativa bränslen.  

Vi vill först och främst avlägga ett stort tack till vår handledare Sven Hugosson, han har 

bidragit med mycket hjälp med att hitta bra källor och gett oss bra handledning genom 

arbetsgången.  

Vår telefonintervju med Staffan Elmén, före detta ingenjör på SAS, gav oss mycket bra 

information och vi är tacksamma för den tiden han tog sig att besvara våra frågor. 

Sist men inte minst, stort tack till vår examinator Tommy Nygren, som gjorde det möjligt för 

oss att skriva detta examensarbete och all hjälp.  

Hoppas att arbetet inspirerar läsaren och väcker intresse för fortsatt forskning. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Flyget har sin historia så långt bak som på 1400-talet då skisser togs fram av Leonardo Da 

Vinci. Sedan dess har människan med sitt stora intresse för att sväva i det blå, kämpat genom 

åtskilliga försök till att skapa det som idag är flygplan. De första konstruktionerna var 

utformade som luftballonger, som inte förrän på 1900-talet utvecklades till grunden av dagens 

flygplan (Flygvapenmuseum, 2006). Bröderna Wrights genuina bedrift att skapa flygplan som 

var motordriven, på 1903-talet, blev genombrottet för flygets historia (Nationalencyklopedin, 

2003). 

Därefter tog flygutvecklingen fart, man byggde flygplan som bedrevs av samma motorer som 

i bilar och även använde samma bränsle. Men snart insåg man behovet av kraftigare 

drivmedel. På 1940-talet utvecklades de första turbinmotorerna och ett anpassat flygbränsle. 

(Chevron, 2006b).  

Det som för lite mer än 100 år sedan var en dröm och nyhet, betraktas idag som ett av 

viktigast inslagen i samhället. Vi har blivit bekväma med att färdas snabbt över hela världen, 

men vi får inte glömma att det goda även medfört negativa inverkan. Miljön har onekligen 

drabbats av flyget och dess utsläpp. Vad man uppskattar de utsläppen som flygbranschen står 

för globalt ligger omkring 2 % av totala koldioxidutsläppen. Det kan tyckas vara liten mängd 

globalt sett, men förklaringen ligger i att de processer som sker på hög höjd till följd av 

flygets utsläpp har en mycket större påverkan på klimatet än bara dess koldioxidutsläpp. 

Påverkan av andra ämnen är mer än vad det skulle ha gjort om utsläppen skulle ske nära 

marken, till exempel har utsläppen av kväveoxider större påverkan på ozonskiktet 

(Luftfartsstyrelsen, 2007).  

Därför är diskussioner om miljöfrågan ständigt intensivt, IATA:s mål är att i samband med 

den växande flygtrafiken, ska dess koldioxidutsläpp efter 2020 inte öka och fram till 2050 ska 

utsläppen vara noll. Idag kan man konstatera att dessa mål är svåra att nå då utvecklingen inte 

går fort nog eller inte åt rätt håll (Karyd, 2012). 

 

Dagens flygbränsle är Jet A, vars grund är ett fossilbränsle. Dess egenskaper så som låg 

fryspunkt, gör bränslet lämplig för långa internationella flygningar men samtidigt är den höga 

halten koldioxidutsläpp en stor nackdel. Förutom att man vill minska utsläppen, pågår 

forskning för fullt med att hitta alternativa bränslen på grund av att de fossila bränslena så 

småningom kommer att ta slut och naturresurserna är begränsade (Chevron, 2006b). 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med vårt projekt är analysera det miljövänligare alternativet, biobränsle, som framtida 

möjliga flygbränsle. Vi kommer att lägga fokus på att fakta och information som finns om 

alternativa biobränslen, insamlas via eventuella flygbolag, myndigheter och energiföretag. Ett 

delsyfte är att sedan jämföra fakta mot flygindustrins verkliga behov och framtida mål, med 

avseende på att reducera utsläpp, minska miljöpåverkan med bibehållen flygsäkerhet.  

 

1.3 Problemställning 

 

Trenden för utrikesflyget har vuxit sakta men säkert sedan början på 1990-talet. Världen blir 

allt mer globaliserat och man reser allt längre distanser. Trafikverket har i sitt prognosutkast 

beräknat att för utrikesflyget kommer passagerarantalet öka med 48 % till år 2030. Tekniken 

verkar dock inte hålla jämna steg, utvecklingen går inte fort nog och bränsle åtgången ökar.  

Det finns idag inget förnybart bränsle vars enda användning är som flygbränsle. 

Flygbranschen lägger därför stora resurser på provflygningar med partiell användning av 

biobränsle (Karyd, 2012). 

Är dessa ansträngningar för att verkligen åstadkomma något eller endast PR-mässigt visa att 

man gör något? 

 

Flygbränsle med dess utsläpp som inte bara påverkar miljön på marken men även i det högre 

atmosfären, är farligt och dessutom börjar världen se ett slut på råvaran. Forskning pågår 

världen över för att hitta den ultimata lösningen på energins utveckling; förnybar och 

miljövänligt. Finns det användbara metoder idag och hur kan man integrera dagens 

infrastruktur för att kunna driva flygtrafiken? Förstår flygindustrin hur viktigt det är att sätta 

ett nära mål för att minska utsläppen? 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Målet är att inhämta fakta om hur man främst i Sverige försöker forska och eventuellt 

framställa alternativa bränslen men eftersom det är begränsat med aktiva företag inom ämnet, 

får vi analysera befintlig litteratur om alternativa biobränslen.  
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2. Metod 
 

Vi har använd oss av olika metoder för datasamling och vetenskapliga 

litteraturundersökningar. 

Först och främst fick vi mycket hjälp av vår handledare Sven Hugosson att få tag i relevant 

litteraturstudier om användbar information. Vi har dessutom använt olika artiklars 

källförteckning för att kunna finna andra källor som varit informationsrikt. Vi har varit noga 

med att selektera bort sådana länkar som inte varit aktuella och vi har inte sökt information på 

nätet såvida källan inte varit tillförlitlig.  

Vi kontaktade företaget EcoPar via elektroniskt post november 2013 och fick kontakt med 

Hans Jansson, styrelseordförande på deras kontor i Göteborg. Anledningen till varför vi var 

intresserade av EcoPar var för att företaget påstår att de producerar syntetiskt bränsle som 

uppfyller nästan alla krav som IATA ställer på ett miljövänligt bränsle. Men vi fick tyvärr inte 

ta del av så mycket information om pågående projekt då det var hemligtstämplat och Hans 

Jansson kunde bara tipsa om lite litteratur som allmänt bearbetade ämnet inom alternativa 

bränslen. 

Tommy Nygren examinator vid MDH föreslog att vi skulle söka upp Staffan Elmén (tidigare 

ingenjör på SAS), vilket vi gjorde och februari 2014 intervjuade vi Staffan genom 

telefonsamtal. Den intervjun bidrog med bra information som var till stor hjälp när vi skrev 

diskussionen och vi fick många bra tips på länkar till IATA:s hemsida.  

För att ta reda på hur olika flygbolag ställer sig till frågan om alternativa flygbränslen, tog vi 

kontakt med en tidigare MDH student (Muhammed Al-Alawi) som numera arbetar som 

ingenjör på Norwegian flygbolaget i Oslo. Han fick våra frågeställningar via e-post som han 

sedan sände vidare till företagets intern personal inom Norwegian. Enda svaret vi fick vara att 

flygbolaget inte kunde hitta relevant person som kunde svara på sådana frågor om alternativa 

bränslen då det inte var något aktuellt ämne för dem.  

Företaget Swedish BioFuels som tidigare gjort sig känt inom forskning kring miljövänliga 

flygbränslen fick vi av Staffan Elmen veta att de gått i konkurs, vilket förklarar varför vi 

aldrig fick svar på våra mejl.  

Vidare sökte vi information på Bromma flygverkstad för att höra om det kunde ge svar på 

någon av våra frågor. Vi kom i kontakt med Bo Johansson men fick veta att deras verksamhet 

inte hade mycket med miljöfrågor och alternativa bränslen att göra. De arbetar endast med 

mekaniskt underhåll av flygplan.  

Vi sökte kontakt med några flygbolag, EastAir, MalmöAviaion och SAS men fick ingen 

respons alls.  
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2.1 Flygbränslen 
 

Bränslets primära uppgift är att tillhandahålla en energikälla för att driva flygplan. 

Turbinmotor omvandlar kemisk energi lagrat i bränslet till mekanisk energi, som ger 

dragkraften för att driva flygningen. Den kemiska energin i bränslet frigörs genom 

förbränning, en snabb reaktion av syre vid hög temperatur. För att ett bränsle ska kunna 

användas inom flygtrafiken, finns olika krav. Bränslet ska till exempel ha ett högt 

värmeinnehåll för maximal räckvidd samt högt energitäthet. Dessutom ställs krav såsom låg 

explosionsrisk och låg fryspunkt för att fungera optimalt på hög höjd, låg viskositet, god 

termisk och kemiskt stabilitet, god förbränningsförmåga samt vara utan föroreningar 

(Chevron, 2006a).  

Flygbränslet som används idag kallas för Jet A, som är förhållandevis lätt hanterlig vätska 

med betydligt mindre brand- och förgiftningsrisk än bensin som man tidigare använde inom 

flygtrafiken. Bränslets egenskaper är noga reglerade men det finns vissa internationella 

skillnader, främst avseende svavelhalt. I Europa används Jet A1 med lägsta svavelhalt jämfört 

med USA som använder Jet A. Det är ett bränsle bestående av en blandning av olika 

kolväteföreningar, alltså fotogen som är baserad på fossil råvara (Karyd, 2012).  

 

 2.2 Alternativa flygbränslen 
Flygindustrin undersöker flitigt för att hitta pålitliga alternativa bränslen som är hållbar och 

miljövänligare. Idag är förbränningen av fossila råvaror större än takten den återskapas, 

forskarna kan till och med räkna ut hur länge till man kommer ha tillgång till fossila resurser. 

Dessutom är fossilt bränsle starkt bidragande till ökad koldioxidhalt i luften, vilket påverkar 

jordens temperatur. Förståelsen är att råvaran inte är oändlig och klimatpåverkan är av högsta 

prioritet, därför vill man ta fram drivmedel som minskar beroendet av fossila råvaror 

(Trafikverket, 2014). 

De grundläggande kraven är detsamma oavsett vilket alternativt bränsle man än försöker 

ersätta det konventionella flygbränslet med. Det ska kunna blandas med befintliga 

flygbränslet (Jet A) och samma infrastruktur ska kunna användas för försörjning samt inte 

kräva modifiering av flygplan eller motorer. Det ska dessutom möta samma specifikationer 

som vanligt jetbränsle, särskilt motstånd mot kyla (Jet A: -40˚C, Jet A-1: -47˚C) och ha högt 

energiinnehåll (min 42.8 MJ/kg ). Andra krav är att det alternativa bränslet inte ska 

konkurrera med livsmedelsproduktion, mindre färskvatten krav och inte minst att det leder till 

minskade utsläpp av koldioxid. Idag är bränslet Bio-Jet det alternativ som verkar mest 

lovande för flygbolag när det gäller minskade koldioxidutsläpp och minska sitt beroende av 

fossila bränslen (IATA, 2014). 
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Biobaserade bränslen 

Biomassa som utgör grunden för råmaterial har inte reserver utan kräver kontinuerlig 

produktion. Vanliga källor till biomassa för produktion av bränsle är bland annat alger, soja, 

raps och avfall. För att biobränsle ska bli en verklighet inom flygbranschen måste både 

omfattande tekniska och logistiska ändringar tillämpas först. Mycket tyder på positiv 

utveckling men både tillsynsmyndigheter och flygplanstillverkare kräver stora tester innan 

biobränslen kan godkännas för kommersiellt bruk (NASA/TM, 2006). 

 

Bio-Diesel 

Bränsle med ursprung från förnybara resurser såsom vegetabiliska oljor eller animaliska fetter 

har varit intressant för forskningen inom flygbranschen. Detta alternativa bränsle blandas i 

mindre mängder med den befintliga jetbränsle, vilket är ett attraktiv steg närmare ”kolfri” 

bränsle som ska hjälpa till med minskad global uppvärmning. 

Utgångsmaterialet är fettsyra som utvinns ur grödor med högt oljeinnehåll som till exempel 

sojabönor, raps och solrosor, dessa används för framställning av bio-oljor eller bio- 

blandningskomponenter till dagens befintliga petroleum bränsle. Oljan framställs genom 

rengöring, sprickbildning och konditionering av bönorna. Efter att bönorna malts ner till 

flingor, utvinns oljan genom en så kallad transförestringsprocess. De estrar som framställs kan 

användas direkt eller modifieras in i en mängd olika produkter. Det framställs främst estrar 

från sojabönor (Soy Methyl Ester) och Raps (Rap Methyl Ester). Genom välja specifika 

fettsyror och metoder för förestring, kan olika egenskaper, som till exempel fryspunkt, 

erhållas (NASA/TM, 2006).  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transförestring av vegetabiliska oljor till biodiesel (Chevron, 2006b). 
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Råvaror som används är olika världen över beroende på vad man har tillgång till, i USA är det 

till exempel sojabönan som utgör grunden för produktionen av biodiesel. I Sverige finns 

mycket raps som kan användas som bränsle råvara och dess egenskaper liknas vid dieselolja 

därmed jetbränslets. En nackdel med rapsolja är dess innehåll av glycerol vilket är en alkohol 

som orsakar svår koksbildning i motorn. Därför tas glycerolen bort från rapsoljan och metanol 

ersätts istället, slut produkten blir alltså rapsmetylester (RME). Man kan utan problem blanda 

in RME i dieselolja men enligt EU standard reglerna är max gränsen 7 % för inblandning 

(Karyd, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper hos biodiesel jämfört med konventionell flygbränsle (Chevron, 2006b) 

 

En annan orsak till varför mängden biodiesel är så begränsat vid inblandning med flygbränsle 

är dess kvalitets ostabilitet över tiden. Biobränsle som tillverkas av sojagrödor (SME) ska 

användas inom sex månaders intervall från tillverkningsdatumet.  Bränslet blir grumligt och 

obrukbart efter längre tids förvaring i lager. Detta är skälet till att SME endast tillåts en 

inblandning på 20 % i jetbränsle (NASA/TM, 2006). 

 

För att biobränsle ska anses som en hållbar 

lösning måste man först försäkra sig om att 

tillräcklig mängd av grödor, som utgör grunden 

för biobränslet, kan odlas för att kunna stödja 

efterfrågan på bränsle. Däri ligger problemet 

eftersom många länder inte har möjlighet att 

producera tillräckligt med råvara för att försörja 

landets energitillgångar. 

Ett exempel är att Tyskland har 34 % åkermark, 

för att byta efterfrågan på dieselbränsle 

(56,600.00-ton år 2005) med biodiesel skulle det 

krävas fyra gånger det landområde för åkermark 

och endast raps skulle kunna odlas för att räcka 

till (raps är Europas främsta råmaterial till biobränsle) (NASA/TM, 2006).  
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Världens kommersiella flygflottor kräver stora tillgångar på flygbränsle, det är därför en 

utmaning att ens kunna leverera en 15 % blandning av biobränsle för dess ändamål. Det 

beräknades att amerikanska kommersiella flygflottan 2004 förbrukade cirka 13,6 miljarder 

gallon jetbränsle. Samma mängd jetbränsle med 15 % blandning av biobränsle skulle kräva 

2,4 miljarder gallon biobränsle per år.  Sojabönor (som är favorit råvaran för biobränsle i 

USA) ger ungefär 60 gallon biobränsle per hektar, därför skulle det behövas 34 miljoner 

hektar jordbruksmark vilket motsvarar storleken på delstaten Florida (NASA/TM, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanol 

Etanol hör till gruppen alkohol och utvinns genom jäsning av sockerrika eller stärkelserika 

grödor som till exempel majs, sockerrör och spannmål (Trafikverket, 2014). 

Forskning för en effektiv omvandling av biomassa till etanol är ett aktivt område. Möjligheten 

att odla grödor speciellt avsedda för etanolproduktion eller att ta vara på biomassavfall skulle 

kunna vara väldigt effektivt och lovande för etanolens framtid. Oavsett vilken källa man har 

för etanol, så är dess egenskaper detsamma. Etanol (C2H5OH) har syrevikt på 35 %, vilket 

innebär att det har ett lägre energiinnehåll jämfört med konventionellt jetbränsle. Följden är 

att etanol innehåller endast 5,9 kWh per liter jämfört med jetbränslet 9,6 (Chevron, 2006a). 

Etanol upptar 64 % mer utrymme och väger 60 % mer i vikt jämfört med jetbränsle. Att 

använda etanol som jetbränsle skulle därmed innebära minskning av bränsleeffektiviteten och 

minskad verkningsgrad hos flygplanet (NASA/TM, 2006). 

 

Visserligen är etanol ett miljövänligare alternativ jämfört med jetbränslet, men en användning 

av 100 % etanol som flygbränsle skulle innebära separat lagring och distributionssystem från 

                        (NASA/TM,2006) 
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konventionellt jetbränslen. Dagens flygbränsle och etanol har olika fysikaliska och kemiska 

egenskaper, därför är blandning av dem ingen möjlighet (Chevron, 2006a).   

 

 

Alger 

Alger är mikroorganismer som växer i vatten och fuktiga miljöer, rika på energi som utvinns 

genom fotosyntes. Alger har många arter som undergrupp och det som är avgörande för 

arterna är deras olika behov av specifika faktorer för tillväxten (Oligae, 2012). 

Flygbranschen vill ta vara på alger och forskar på att framställa biobränsle som ska vara 

miljövänligare än fossilbaserat bränsle. Ännu finns inte någon slutlig produktion från alger 

vars enda syfte är flygbränsle men om så vore fallet, skulle en fördel vara att verksamheten 

inte konkurrerar om jordbruksmark (Karyd, 2012). 

Alger växer i insjöar, världshav och i jorden på blomkrukor. Det finns två typer av alger som 

kan användas som råvara för bränsle, antingen alger som är rika på fetter (lipider) som kan 

omvandlas till biodiesel eller alger som är rika på kolhydrater och proteiner som kan användas 

till produktion av etanol och biogas (LivingGreen, 2014). 

Alger odlas bäst i sötvatten och avloppsvatten som har bra tillgång till solljus, koldioxid och 

mineraler. Detta gör så att celldelning håller sig igång. Forskning tyder på att alger även kan 

växa i saltvatten, vilket innebär att potentialen att ersätta de fossila bränslena med alger med 

avseende på utrymme är stora. Stora resurser behöver dock läggas på förbättring av 

produktionstekniken för omvandling av alger till bränsle (DagensNyheter, 2008). 

                                                                           (NASA/TM,2006) 
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2.3 Hur ser flygindustrin på framtiden? 

 

Faktum är att det inte finns någon process vars slutresultat är enbart flygbränsle och 

flygbranschen anser sig vara orättvist behandlad i politik och massmedia (med anmärkningen 

att vara bland de störst bidragande till klimatpåverkan), läggs därför stora resurser på 

provflygningar med delvis inbladning av biobränsle i det befintliga jetbränslet. Sanning med 

modifikation, effekten av dessa ansträngningar är huvudsakligen för att visa att man ”gör” 

något. Nedan är exempel på vad olika flygbolag bidragit med: 

 

 Continental Airlines utförde en kort flygning 2008, där man i ett tvåmotorig plan 

använde 50/50-blandning av fossilt- och biobaserat jetbränsle (enbart på ena motorn). 

 Virgin Atlantic använde sig av 20 % inblandning av biobränsle i en av motorerna då 

de 2008 flög över Atlanten med en fyrmotorig Boeing 747. Det planerades då att flyga 

enbart på biobränsle 2014. 

 Air New Zealand påstod att man 2009 hade flugit med biobränsleinblandning och 

planerade att 2013 ha en 10 % inblandning i hela produktionen (vilket man inte såg 

några spår av denna ambition 2013). 

 2010 lät Qatar Airways meddela att man med hjälp av Shell skulle utveckla GTL Jet 

Fuel (inblandning av GTL-baserat flygbränsle). Det finns än idag inga spår av detta 

bränsle i Shell Aviations produktkatalog. Dessutom är en sådan GTL- process (Gas To 

Liquid) baserad på fossilgas och därför kontraproduktivt om samhället strävar efter att 

vara fossilt oberoende. 

 Lufthansa utförde 1187 flygningar mellan Hamburg och Frankfurt år 2011, där en av 

flygplanets tvåmotorer drevs med en 50/50 blandning av fossilt- och biobaserat 

bränsle. 

 KLM bidrog 2011 med experiment där man försökte använda begagnad frityrolja som 

bränsle. Visserligen är frityrolja av vegetabiliskt ursprung men tål inte kyla och måste 

genomgå raffineringsprocess för att sedan kunna användas som flygbränsle. En sådan 

konvertering av frityrolja till flygbränsle är krävande och ineffektivt, när det finns 

andra sätt att ta tillvara på gammal frityrolja (kan användas som t.ex. bränsle för 

uppvärmning och elproduktion). 



 

10 
 

Olika flygbolag och vad de testat för alternativ bränslen vid testflygningar. (IATA, 2010). 

 

Samtliga demonstrationsflygningar av ovanstående slag har knappast tillfört några lärdomar 

utöver det man redan vet från tester laboratoriemiljö. Flygbolag och tillverkare har som motiv 

att visa att man bekämpar klimatförändringar och hur man motverkar dessa miljöproblem, 

trots allt beskrivs flyg ofta som det mest energikrävande transportslaget (Karyd, 2012). 
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2.4 Användbara metoder som finns idag 
 

I dagsläge förekommer inga metoder för framställning av bränsle som är 100 % miljövänligt 

gällande transport- och militärflygplan.  Det närmaste man har kommit är forskning och tester 

på obemannade flygplan eller delvis inblandning av alternativ bränslen. Målet är detsamma, 

att hitta alternativa miljövänliga drivmedel som är förnybara. Ett förnybart bränsle ska kunna 

återanvändas utan att det ska förstöra klimatet/miljön. Samtidigt måste det nya jetbränslet vara 

säker. Det nya jetbränslets grundläggande krav är att det ska ha låg vikt (densitet), ta liten 

utrymme samt ge bra prestanda, ska ha hög energitäthet och kunna användas i ett stort 

temperaturintervall samt uppfylla tekniska krav. 

Nedan är beskrivning av fem olika aktuella utvecklingsvägar, dessa är ”Alkohol till jet”, Gas-

To-Liquid flygbränsle, Alger, Fischer-Tropsch och etanol. 

 

 Alkohol till jet 

Alkoholer består av föreningar med väte, syre och kol. Mest känd av alkoholerna är etanol 

som till största delen används som fordonsbränsle. Dessvärre är etanol inte lämplig för bruk 

inom flygbranschen eftersom dess 35 % av bränslevikten utgörs av syre som inte medverkar 

till energiinnehållet. Det innebär att önskad mängd jetbränsle skulle i praktiken innebära 

motsvarande etanolmängd som upptar 63 % mer plats, vilket i sin tur leder till försämrad 

verkningsgrad (Karyd, 2012). 

”Alkohol till jet” är ett projekt knutet till FAA (amerikanska flygstyrelsen) och dess syfte är 

att påskynda utvecklingen av nästa flygbränsle. Projektet leds av LanzaTech och en av deras 

många partners är Swedish Biofuels som har sitt huvudkontor i Stockholm.  LanzaTech och 

Swedish Biofuels är ledande inom en ny teknologi där man använder rök från stålverk och 

andra industrier och omvandlar det till etanol genom en unik fermenteringsprocess. Sedan 

syntetiserar man etanolet till ett fungerande flygbränsle som håller samma kvalitet som 

flygbranschens standardbränsle men den stora skillnaden är att den är förnybar och 

miljövänligt (Swedish BioFuels, 2011). 

 

 Gas-To-Liquid flygbränsle 

GTL (Gas-To-Liquid) är en process där en omvandling av naturgas sker till bensin, 

flygbränsle samt diesel och som fått mycket uppmärksamhet inom flygbranschen. Bland annat 

har företaget Qatar Airways samarbetat med Shell, Qatar petroleum, Airbus, Rolls Royce, 

Qatar science, Technology park och Woqod för att framställa ett miljövänligare bränsle enligt 

GTL metoden (Qatar Airways, 2014).  
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GTL-bränsle vars råvara är naturgas, mestadels metan, som via Fischer-Tropsch processen 

omvandlas till flytande fotogen. Industrin har nyligen fått intresset för denna teknik då man 

ser stora skillnader mellan värdet på oljeprodukter och kostnaden för naturgas. 

Det första steget i FT GTL processen är omvandling av naturgas till en blandning av väte, 

koldioxid och kolmonoxid. Denna blandning kallas syntesgas. Syntesgasen renas därefter för 

att avlägsna svavel, vatten och koldioxid, för att förhindra kontaminering vid katalysator. FT 

reaktionen kombinerar väte med kolmonoxid för att bilda olika flytande kolväten. Dessa 

flytande produkter bearbetas sedan vidare med hjälp av olika raffineringstekniker till flytande 

bränslen. 

 

 En nackdel med GTL-bränsle är de omfattande kostnaderna som erfordras för att bygga de 

anläggningar som klarar av produktionen i större skala. Flera företag bedriver en alternativ 

metod som använder en annan reaktorkonstruktion (som kallas för mikro-kanal reaktor) och 

egna katalysatorer som gör GTL produktionen på mycket mindre skala. Det finns för 

närvarande fem GTL anläggningar som verkar globalt, med kapacitet från 2.700 fat per dag ( 

fat / dag ) till 140.000 fat / dag (EIA, 2014).  

Fördelen med GTL-bränsle är att man direkt kan använda det till flygplansmotorer utan någon 

vidare modifiering på motorn och det är fritt från svavel och aromater (dessa två ämnen är 

största orsaken till de farliga utsläppen som finns idag). Det nya bränslet innebär en total 

förändring, då det producerar mindre utsläpp av svaveloxid. GTL-flygbränsle har en högre 

energitäthet än vanligt flygbränsle och väger därför mindre för samma flygsträcka än ett 

vanligt flygbränsle. Den har också en förbättrad termisk stabilitet som leder till att motorerna 

kan köra vid högre temperatur. Detta ger en bättre bränsleekonomi, minskad flygplansvikt, 

förbättrad räckvidd och minskad koldioxidutsläpp för de flest flygplan (Qatar Airways, 2013). 

 Qatar Airways mål är att få ett så rent flygbränsle som möjligt, som inte skadar vår 

luftkvalitet, ger god bränsleekonomi och minskning av CO2-utsläpp. GTL baserat flygbränsle 

innehåller hälften GTL-bränsle och andra halva vanligt flygbränsle. Företaget strävar efter att 

komma upp till de branschgemensamma målen enligt Commercial Alternative Aviation Fuels 

Initiative (CAAFI) vars tanke är så miljövänligt flygbränsle som möjligt (Qatar Airways, 

2013). 
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Alger 

Alger är en forskning som nu håller på utvecklas, forskarna har kommit på att det är ett 

förnyelsebar energi, som är rik på olja. Den kan dessutom omvandlas till biodiesel, etanol, 

och biogas. Det här projektet har funnits sen lång tid tillbaka, men man har inte trott att det 

skulle löna sig med tiden. Men med ökad oljeprisutvecklingen och forskningens framsteg 

finner man anledning att tro att alger kan bli lönsamt med tiden. Man undersöker vilka typer 

av alger som man kan utvinna mest olja, modifiera processtekniken och att man samtidigt kan 

odla algerna till en låg kostnad (Karyd, 2012).   

Algtillväxt kan ske genom tre olika metoder: bioreaktor, öppen damm eller öppen vatten. För 

optimal algtillväxt krävs solljus (energi), koldioxid (CO2), vatten och näringsämnen (järn, 

kväve och fosfor). Med de rätta förhållandena har algerna förmågan att växa minst 10 gånger 

snabbare än de andra grödorna på land. Annan fördel med algtillväxt är de näringsämnen som 

behövs (järn, fosfor, kväve) är vanliga industriella avfall som kan tas vara på.   

Bioreaktorer är det mest användbara metoden för algproduktion eftersom det är lätt 

kontrollerad miljö. Odling sker i genomskinliga rör som förses med koldioxid och 

näringsämnen under välstyrda förhållanden samt kontamineringssäkerhet.  

En annan metod är öppna dammar där algodling sker, det kan liknas vid de dammar som 

används för fiskodling. Denna metod har en lägre produktionskostnad än bioreaktorer. 

Nackdelen med algtillväxt i öppna dammar är kontaminering och modifiering av systemen 

krävs. Dessutom är tillväxten lägre än i bioreaktorer.  

Tredje metoden för algproduktion är att utnyttja hav och de vilda alger som växer där flyter på 

vattnet och hålls ihop i ett fält. Därför växer alger endast så långt ut i havet som det finns 

tillgång till näringsämnen, på så sett är det omöjligt för alger att växa okontrollerat över havet 

(IATA, 2007). 

 

Fischer-Tropsch  

Fischer-Tropsch är den mest mogna tekniken för framställning av alternativa bränslen. 

Processen grundades av forskare i Tyskland, år 1920 under andra världskriget, för att 

framställa bränsle. Därefter utvecklades tekniken av företaget SASOL i Sydafrika och där det 

än idag bedrivs en av de största kommersiella anläggningarna som använder kol som 

råmaterial. 

Fischer-Tropsch är en syntes som omvandlar en blandning av kolmonoxid och väte, som 

kallas syntesgas till en högre molekylvikt hydrocarbon. 

 

CO + H2 -> -(CH2)n - + H2O 
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Denna process ger raka kolväten där produktionskompositionen varierar beroende på vilket 

vätekolmonoxid förhållanden, katalysator och själva förhållandet på processen.  Processen 

kan även knäcka de långa kedjorna i mindre enheter och ordna några av atomer 

(isomerisering) för att ge den önskade egenskapen. Denna uppgradering ger ett brett 

kokpunktsintervall material omfattar bensins kokpunktsområde, fotogen och diesel. Materialet 

destilleras sedan i slutprodukten. 

FT- syntes har både fördelar och nackdelar. Dess fördelar är att den är fri från svavel- och 

kväveföreningar som finns i konventionellt jetbränsle. Produkten är också fri från aromatiska 

föreningar och största fördelen med sådant bränsle är att det ger renare förbränning. Fischer-

Tropsch bränsle frigör färre partiklar än konventionell jetbränsle, eftersom den är fri från 

svavel, svaveldioxid och svavelsyra utsläpp. 

Det finns två nackdelar med aromater i bränslet, ena är att FT fotogen kommer ha lägre krav 

på minitätheten jämfört med vanligt flygbränsle. Andra nackdelen är att aromater i 

konventionellt bränsle orsakar vissa typer av elastomerer som används i flygbränslet för att 

svälla. Omvandling från vanligt flygbränsle till aromfritt bränsle kommer orsaka elastomerer 

att krympa ihop och orsaka bränsleläckage. Dessa två nackdelar kan försvinna om man 

blandar konventionellt flygbränsle med FT syntetisk bränsle. 

Det finns två olika typer av Fischer-Tropsch syntes som är vanligt förekommande. Den första 

metoden som man använder är kol som utgångsmaterial och denna omvandling kallas CTL 

(coal-to-liquids). Den nuvarande tekniken där använder man naturgas som utgångsmaterial 

kallas GTL (gas-to-liquids). Man kan dessutom använda biomassa som utgångsmaterial 

genom att gå igenom en förgasningssteg för att producera kolmonoxid och denna process 

kallas BTL (biomass-to-liquids) (Chevron, 2006a). 
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 Etanol 

Flygplan som drivs med etanol måste ha en särskild utformning. Flygplanets prestanda 

försämras mycket jämfört med jetbränsle, lagringsvolymen är 64 % större än ett vanligt 

fotogenbränsle. Alltså krävs det mycket mer etanol för att utvinna samma energi som fotogen. 

För att kunna använda bränslet etanol måste flygplanets utformning förändras något, det krävs 

25 % större vinge som i sin tur ger 20 % ökning av flygplanets tomvikt. Etanol i sig har större 

densitet vilket resulterar i att bränslet väger mer och leder till att flygplanets startvikt utökas 

med 35 % jämfört med vanligt bränsle. Utökad startvikt kräver större motor och dragkraft 

upptill 50 % behövs i motorn. Bränslets tyngd påverkar flygplanets bränsleeffektivitet 

negativt på långa avstånd. Då alla dessa negativa faktorer inte existerar i syntetiskt jetbränsle 

och biojet bränsle, blir dessa bränslen mycket mer attraktiva på marknaden (NASA/TM, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Nasa/TM, 2006) 
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2.5 Bränsle priser 

 

 

Det ökande flygtrafiken innebär större 

efterfrågan på bränsle och det framtida priset på 

konventionellt flygbränsle förväntas stiga under 

de kommande årtiondena på grund av ökad 

global efterfrågan på råoljan. För de alternativa 

flygbränslen som försöker slå igenom innebär en 

konkurrenskraftig marknad och flygbolag kan 

förväntas avstå från storskalig användning av 

alternativa bränslen om de inte är 

kostnadsmässigt jämförelsebara med det 

konventionella flygbränslet (IATA, 2013). 

I en sammanställning, som publicerades av EIA 

(U.S Energy Information Administration), 

framgick det att priset för jetbränsle i USA låg på 0,75$/liter under januari-september 2013 

(IATA, 2013). 

 Det råder däremot osäkerhet kring priserna för alternativt bränsle eftersom det finns för lite 

konkret data. För att kunna uppskatta det faktiska priset för alternativt bränsle bör man 

överväga utbudet, dess marknadsstabilitet och miljöpåverkan, dessa faktorer är orsaken till 

tvivelaktiga priser (IATA, 2007). 

 

Företag menar att för att bli mer kostnadseffektiva måste framställningsprocessen för 

alternativ bränslen utvecklas och modifieras. Så här långt är tekniken för framställning av 

alternativt bränsle genom Fischer-Tropsch metoden det äldsta och mest utvecklade, enda 

idealiska supplementet och delvis ersätter konventionell bränsle (IATA, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

                                    (IATA, 2013) 
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Flygbränslet utvinns från kol genom FT metoden där förgasning av kolhaltiga råvaror 

genomgår omvandling via en katalytisk process. Enligt IATA:s rapport 2013 upphandlade 

amerikanska militären 730,000 Liter FT flygbränsle till en genomsnittlig pris på 0.99 $/L 

(3.76 $/gallon). Detta var alltså billigare upphandlat jämfört med konventionellt flygbränsle 

(IATA, 2013).  

HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) bränsle med alger som bas har fångat stor 

uppmärksamhet och utgör en potentiell källa ur återvinningssynpunkt. Beräkningarna för 

produktion av HEFA flygbränsle har ett brett utbud. Värden i tabellen nedan anger 

uppskattningar mellan olika alternativa processer. Priset är alltså kopplat till vilken slags 

odling och oljeutvinningsteknik som används för att omvandla alger till bränsle. Kostnaderna 

varierar mellan 2.59$ till 617$ per gallon (0.68$ till 163$ per liter). Det bör tilläggas att de 

flesta kostnaderna för produktion av HEFA bränsle är höga och därför anses tekniken inte 

konkurrenskraftig mot konventionellt bränsle (IATA, 2012). 

 

 

 

(IATA, 2012) 

  

 

Max priset för bränsle med utgångsråvaran alger låg på 149$/gallon, baserat på uppgifter 

mellan år 2007-2012 då US militären upphandlade 1 miljon gallon HEFA bränsle med ett 

snitt pris på 10,04$/L (IATA, 2013). 

 
 
 
 
 
 

                                           (IATA, 2013) 
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3. Resultat 
 

För att kunna avgöra vilket bränsle som verkar mest lovande som alternativt flygbränsle i 

framtiden, har vi tagit hänsyn till olika faktorer. Respektive bränslets för- och nackdelar har 

jämförts med konventionell Jet A bränsle som används i dagens flygplan. Rangordningen på 

de utvalda bränsletyperna är taget med hänsyn till vilket som är miljövänligast och eventuella 

kostnader som krävs för produktion och infrastrukturändringar.  

 

3.1 Alger 
Forskningen har visat flera fördelar med alger som råvara för bränsleproduktion, Dess 

fördelar är bland annat den signifikanta koldioxidminskningen och faktum att det är 

oberoende av odlingsmark. Mikroalger är oljerika och biobränslet skulle kunna användas i 

flygplan utan att göra ändringar i infrastrukturen. Nackdelen å andra sidan är de höga 

kostnaderna som krävs för odling och utvinning av biobränsle ur alger. 

 

3.2 Biodiesel 
Bränsle vars största fördel är dess ursprung från förnybara resurser så som vegetabiliska oljor 

och animaliska fetter. Biodiesel har snarlika egenskaper som Jet A-1 bränsle och används med 

fördel som inblandningskomponent i flygbränsle. Dessutom tyder det på minskade 

koldioxidutsläpp. Nackdelen är åtgång av större odlingsmark som behövs och höga kostnader 

för produktion för biodiesel. Med mer forskning har bränslet hyfsat goda möjligheter att 

fungera som miljövänligare alternativ flygbränsle. 

 

3.3 Etanol 
Sammantaget är etanol mindre attraktivt på marknaden på grund av de höga kostnader som 

krävs för framställning. Visserligen är etanol miljövänligare än Jet A men det är svårare att 

hantera och lagra etanol samt att det har mindre energiinnehåll per massenhet jämfört med Jet 

A (ca 40 %). För att etanol ska bli aktuell som flygbränsle krävs ombyggnation av 

infrastrukturen vilket knappast intresserar flygbranschen. Etanol har även nackdelen att det 

inte är möjligt att blanda med konventionellt bränsle då deras fysikaliska och kemiska 

egenskaper är olika. 
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4. Diskussion 
 

Både inrikes och utrikes flyg har ökat markant sedan 90-talet och siffrorna beräknas stiga 

ytterligare. Den tekniska utvecklingen håller inte jämna steg och de högt uppsatta målen mot 

miljövänligare flygningar verkar vara svårare att nå än man trott. Det finns inget förnybart 

bränsle vars enda användning är som flygbränsle och det är knappast troligt att helt fossilfri 

flygtrafik blir möjligt före 2050. 

IATA:s mål är sammanfattade till att efter år 2020 ska flygtrafiken växa utan att dess 

koldioxid utsläpp växer och år 2050 ska utsläppen vara noll. Såvida inte en ren revolution 

inträffar i fråga om tillgång på biobränsle kommer inte målen för 2050 att nås. Däremot kan 

den forskning som pågår för att hitta alternativa bränslen nå fram till vissa delmål. De 

växtbaserade alternativ som hittills blivit godkända fungerar endas inblandade i normalt 

jetbränsle. Ett krav på alternativa flygbränslen är att de är blandbara med existerande Jet A 

bränsle vilket i praktiken innebär att täthet, viskositet, specifikt energiinnehåll med mera 

måste vara samma som för Jet A bränsle.  

Flygbolag anser att de gör vad de kan för att bidra med miljövänliga framtidsplaner. Det 

utförs testflygningar med inblandning av biobränsle i jetbränsle men dessa ansträngningar är 

tveksamma och alla beräkningar tyder på att fossilberoendet kommer att fortsätta eftersom 

storskaliga produktioner av alternativa bränslen inte utvecklats fullt ut och som dessutom kan 

ersätta flygbränslet helt och hållet.   

Flygbranschen för ofta fram biobränsleproduktion från alger som en framtida möjlighet, men 

än finns inte någon process vars slutresultat är enbart flygbränsle. En fördel med alger som 

bas kan vara att verksamheten inte konkurrerar om jordbruksmark. Algbaserat bränsle kan i 

likhet med alla andra biobränslen som är användbara för flyg också användas i diselmotorer - 

eller för att ersätta fossileldad elproduktion vilket är effektivare och enklare. 

Det lovordas mycket kring alternativa bränslen vars råvara är biobaserat. Sanningen är att så 

länge man inte hittat något konkret lösning till att tillgången på biomassa inte begränsar 

produktion av biobränsle, finns ingen anledning att använda biobaserade bränslen i flyg. Varje 

sådan användning av odlingsmark undantränger en minst lika effektiv användning på marken 

eller sjöss.  

För de flesta länder förefaller det osannolikt att ha kapacitet att odla tillräckligt biomassa för 

att ersätta storskalig del av råoljan. Därför, för att effektivt utnyttja tillgänglig jordbruksmark, 

bör noggrann överväganden göras till val av grödor, metod av bränsleproduktion och typ av 

biobränsle.  

Flygplansflottan kommer att fram till år 2030 bestå av mer än 95 % av flygplan som redan 

flyger, den tekniska utvecklingen verkar inte ha några större planer för förändringar vilket i 

sin tur innebär att etanol som alternativt bränsle inte verkar vara konkurrenskraftig mot 

konventionell och andra alternativa jetbränslen. 



 

20 
 

Staffan Elmen, tidigare ingenjör på SAS, berättade att flygbolagens faktiska ansträngningar 

för att implementera alternativa bränslen inte är tillräckliga. På grund av stora kostnader som 

det innebär, är det få som visar intresse för forskning och vidare utveckling. Med jämna 

mellanrum görs mindre testflygningar mestadels i PR-syfte. Flygbolag som vi försökt att nå, 

Malmö Aviation, East Air, Norwegian och SAS har samtliga varit ointresserade av att ta del 

av våra frågor. Vi tolkar det som svar på några av frågeställningar om huruvida flygbolagen 

gör något för att nå målen mot miljövänligare flygturer. Vissa minde tekniska motorändringar 

kanske görs men det är ändå inget konkret så som att utveckla miljövänligare och fungerande 

flygbränsle. Alltså finns inget större intresse bland flygbolagen tills det verkligen finns ett 

alternativ som är konkurrenskraftig mot konventionellt bränsle ur alla synvinklar. Frågan 

kvarstår alltså vem som ska ta på sig kostnaderna och ansträngningen att utveckla vidare 

denna revolutionerande bränsle för klimatets bästa? 

För att göra alternativa flygbränslen mer attraktivt behövs mer forskning och utveckling. 

Oavsett vilket alternativt bränsle som visar sig vara mest effektivt och renast, så kommer den 

verkliga utmaningen vara att betydande arealer tas i anspråk för odling, raffinering och 

distribution. 
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