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Framtidens flyg är fossilfritt
 Arbetet inom projekt “Fossilfritt flyg i norra 

Sverige” fortsätter. Här är en översikt över vad 
som hänt under perioden mars till och med 
september.

TRÄFF 24 MAJ WORKSHOP ARBETSPAKET 
VÄTGAS 
Vi fick bland annat en visning av hur en tankning går 
till och en utförlig presentation om vätgas och säker-
hetsaspekterna av vätgas.

TRÄFF 17 MAJ
Den 17 maj var det igen dags för träff i projektet med 
alla deltagare. Vi träffades på Umeå Airport där vi fick 
en guidning av de olika arbetspaketen för att rent 
praktiskt se hur det kan se ut i framtiden på Umeå 
airport, exempelvis var elflygen kan stå parkerade 
och laddas. Dessutom fick vi en visning av det nya 
högteknologiska ambulansflyget som finns på Umeå 
airport. Fredrik Rhodin, Swedavia, passade också på 
att visa hur montrarna för biobränsle skulle komma 
att se ut inför sommaren och vi fick svara på det quiz 
som finns i montrarna. Som gäst hade vi bjudit in Isak 
Brändström från elflygsprojektet FAIR.
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BIOFUEL REGIONS ÅRSSTÄMMA 
Projektet deltog på Biofuel regions årsstämma där 
ledande politiker, både lokalt och på EU-nivå deltog. 
Magnus Matisons och Eva Fridman höll en intressant 
presentation om utvecklingen av flygbränsle från 
skogsråvara. 

SKOGENS DAG
I maj deltog projektet på Skogens dag i Stockholm 
som är en av de största träffarna för skogsnäringen 
med representanter från både politik, näringsliv och 
akademi.

FÖRETAGSDIALOG OCH MYNDIGHETSDIALOG
Projektet har haft en rad träffar och dialoger med 
företag, universitet och myndigheter om ämnet kli-
matreducering och upphandling av biodrivmedel för 
tjänsteresor. Intresset är stort för att kunna minska 
sin klimatpåverkan från flygresande utan att för den 
sakens skull behöva avstå flygande.

I maj fick projektet möjlighet att få en förevisning av det nya högtek-
nologiska ambulansflyget som finns på Umeå Airport. Foto: Fredrik 
Larsson.

Eva Fridman, BioFuel Region, och Magnus Matisons, BioFuel Region 
presenterar förutsättningar för flygbränsle från skogsråvara. Foto: 
Barbro Kalla.



UMEÅGALAN
Umeågalan är den stora näringslivsgalan i Umeå. 
Projektet fanns så klart på plats med en monter och 
berättade om utvecklingen inom flyget och om kli-
matreducering. Vi lottade även ut en flygning med 
elflygplan.

FAIR SLUTKONFERENS I SKELLEFTEÅ
Projektet var givetvis på plats i Skellefteå när vårt sys-
terprojekt Kvarkenrådet FAIR hade sin slutkonferens i 
Skellefteå 20-21 September ihop med Nordic Battery 
Belt Logistics. Det var två spännande dagar som gav 
många intressanta möten och diskussioner.

Vår slutkonferens planeras till den 23 februari 
2023. Håll utkik efter inbjudan nu under hösten!
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SWEDAVIAS MONTRAR
Swedavia har under sommaren och hösten på både 
Umeå Airport och Arlanda haft montrar om biobräns-
le, där resenärerna har kunnat lära sig mer om bio-
bränsle och dessutom kunnat köpa biobränsle. Det 
har även funnits ett quiz där man har kunnat testa 
sina kunskaper.

Mårten Bäck, projektledare för Foossilfrit flyg i Norra Sverige presente-
rar projektet på ett frukostevent på Umeå kommun. Foto: Peter Öystilä..

Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef Umeå Airport och Mårten Bäck, pro-
jektledare Fossilfritt flyg i Norra Sverige visar upp Swedavias monter på 
Umeå Airport. Foto: Kristoffer Ahlm.

PARTNERS FINANSIÄR

TRANSPORTFORUM, FRANKRIKE MFL
Projektet har genom sina deltagare presenterats på 
en rad evenemang och tillställningar. Exempelvis har 
projektets elflygs- och vätgasexepert John Nilsson 
på Swedavia haft presentationer både på Transport-
forum i Linköping och på det stora flygkonventet av 
L’Union des Aéroports Français (UAF) i Marseille, 
Frankrike.
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