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Referat 
Syftet med denna rapport har varit att genom en litteraturstudie undersöka möjligheten att elektrifiera 
kommersiellt elflyg. Huvuddelen av rapporten diskuterar framtida batteriteknologi, vilket är en 
förutsättning för att kunna elektrifiera flyget. Vi visar att kapaciteten i den i dagsläget dominerande 
batteriteknologin, litium-jonbatteriernas är begränsad. För att uppnå den energidensitet som krävs för 
kommersiellt elflyg behövs ny, ännu inte kommersialiserad batteriteknik. Möjliga alternativ inkluderar 
litium-svavel- och litium-luftbatterier.  

Dagens litium-jonbatteriteknik möjliggör elflyg på upp till fyra passagerare på en sträcka på högst 300 
km. En tredubbling av dagens cellspecifika energi till ca 800 Wh/kg med en effektivitet på 80 procent 
skulle möjliggöra flygningar på upp till ca 1 100 km med ett flygplan med 190 passagerare i mitten av 
seklet. 

De kvarvarande utmaningarna för elflyg är många. Dessa omfattar förutom batterikapaciteten även 
flyghastigheten, utvecklingen av effektivare elflygsmotorer, batterikostnaderna och behovet att 
intensifiera forskning och utveckling av flygplansdesign. Vidare är det viktigt att konsumenterna har 
förtroende för elflygets säkerhet. Tillgången till de mineraler som behövs för batteritillverkning måste 
försäkras. Avslutningsvis har flygplan ett långt livsspann och systemet är därmed trögrörligt. 

Studiens slutsats är således att stora helelektrifierade flygplan ligger långt i framtiden, om de någonsin 
lyckas. Däremot ser vi potential för en ny marknad på mindre regionalflyg. Beroende på de styrmedel 
som riktas mot elflyget skulle den kunna fylla i en marknadsnisch som i dagsläget till stor del 
försvunnit – flyg med mindre flygplan till små flygplatser. 
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Abstract 
The purpose of this report has been to conduct a literature study to investigate the possibilities for 
electrifying commercial electric aircraft. Most of the report discusses future battery technology, which 
is a prerequisite for electrification. We show that the capacity of today’s dominant battery technology, 
the lithium-ion batteries, is limited. To achieve the energy density required for commercial electric 
aircraft, new, yet to be commercialized, battery technology is needed. Possible alternatives include 
lithium-sulfur and lithium-air batteries. 

Today’s lithium-ion battery technology enables electric flight of up to four passengers at a distance of 
at most 300 km. A tripling of today's cell-specific energy to about 800 Wh/kg with a pack-efficiency 
of 80 percent would allow flights of up to about 1,100 km with an aircraft with 190 passengers in the 
middle of the century. 

The remaining challenges for electric aviation are many. In addition to battery capacity, these include 
flight speed, the development of more efficient electric aircraft engines, battery costs and the need to 
intensify research and development of aircraft design. Furthermore, it is important that consumers 
have confidence in the safety of electric aircraft. Access to the minerals needed for battery production 
must be assured. Finally, aircraft have a long life span and the system is therefore sluggish. 

The study’s conclusion is that large, fully electrified flight is far in the future, if it ever succeeds. On 
the other hand, we see the potential for a new market for smaller regional flights. Depending on the 
policy instruments that are directed at the electric aircraft, it could fill a market niche that has largely 
disappeared today - flights with smaller aircraft to small airports. 
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Förord 
Branschorganisationen Transportföretagen har gett VTI i uppdrag att under 2019 och 2020 undersöka 
förutsättningar för transportsektorns framtida utveckling med siktet ställt mot 2040. Denna rapport 
utgör slutrapporten för delprojekt 4, ett litteraturstudie av möjligheterna till att kommersialisera 
elflyget. De andra delarna av uppdraget omfattar styrmedelsanalyser, analyser av de elektrifierade 
vägarnas möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser samt en jämförelse mellan Trafikverkets 
klimat- och basscenarier. Kontaktpersonerna på Transportföretagen har varit Ulf Perbo och Cecilia 
Lagerdahl. Analysen har gjorts självständigt av VTI utan påverkan från uppdragsgivaren. 

Johan Salomonsson och Johanna Jussila Hammes har skrivit rapporten under perioden augusti 2019 
till mars 2020. Författarna tackar Mattias Haraldsson, Jan-Erik Swärdh, Anna Pernestål och deltagarna 
i granskningsseminariet den 19 februari 2020 för konstruktiva synpunkter.  

 

Stockholm, mars 2020 

 

Johanna Jussila Hammes 
Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium har genomförts den 19 februari 2019 där Anna Pernestål var lektör. Johan 
Salomonsson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Jan-Erik Swärdh har 
därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 25 mars 2020. De slutsatser och 
rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 
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Sammanfattning 

Det kommersiella elflyget – verklighet eller dröm? En litteraturstudie över elflygets utsikter  

av Johan Salomonsson (VTI) och Johanna Jussila Hammes (VTI)  

 

Utsläpp av växthusgaser från flygsektorn har ökat från knappt 9 procent av transportsektorns 
totalutsläpp år 1990 till drygt 12 procent och trenden ser ut att fortsätta. För att även i fortsättningen 
kunna flyga utan att släppa ut växthusgaser har elflyg lyfts upp som en möjlighet. Denna studie 
koncentrerar sig huvudsakligen på frågan om helelektrifierad flyg, även om hybridteknologin också 
kort berörs.  

En viktig förutsättning för att kunna elektrifiera flyget är batterikapaciteten. Vi visar hur den i 
dagsläget dominerande batteriteknologin, litium-jonbatteriernas (Li-jon) kapacitet har utvecklats från 
ca 75 Wh/kg batterivikt år 1990 till 250 Wh/kg år 2015 och 265 Wh/kg idag. Detta betyder att den 
cellspecifika energin på Li-jonbatterier har ökat med ca 233 procent på 25 år. Samtidigt har kostnaden 
för batterierna sjunkit med ca 14 procent årligen, till ca 273 USD per kWh år 2017.  

Li-jonbatteriernas kapacitet är dock begränsad, uppskattningsvis som högst 400 Wh/kg. Detta kan 
jämföras med den faktiska verkningsgraden i jetbränsle på ca 12 000 Wh/kg drivmedel. För att uppnå 
en energidensitet i den klassen behövs ny, ännu inte kommersialiserad batteriteknik. Möjliga alternativ 
inkluderar litium-svavel- och litium-luftbatterier. Den faktiska kapaciteten i de förra skattas till 800–
1 250 Wh/kg, och i de senare till 1 750 Wh/kg.  

Litteraturen omfattar även skattningar av räckviddspotentialen för olika typer av batterier. Dagens 
litium-jonbatteriteknik möjliggör elflyg på upp till fyra passagerare på en sträcka på högst 300 km. En 
tredubbling av dagens cellspecifika energi till ca 800 Wh/kg med en effektivitet på 80 procent skulle 
möjliggöra flygningar på upp till ca 1 100 km med ett flygplan med 190 passagerare i mitten av seklet. 

De kvarvarande utmaningarna för elflyg är många. Dessa omfattar förutom batterikapaciteten även 
flyghastigheten, utvecklingen av effektivare elflygsmotorer, batterikostnaderna och behovet att 
intensifiera forskning och utveckling av flygplansdesign. Vidare är det viktigt att konsumenterna har 
förtroende för elflygets säkerhet. Tillgången till de mineraler som behövs för batteritillverkning måste 
försäkras. Avslutningsvis har flygplan ett långt livsspann och systemet är därmed trögrörligt. 

Studiens slutsats är således att stora helelektrifierade flygplan ligger långt i framtiden, om de någonsin 
lyckas. Däremot ser vi potential för en ny marknad på mindre regionalflyg. Beroende på de styrmedel 
som riktas mot elflyget skulle den kunna fylla i en marknadsnisch som i dagsläget till stor del 
försvunnit – flyg med mindre flygplan till små flygplatser. 
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Summary 

Commercial electric flight – a dream or reality? A literature survey to the possibilities of electric 
flight 

by Johan Salomonsson (VTI) and Johanna Jussila Hammes (VTI) 

 

Greenhouse gas emissions from the aviation sector have risen from just under 9 per cent of the 
transport sector’s total emissions in 1990 to just over 12 per cent in Sweden, and the trend appears to 
be continuing. In order to be able to continue flying while reducing emissions of greenhouse gases, 
electric aircraft have been proposed as an alternative. This study mainly concentrates on the issue of 
fully electrified flight, although the hybrid technology is also briefly touched upon. 

An important prerequisite for electrifying the aircraft is the battery capacity. We show how the 
capacity of the currently dominant battery technology, lithium-ion batteries (Li-ion), has developed 
from about 75 Wh / kg battery weight in 1990 to 250 Wh / kg in 2015 and 265 Wh / kg today. This 
means that the cell-specific energy of Li-ion batteries has increased by about 233 percent in 25 years. 
At the same time, the cost of batteries has dropped by about 14 percent annually, to about USD 273 
per kWh in 2017. 

However, the capacity of the Li-ion batteries is limited, at an estimated maximum of 400 Wh/kg. This 
can be compared with the actual efficiency of jet fuel of about 12,000 Wh/kg of fuel. To achieve 
energy density in that class, new, yet to be commercialized, battery technology is needed. Possible 
alternatives include lithium-sulfur and lithium-air batteries. Actual capacity in the former is estimated 
at 800–1,250 Wh/kg, and in the latter at 1,750 Wh/kg. 

The literature also includes estimates of the range potential for different types of batteries. Today’s Li-
ion battery technology enables electric flight of up to four passengers at a distance of no more than 
300 km. A tripling of today's cell-specific energy to about 800 Wh/kg with a pack-efficiency of 80 per 
cent would allow flights of up to about 1,100 km with an aircraft with 190 passengers in the middle of 
the century. 

The remaining challenges for electric aviation are many. In addition to battery capacity, these include 
flight speed, the development of more efficient electric aircraft engines, battery costs and the need to 
intensify research and development of aircraft design. Furthermore, it is important that consumers 
have confidence in the safety of electric aircraft. Access to the minerals needed for battery production 
must be assured. Finally, aircraft have a long life span and change is therefore expected to be sluggish. 

The study’s conclusion is that large, fully electrified flight is far in the future, if it ever succeeds. On 
the other hand, we see the potential for a new market for smaller regional flights. Depending on the 
policy instruments that are directed at the electric aircraft, it could fill a market niche that has largely 
disappeared today - flights with smaller aircraft to small airports. 
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1. Inledning 
Luftfart mellan svenska flygplatser stod år 2018 för 2,4 procent av persontransportarbetet inom landet 
och för 0,004 procent av godstransportarbetet (Trafikanalys, 2019a). Medan antalet inrikes flygresor 
per person har varit relativt konstant mellan 1990 och 2017, runt 0,37 resor per person och år, har 
antalet utrikes flygresor mer än fördubblats från 0,47 resor per person och år 1990 till 1,01 resor 2017 
(Naturvårdsverket, 2019). Antalet flygpassagerare prognostiseras öka i framtiden. Transportstyrelsen 
(2019) förväntar sig ett fall på ca 4 procent i antalet passagerare under 2019, på grund av flygskatten, 
men att antalet passagerare därefter åter ökar. Ökningstakten för prognosperioden från 2018 till 2025 
blir 11,5 procent, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på i genomsnitt 1,6 procent. Detta samman-
faller med Swedavias långtidsprognos fram till 2050, som även den prognostiserar en ökning i det 
totala antalet passagerare från Sverige med i snitt 1,6 procent årligen (Swedavia, 2019). Detta betyder 
att flygresandet skulle öka med 66 procent till 2050 jämfört med 2018-årsnivå. Även internationellt 
prognostiseras antalet flygningar fortsätta öka. Under trettioårsperioden 1981–2011 fördubblades 
antalet starter internationellt (Hepperle, 2012). Schäfer och Waitz (2014) prognostiserar en fortsatt 
ökning i efterfrågan på flyg med mellan 5 och 6 procent årligen.  

I likhet med passagerarantalet har utsläppen av klimatgaser från inrikes flygtransporter som andel av 
totala utsläpp från alla inrikes transporter varit relativt konstant över perioden 1990–2017, ca 3 procent 
(Naturvårdsverket, 2018a). Utsläppen från internationellt flyg i relation till alla transporter (summan 
av inrikes transporter samt internationellt flyg och sjöfart) har dock ökat från knappt 6 procent till 
drygt 10 procent (Naturvårdsverket, 2018b). Flygets andel av alla transportrelaterade växthusgas-
utsläpp har således ökat från knappt 9 procent till drygt 12 procent. Det är dock svårt att på ett enkelt 
vis sätta utsläppen från flyget i relation till andra transportslag i frågan om klimatpåverkan eftersom 
siffrorna inte inkluderar höghöjdseffekter, dvs. att utsläpp på hög höjd har en särskilt stor påverkan på 
atmosfären (Schumann, 1994; Lee, et al., 2010). 

Figur 1 visar hur fördelningen av utsläpp av växthusgaser har ändrats över perioden 1990–2017 mellan 
inrikes- och utrikesflyget, samt Transportstyrelsens (2019) prognos fram till 2025. Från figuren 
framgår att andelen utsläpp domineras av och ökar mest hos utrikesflyget. 1990 stod inrikesflyget för 
33,6 procent av de totala utsläppen, 2017 var motsvarande siffra 16,5 procent. År 2025 prognostiseras 
88 procent av de flygrelaterade utsläppen komma från internationellt flyg. 
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Figur 1. Inrikesflygets (ljusgrå yta) och det internationella flygets (mörkgrå yta) andel av utsläppen 
från flygtrafiken för perioden 1990–2017. Prognos för andelen utsläpp från internationellt flyg 
(mörkgrå linje) för 2018–2025. Källa: Naturvårdsverket (2018a; 2018b), Transportstyrelsen (2019). 

Även globalt har koldioxidutsläppen från flyget ökat, med ca 2,25 procent årligen sedan 1971 
(Grönstedt, et al., 2016). Flygtrafiken står nu för ca 2–3 procent av de globala utsläppen av växthus-
gaser (Becken & Mackey, 2017). Denna utveckling har skett trots att den genomsnittliga mängden 
flygbränsle i liter per både passagerarsäte och tonkilometer har halverats för nyproducerade jetplan 
mellan 1960 och 2000 (se figur 2). Framför allt sjönk bränsleåtgången på 1960- och 1980-talen, 
stagnerade på 1970-talet, och planade ut på 1990- och 2000-talen (Rutherford, 2011).  

 

Figur 2. Medelförbränning av fossila bränslen för nya jetflygplan mellan 1960 och 2010. Seat-km 
definieras som förbränning per passagerarkilometer och ton-km som passagerarvikt + fraktvikt. 
Källa: Rutherford (2011). 
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Utsläppen av växthusgaser från konventionellt jetbränsle ligger ungefär på 87,5 g CO2-ekv/MJ 
(Malina, et al., 2014). Rosen (2017) gör en livscykelanalys av växthusgasutsläpp från produktion av 
flygbränslet och en prognos för 2050. Enligt hennes beräkningar kommer totala livscykelutsläpp 
(well-to-wheel/wing) att vara relativt oförändrade år 2050 jämfört med 2010-talet, så att de givet 
existerande policyer skulle vara 91,4 g CO2-ekv/MJ, och variera mellan 76,5 och 90,1 g CO2-ekv per 
MJ beroende på alternativscenario. Introduktionen av förnybara drivmedel, s k biojet skulle kunna 
ändra detta. De Jong m.fl. (2017) skattar utsläppsminskningspotentialen från olika typer av biodriv-
medel jämfört med fossil jetbränsle till som mest 86–104 procent för Fischer-Tropsch tekniken.1 
Andra teknologier ger mindre utsläppsminskningar, men även den sämsta som är alkoholbaserad 
jetbränsle tillverkad av majsplantans stjälkar har en utsläppsminskningspotential på 60–75 procent. 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat flygets utsläpp, men framförallt marknadsstrukturen för 
flygsektorn, är övergången från propellerplan till jetplan. Detta illustreras för perioden 2009–2018 i 
figur 3 som visar antalet jet- och propellerplan samt andelen jetplan i Sverige enligt Trafikanalys 
(2019b). Jetplan är snabbare än propellerplan och klarar även av att flyga på högre höjd där bränsle-
förbrukningen minskar tack vare att luften är tunnare och luftmotståndet lägre. Samtidigt har 
propellerplan vissa fördelar jämfört med jetplan, framförallt att de är bränslesnålare på korta 
flygningar, och att de kan flyga långsammare och behöver därmed kortare landningsbanor. Därför 
används ofta propellermotorer i mindre flygplan och i regional trafik (Allt om vetenskap, 2015). 
Dessutom är propellerplanens höghöjdseffekt lägre än jetplanens. Elflygplanen som har mindre 
kapacitet och långsammare hastighet än dagens jetflygplan lär vara mest konkurrenskraftiga mot 
propellerflygplan.  

 

Figur 3. Totala antalet flygplan med respektive jet- och turbopropellermotor i den svenska 
flygplansflottan mellan 2009 och 2018 samt andelen jetplan av totalen på den högra axeln. Källa: 
Trafikanalys (2019b). 

Med tanke på flygsektorns ökande efterfrågan och att möjligheterna för ökad bränsleeffektivitet per 
passagerar- och tonkilometer verkar minska har frågan om hur flyget ska minska sin klimatpåverkan 
uppstått. De tre vanligaste förslagen är att använda biojet istället för fossilt baserat jetbränsle, elflyg 
och hybrid-el flyg med både jet- och elmotor. Denna rapport koncentrerar sig på att utreda 

 
1 Att utsläppsminskningen kan överstiga 100 procent beror på att det under processen produceras biprodukter, i 
fallet FT elektricitet, som kan användas för att ersätta fossil elproduktion. 
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möjligheterna för rent elflyg. Således kommenteras inte frågan om biojets vara eller icke-vara, dess 
produktion och prisbild. Likaså diskuteras inte möjligheterna för hybridflygplan.  

Rapporten består av en litteraturöversikt med syfte att kunna bedöma potentialen för att elektrifiera 
flyget, samt när, och på vilka sträckor som detta skulle kunna vara möjligt. Vi lyfter även fram de 
utmaningar som ett framtida eventuellt kommersiellt elflyg står inför. Vidare undersöker vi om, och i 
så fall under vilka förutsättningar, kommersialisering skulle kunna ske och inom vilka tidshorisonter.  

Rapportens disposition är följande: i nästa avsnitt beskrivs metoden och underlaget till studien. I 
avsnitt 3 beskrivs några pågående elflygsprojekt. I avsnitt 4 vänder vi oss till utmaningarna för 
elflyget. Framförallt söker vi besvara frågorna om batterikapacitet, både idag och i framtiden. I avsnitt 
5 diskuteras faktorer utöver batterier som är viktiga för elflygets utveckling och tidshorisont. Det sista 
avsnittet sammanfattar och drar några slutsatser.  
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2. Metod 
Litteratursökningar har gjorts i Google Scholar av artiklar från och med 2014. Sökningarna utfördes 
mellan 2019-06-14 och 2020-02-02 och exkluderade citat och patent. Sökord som användes var 
”electrict aircraft propulsion”, ”electric flight”, ”all-electrict aircraft”, “lithium-air battery”, “lithium-
sulfur battery”, “Li-ion battery”, “hybrid-electric flight”, “hybrid electric aviation”, and “hybrid 
electric propulsion system”.  

Sökresultaten har avgränsats genom sortering efter antal citeringar och år. Eftersom batteriteknik och 
fordonselektrifiering utvecklas snabbt är risken stor för att forskningsresultat snabbt kan bli irrele-
vanta/utdaterade. Därför ges största tyngd till den nyare litteraturen.  Många citeringar antas innebära 
att artikeln har tagits del av många läsare och bedömts vara trovärdig. Samtidigt är det naturligt att nya 
artiklar har få citeringar. Därför finns ingen tumregel för hur många citeringar som krävs utan för nya 
artiklar har författarens tidigare forskning och yrkesmässiga position tagits hänsyn till i bedömningen 
av referensens trovärdighet.  För de artiklar som ligger nära studiens frågeställning har s.k. 
snowballing använts. Snowballing innebär att artiklar väljs ut mot bakgrund av att de hänvisas till i 
andra artiklar. Utöver den systematiska litteraturgenomgången har annat material såsom rapporter, 
utredningar och forskarpresentationer framkommit under studiens gång. Materialet har också 
kompletterats med nyhetsartiklar och pressmaterial från branschaktörer, och konferenspresentationer. 
Totalt baserar sig studien på 49 artiklar varav 32 är publicerad forskning och övrig s.k. grå litteratur. 

Litteraturen som berör elflyget kommer i många fall från flygingenjörer med väldigt stor detalj-
kunskap om tekniska aspekter såsom motorer, flygplansdesign och energioptimeringssystem.  En 
annan del av litteraturen som också är av en teknisk karaktär är den om batterier där forskarna i stor 
utsträckning har sitt ursprung från forskningsområdet kemi. Dessa studier har i många fall funnits 
aningen för snäva för denna studies syfte.  

Denna studie har som syfte att ge en bredare och tvärdisciplinär bild av elflygets förutsättningar vilket 
inkluderar de tekniska delarna men ser dessa som en pusselbit av helhetsbilden.  De tvärvetenskapliga 
artiklarna är få till antalet och därav finns ett fåtal artiklar som refereras till i en större utsträckning än 
andra. Ett exempel på detta är Andreas Schäfer (Schäfer, et al., 2019; Schäfer & Waitz, 2014; Schäfer, 
2018) som behandlar ekonomiska, miljömässiga och tekniska aspekter med fokus på kommersiellt 
flyg i storleksklassen 150–200 passagerare. Schäfer är professor i ämnet energi och transporter på 
University College London. Hepperle (2012) är ett annat exempel på en studie som refereras till i flera 
avseenden eftersom studien lyfter tekniska utmaningar på ett överskådligt vis. Hepperle var vid tiden 
för artikeln verksam vid German Aerospace Center, Institute of Aerodynamics and Flow Technology. 
Ett tredje exempel är Gnadt m.fl. (2018) som skrevs av fyra författare på Department of Aeronautics 
and Astronautics, Massachusetts Institute of Technology, USA.  Gnadt m fl (2018) fokuserar på 
tekniska utmaningar med betoning på elflyg i 180-passagerarklassen och refereras framför allt till i 
frågor om batterikapacitet och räckvidd.  
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3. Pågående elflygsprojekt 
Intresset för elflyg började uppstå runt 2010 (Airbus, 2020). År 2015 flög testpiloten Didier Estyne 
över engelska kanalen med den av Airbus tillverkade 2-mannaplan E-fan. Planet som drevs av ett 
litium-jonbatteri hade kapacitet att flyga 60 minuter med en reserv på 30 minuter (The Economist, 
2015). Airbus, som skulle bli först att flyga över kanalen med elflyg, fick dock se sig omsprungen då 
miniplanstillverkaren Cri-cri flög över kanalen dagen innan (Transportnytt, 2017). Även den 
slovenska tillverkaren, Pipister, hade tänkt att slå Airbus över kanalen med sitt elektrifierade 2-
mannaplan med motorer från Siemens, men Siemens förbjöd Pipister från att flyga (The Economist, 
2015). 

E-fan-projektet kom att läggas ned då batteriutvecklingen bedömdes gå för långsamt för att kunna 
utveckla och kommersialisera elpassagerarplan inom överskådlig framtid. Istället uppstod ett 
samarbete mellan Airbus, Rolls-Royce och Siemens under namnet E-Thrust. Projektet går ut på att 
omvandla en 100-sätes airliner till ett hybrid-elektrifierat plan. Enligt Airbus kan ett hybrid-
elektrifierat plan med mellan 50–100 säten vara i bruk 2030 (the Economist, 2015; Airbus, 2020). Som 
ett steg mot detta planerar Airbus att under 2021 börja demonstrationsflyg med E-Fan X som är ett 
hybrid-elektriskt flygplan där en av fyra jetmotorer ersätts av en 2 megawatts (MW) elmotor. Den 
elektriska framdrivningsenheten drivs av en elgenerator och ett batteri (Airbus, 2020). Zunum Aero, 
ett företag i Seattle som är uppbackad av Boeing och Jetblue2 hoppas kunna flyga sina första 
passagerare i sina hybridelektrifierade 12-personers-flygplan 2022. Företaget fokuserar på kortdistans-
flyg från regionala flygplatser som har förlorat tillgänglighet i takt med att flygtrafiken har skiftat till 
större hubbar. Turn-a-round-tider, dvs. tiden det tar från landning till att vara startklar igen, kan tänkas 
sjunka till 10 minuter med elflyg om batterierna är bytbara (The Economist, 2017). Batteriets vikt 
väntas utgöra 12–20 procent av flygplanets totala vikt där batterierna ska placeras i vingarna (Zunum 
Aero, 2020).  

I maj 2019 utannonserade Airbus och Scandinavian Airlines Systems (SAS) att de ingått ett 
forskningssamarbete med utgångspunkten att undersöka hur redo flygindustrin är för storskaligt el- 
och hybridflyg. Samarbetet berör inte ny teknologi utan avser endast att titta på möjligheter; hur de 
nya planen kommer att användas, hur de kan laddas på flygplatser och hur försörjningen av 
förnyelsebar energi kan säkerställas på flygplatserna (Lindberg, 2019). 

I september 2019 gjorde Luftfartsverkets chef över forskning och innovation ett uttalande om att 
flygplatsen i Örnsköldsvik ska användas som bas för att testa nya elflygplan. De första elflygplanen 
som kommer att testas är svensktillverkade Heart Aerospace och Katla (Sundberg, 2019).  

I Norge planeras världens första kommersiella flygrutt för elflyg (Nyhetsbyrån, 2019). Den planerade 
linjen är tänkt att trafikera Stavanger-Bergen, en sträcka på 16 mil. Flyglinjen är tänkt att öppna år 
2023 och försörjer idag drygt 1,5 miljoner passagerare per år. Vilken typ av flygplan som planeras är 
okänt. 

Den brittiska batteritillverkaren Oxis Energi meddelade i november 2019 att de har inlett ett samarbete 
med Bye Aerospace, i Colorado, för att testa Litium-svavel (Li-S) batterier i elflyg. Tillverkaren menar 
att de redan nu har uppnått cellspecifik energi i Li-S batterierna på över 500 Wh/kg och tror att deras 
batterier kommer kunna öka dagens räckvidd med 50–100 procent (OXIS Energy, 2019).  

Ett ytterligare pågående projekt är Phinix, ett tjeckiskt tillverkat tvåmannaplan. Testverksamhet med 
planet pågår i Östersund inom ramen för projektet Green Flyway. Batteriet i Phinix räcker i 2,5 
timmar, räckvidden är 300 km och marschfarten 120–200 km per timme. Planet väger 400 kg och kan 
ta in 200 kg last. Som jämförelse kan noteras att en Boeing 737–800, som var den vanligaste typen av 
jetflygplan i Sverige år 2018 (Trafikanalys, 2019b) har (i flygbolaget Norwegians regi) 186–189 

 
2 Ett amerikanskt lågprisflygbolag. 
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sittplatser, maximal startvikt på 78 999 kg och marschfart på 858 km per timme (Norwegian, 2020). 
En turbopropellerplan som skulle kunna jämföras med Phinix är Pilatus PC-12 med kapacitet för 
mellan 6 och 9 passagerare. Den har en maximal startvikt på 4 740 kg, högsta hastighet på 528 km per 
timme och räckvidd på maximalt 3 400 km  (Pilatus Aircraft, 2020).   

Utmaningarna för elflyg verkar således huvudsakligen bestå i tillräcklig elförsörjning och batteri-
kapacitet, samt i flyghastighet. I nästa avsnitt diskuteras utvecklingen av batterier och när dessa kan 
förväntas uppnå en tillräcklig kapacitet för att möjliggöra elflyg i en kommersiell skala. 
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4. Utmaningar i batteriteknologin  
I detta avsnitt redogörs för de viktigaste teknologiska förutsättningarna för att kunna elektrifiera flyget. 
Kapitlet inleds med en överblick över dagens batterier. Därefter diskuteras vilka batterier som kan 
komma att bli aktuella i framtidens elflyg, och vilken betydelse olika typer av batterier kan få för 
vilken räckvidd ett framtida elflyg kan tänkas ha. Avslutningsvis redogörs för en eventuell alternativ 
utveckling och/eller ett mellansteg i utvecklingen mot elflyget, nämligen elhybridplan. 

4.1. Dagens batterier 
Den största delen av den batterirelaterade litteraturen behandlar litium-jonbatterier (Li-jon). Li-
jonbatterier har under de senaste 20 åren visat sig vara en tillförlitlig teknik för att lagra energi, först i 
videokameror och därefter för mobiltelefoner och datorer. På senare tid har elbilsindustrin varit 
drivande för utvecklingen (Hepperle, 2012). Elbilstillverkaren Teslas batterifabrik, Gigafactory i 
Nevada USA, är ett exempel på en batteriutvecklingssatsning från bilindustrin. Ett annat exempel är 
Northvolts planerade fabrik i Skellefteå, där bland annat BMW Group och Volksvagen AG är 
finansiärer. I dagsläget har Li-jonbatterierna en specifik energidensitet på 100–265 Wh/kg (250–670 
Wh/liter) (Clean Energy Institute, 2020). 

För elflyg med cirka 180 passagerare behövs en cellspecifik energi på 940–2500 Wh/kg för avstånd 
kortare än 1 100 kilometer (Schäfer, et al., 2019).3 Osäkerhetsintervallen är således stor. I figur 4 visas 
uppskattningen från Placke m.fl. (2017) av utvecklingen för Li-jonbatterier. Från 1990 till 2015 har 
utvecklingen med avseende på cellspecifik energi gått från cirka 75 Wh/kg till 250 Wh/kg, vilket 
motsvarar en ökning på cirka 233 procent på 25 år. Utvecklingen kan framstå som snabb men är i 
frågan om att elektrifiera det kommersiella flyget för långsamt (German DLR Aerospace Center, 2020; 
Gnadt, et al., 2018). 

 

Figur 4. Utvecklingen av cellspecifik energi hos litium-jonbatterier. Källa: Placke m fl (2017). 

Utöver själva kapaciteten så kommer förmågan att framställa batterier till låg kostnad vara viktigt för 
kommersiella intressen inom flygbranschen. Nykvist & Nilsson (2015) undersöker hur kostnaden att 
tillverka Li-jonbatterier har utvecklats. De utvärderar 80 kostnadsskattningar för Li-jonbatterier och 

 
3 Omräknad packspecifik energi ur Schäfer, m.fl. (2019) till cellspecifik energi, under antagandet om en 
packeffektivitet på 80 procent. Detta utvecklas i avsnittet 4.3. 
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hur dessa har förändrats mellan 2007–2014. De kommer fram till att kostnaderna i snitt sjönk med 14 
procent årligen, från 1 000 USD (ca 9 750 SEK)4 per kWh år 2007 till 401 USD (ca 3 910 SEK) per 
kWh år 2014. 2017 var priset 273 USD (ca 2 662 SEK) per kWh (Curry, 2017). Lärkurvan, kostnads-
reduceringen av att dubblera produktionen, uppskattades till mellan 6–9 procent. Tillverknings-
kostnaderna för Li-jonbatterier prognostiseras till ungefär 70 USD (ca 680 SEK) per kWh under 
perioden 2030–2040 (Schmidt, et al., 2017).  

För att få en ytterligare uppfattning om hur batterikapaciteten har utvecklats över tid kan man titta på 
den historiska utvecklingen för de bästa batterierna per årtionde. Utvecklingen visas i figur 5. Från 
figuren framgår det att förmågan att lagra energi har ökat exponentiellt över tid och att kapacitets-
utvecklingen har ökat ytterligare i takt med informations- och kommunikationsteknologins intåg (Koh 
& Magee, 2008; Crabtree, et al., 2015; Zu & Li, 2011).   Crabtree m.fl. (2015) menar att det är nya 
batteriteknologier som driver kapacitetsutvecklingen framåt vilket innebär att det sannolikt är andra 
typer av batterier som kommer avlösa Li-jon i framtiden och vara aktuella för flyget.  

 

Figur 5 Kapaciteten hos de bästa batterierna från 1900 till 2010. Källor: Zu och Li (2011), OXIS 
Energy (2019).  

Li-svavelbatterierna, den för 2020 gällande teknologin i figur 5 har möjliggjort högre specifik energi 
än vad Zu & Li (2011) prognostiserade 2011. Frågan som dock kvarstår är huruvida Li-S batterier kan 
komma att användas i framtida elflygplan.  

Eftersom priserna för batteritillverkningen sjunker relativt fort är utvecklingen av kapaciteten 
antagligen den största utmaningen. Kapacitetsutvecklingen hos Li-jonbatterier tillsammans med den 
relativt låga teoretiska potentialen (se nästa avsnitt) tyder på att flygindustrin i framtiden kommer 
behöva andra typer av batterier för att flyget ska kunna elektrifieras. I nästa avsnitt diskuteras frågan 

 
4 Växelkursen som användes för omräkningen är 1 USD=9,75 SEK. 
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om vilka batterier som litteraturen föreslår ska kunna ersätta Li-jonbatterierna och kanske kunna bana 
vägen för elektrifieringen av flyget. 

4.2. Framtidens batterityper? 
För att elflyg ska bli ett verkligt alternativ krävs batterier som kan lagra mycket energi utan att bli för 
tunga samt att batterierna kan tillverkas till ett konkurrenskraftigt pris. Den vanligast förekommande 
batteritypen i diskursen om framtida elfordon är litiumbatterier,5 och vanligast i dagens elbilar är Li-
jonbatterier. Li-jonbatterier förväntas dock inte kunna utvecklas i tillräckligt hög grad för att kunna 
användas i framtida större elflyg (Schäfer, et al., 2019; Gnadt, et al., 2018); deras teoretiska potential 
är för låg. Litium-svavel- (Li-S) och litium-luftbatterier (Li-luft) har betydligt högre teoretisk potential 
men har ännu inte kommersialiserats och tekniken står inför stora kemiska utmaningar (Hocking, et 
al., 2016). Li-S bygger på en flerstegsprocess där svavel transformeras till polysulfider, och har 
betydligt högre potential än Li-jon. En ännu större utmaning är kemin för Li-luft (Hocking, et al., 
2016). Utöver den relativt höga teoretiska potentialen, så förväntas dessa två batterityperna ha låga 
tillverkningskostnader och vara miljövänliga (Safari, et al., 2016; Schäfer, et al., 2019). 

En ytterligare typ av batteri är aluminium-jonbatterier. Dessa anses kunna nå 3–4 gånger den specifika 
energidensitet som Li-jonbatterier har. Aluminium-jonbatterierna diskuteras bl.a. av Leisegang m.fl. 
(2019). Medan dessa batterier möjligtvis kan komma att revolutionera batteriutvecklingen i framtiden 
är de fortfarande i en tidig forskningsfas och diskuteras inte vidare i denna rapport.  

Från figur 6 framgår hur överlägset flygbränsle är i termer av energidensitet per kilogram (Wh/kg). I 
figuren illustreras cellspecifik energi utifrån vad litteraturen bedömer som teoretiskt-, respektive 
praktiskt möjligt. Li-jon förväntas inte kunna utvecklas särskilt mycket utöver dagens nivå, 265 
Wh/kg. Inte heller har Li-metallbatterierna potential att användas för större flyg. Däremot är 
potentialen i Li-S och Li-luft betydligt högre.   

 
5 Litiumbatterier används här som ett samlingsnamn för batterier som bygger på litium, exempelvis Li-jon, Li-S 
och Li-luft. 
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Figur 6. Cellspecifik energi: olika batteritypers teoretiska och faktiska potential. Källor för specifik 
energi är: Li-jon: Placke m.fl. (2017) och Gnadt m fl(2018), Li-Metall: Gnadt m.fl. (2018), Li-S: OXIS 
Energy (2019), Kurzweil och Garche (2017), Hepperle (2012) och  Gnadt m.fl. (2018), Li-luft: 
Hepperle (2012) och Grande m.fl. (2015). Praktiska värden hämtade ifrån Hepperle (2012) är 
definierade som värden som förväntas nås inom 10–20 år. Värmevärden för flygbränsle från 
Energimyndigheten (2017). 

4.3. Räckvidd 
När det kommer till batterier i eldrivna fordon är det viktigt att hålla isär cell- och packspecifik energi. 
Cellspecifik energi åsyftar energitätheten på cellnivå och kan uttryckas som wattimmar per kilo 
(Wh/kg). Ett batteripack består utöver battericellerna också av bland annat en mekanisk struktur, 
modul och kopplingsschema vilket gör att massan ökar. Packeffektiviteten definieras av hur mycket 
Wh/kg som utvinns av den cellspecifika energin efter packning. En packeffektivitet på 100 procent 
skulle innebära att den cells- och packspecifika energin är lika. Dagens packeffektivitet är cirka 60–75 
procent av den cellspecifika energin (Shen, et al., 2016; Gnadt, et al., 2018). Den packspecifika 
energin är avgörande för elfordon i allmänhet och elflyg i synnerhet. Framtidens elflyg förväntas 
behöva en packeffektivitet på över 80 procent (Gnadt, et al., 2018).  Lagring av elektricitet är ett av de 
största hindren för att kunna elektrifiera det kommersiella flyget.6  

Figur 7 visar räckviddspotentialen för Li-jon-, Li-S- och Li-luftbatterier för olika värden för 
parametrarna lift over drag ratio (L/D), flygplanets generella effektivitet, 𝜂𝜂, batteriets vikt i relation till 
planets vikt, f, och aktiv del av batteriet i relation till batteriets totala vikt, z. Parameter z påverkar 
räckvidden bara för de batterier som ökar i vikt under flygningen, dvs. Li-luftbatterier. De övriga 
batterierna tenderar snarare att minska i vikt när de töms. Det är parameter z som förklarar den högre 
lutningen och räckvidden för Li-luftbatterier i relation till Li-S och Li-jonbatterier av samma vikt. Lift 

 
6 Exempelvis en Boeing 737-800 kan tankas med totalt 20 895 kg jetbränsle (13 066 kg i centertanken och 3 915 
kg i varje vingtank) (Flygtorget, 2012). 
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over drag ratio (L/D) är en parameter som beskriver planets totala förmåga att lyfta givet två motsatta 
effekter. Lift beskriver planets förmåga att lyfta och beror bland annat på design, vingarnas utformning 
och fordonets vikt. Drag uttrycker kraften som luftmotståndet ger, ju högre drag, desto lägre är L/D 
och planets förmåga att lyfta. I lägre hastighet med lågt drag behövs en brantare lutning för att kunna 
lyfta. En hög L/D kvot, vilket innebär att planet enklare lyfter, leder generellt till lägre bränsleåtgång 
och är därför eftersträvansvärt 

 

Figur 7. Räckviddspotential för Li-jon, Li-S och Li-luft batterier. Källa: Glandt m fl (2018). 

Figur 7 visar att räckvidden i hög grad beror på vilken batterityp som finns tillgänglig. Potentialen hos 
Li-jon är så pass mycket lägre att den inte kan illustreras med samma skala som Li-S/air. Samtidigt 
framgår också att andra parametrar än packspecifik energi (Wh/kg) spelar roll, vilka kan påverkas 
designtekniskt. Vingbredd är ett exempel på vad som kan påverka aerodynamiken och energiåtgången.  

Flygbränsle har en ungefärlig energidensitet på 11 000–12 000 Wh/kg (Energimyndigheten, 2017). 
Dagens Li-jonbatterier har en cellspecifik energi på som högst 265 Wh/kg vilket motsvarar cirka 1,7 
procent av den specifika energin i jetbränsle och möjliggör elflyg på upp till 4 passagerare på en 
sträcka som ungefär motsvarar 100 km (Schäfer, et al., 2019).  

Figur 8 har tagits från Schäfer m.fl. (2019) och visar 2015-års nätverkstrafik. Färgen på flygrutten 
indikerar vilken räckvidd elflyget behöver för att kunna ersätta det konventionella flyget. Schäfer m.fl. 
antar en packspecifik energi på 800 Wh/kg med en packeffektivitet på 80 procent, vilket de ser som 
potentiellt batteritekniskt möjligt runt mitten av seklet. Vidare antas inga mellanlandningar, inga krav 
på reservenergi och flygplan med en storlek som motsvarar en Airbus A320/Boeing 737, dvs. cirka 
190 passagerare. Schäfer m.fl. bedömer att ett elflyg under dessa förutsättningar har en räckvidd på 
upp mot 1 111 km (600 nautiska mil) beroende på flygplansdesign och vikt (gulfärgade rutter). Gula 
rutter innebär att runt hälften av alla avgångar skulle kunna ersättas med elflyg, vilket i sin tur innebär 
en minskning med 15 procent av konventionella flygbränslen av kommersiella aktörer. Räckvidden 
antas öka linjärt, det vill säga, dubbleras specifik energi så dubbleras räckvidden. Av figuren framgår 
att det elektrifierade flyget framför allt kommer att kunna ersätta regionala flygrutter under rådande 
antaganden. 
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Figur 8. Simulerad räckvidd av flygnätet givet olika batterikapacitet. Källa: Schäfer m fl (2019). 

Ur ett svenskt perspektiv, vilka flygrutter skulle kunna beröras? Figur 9 illustrerar räckvidden 1 111 
km från Arlanda, som skulle kunna nås med ett elflygplan under samma förutsättningar som i Schäfer 
m.fl. (2019). Från Arlanda innebär det att hela inrikesflyget skulle kunna elektrifieras. Bortsett från de 
allra nordligaste delarna så nås Norge och Finland och även de baltiska länderna. Söderut ligger även 
Prags internationella flygplats och Amsterdams Schiphol, precis innanför räckviddsområdet. Däremot 
ligger exempelvis London, Bryssel och Paris utanför. 
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Figur 9. Elflygets räckvidd från Arlanda givet att planet kan flyga 1 111 km utan mellanlandning. 

4.4. Alternativa utvecklingsmöjligheter 
Det största hindret för helelektrifierat flyg är batteriernas långsamma och osäkra utveckling. Ett flygs 
olika faser, stigning, cruise och landning är olika energikrävande; stigningsfasen förbrukar mest 
energi. Shaohua m.fl. (2017) visar genom simuleringar av ett elektriskt 2-mannaplan att den totala 
energiåtgången kan reduceras med 10 procent för elflyg om stigningsfasen kan optimeras med 
avseende på energieffektivitet. De kommer fram till att det krävs 2,5 gånger mer energi vid stigningen 
än i cruise-fasen. Att alla delar av flygningen inte behöver samma kapacitet hos batterierna öppnar upp 
för el-hybridslösningar, dvs. att batterier kan användas under delar av flygningen då kraven på 
batterierna inte är lika höga. Då kan de konventionella bränslena sparas till de mest energikrävande 
faserna. Donateo och Spedicato (2017) visar att det finns en potential att minska bränsleåtgången på 
upp mot 12 procent med elhybridflyg (Donateo & Spedicato, 2017).  

Figur 10 som är hämtad från The National Academies Press (2016) illustrerar alternativa el- och 
elhybrids-driftssystem. Figuren illustrerar sex koncept för hur elektriska lösningar kan användas i 
drivsystemen för hel och delvis eldrivna flygmotorsystem. Helelektriska motorer (All electric) drivs 
enbart av ett batteri som förser motor och propellrar med energi. Hybridmotorsystemen (i figuren 
Series Hybrid, Paralell Hybrid och Series/Parallel Partial Hybrid), drivs av gasturbinmotorer där 
batterier kan hjälpa till att driva flygplanet under vissa faser av flygningarna. Gasturbinmotorerna 
möjliggör också laddning av batterierna. Medan parallel hybrid motorer försörjs av både el och 
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konventionellt bränsle så är motorerna elektriska i series hybrid systems och bränsle används för att 
ladda batterierna. Turboelektriska lösningar lagrar inte energi i batterier utan bygger på att 
konventionellt bränsle försörjer en generator med energi som i sin tur försörjer motorerna med el. 

 

Figur 10. Olika typer av elektriska flygmotorer. Källa: The National Academies Press (2016). 

På kortare sikt finns också ett intresse för att minska klimatpåverkan genom andra typer av bränslen. 
Dessa lösningar handlar bland annat om biobränslen. Exempelvis konstaterar utredningen Biojet för 
flyg  (SOU, 2019:11) att elflyget inte är en realitet inom en närstående framtid. 
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5. Kvarvarande utmaningar 
De två viktigaste hindren för helelektrifierad flyg enligt denna översikt är batterikapacitet och, om vi 
antar att Phinix, som diskuterades i avsnitt 3 och som är det enda elflygplanet som vi känner marsch-
hastigheten till, är representativ för tekniken i stort, hastigheten. Hastighet är en funktion av elmotorns 
funktionssätt och diskuteras inte vidare i denna studie. Det kan dock noteras att vid hastigheter på 
120–200 km/timme är elflygplanet minst 4–7 gånger långsammare än ett vanligt jetflygplan med en 
normalhastighet på 858 km/timme. Givet resenärers tidsvärden ter det sig osannolikt att det finns 
betalningsvilja för långa, långsamma elflyg. Därmed ter sig kommersiell långväga elflyg som en 
omöjlig idé så länge flygplanens marschhastighet inte ökar, och elflyget kan i bästa fall fylla ett 
marknadssegment med relativt korta distanser.  

Utöver batterikapacitet och marschfart lyfter Schäfer (2018) upp tre ytterligare utmaningar som 
elflyget måste lösa innan den kan bli kommersiellt möjligt. Den första är att det sker en signifikant 
utveckling av effektivare elflygsmotorer – en fråga som kan vara relaterat till marschhastigheten. Den 
andra är att batterikostnaderna sjunker och den tredje att forskning och utveckling på flygplansdesign 
och nyckelkomponenter intensifieras. Schäfer m.fl. (2019) förutspår att förutsättningarna för ett 
elektrifierat flyg kan potentiellt vara uppfyllda runt mitten av seklet. 

Om alla flyg för rutter upp till 741–1 111 km drevs av el inom 2015 års flygnätverk, så skulle efter-
frågan på elektricitet öka med 110–340 TWh globalt, vilket i relativa termer är en ökning med 0,6–1,7 
procent. Detta skulle innebära en ökning på 23–80 TWh (0,6–2,2 procent) för USA och 11–33 TWh 
(1,3–3,7 procent) för Storbritannien (Schäfer, 2018; Schäfer, et al., 2019). Om elektrifieringen i 
huvudsak skedde av klimatmässiga skäl, så skulle det vara viktigt att den ökande efterfrågan tillgodo-
sågs från källor som inte ökar växthusgasutsläppen. 

Två andra viktiga faktorer för att en elektrifiering av det kommersiella flyget ska vara möjligt är 
huruvida konsumenterna har förtroende för elflygets säkerhetsmässiga aspekter och säkerställandet av 
råmaterialtillgången för batteriproduktionen (Hepperle, 2012). Batterier består av mineraler som i flera 
fall utvinns från konflikt- eller korruptionsdrabbade länder. Kongo är det land som utvinner överlägset 
mest kobolt medan Indonesien, Filippinerna och Ryssland är de största producenterna av nickel 
(Fröberg & Strandberg, 2019). Litium utvinns till största delen i Australien och Chile. Att viktiga 
mineraler finns tillgängliga i tillräckliga volymer, kan utvinnas till rimliga kostnader och att handeln 
och utvinningen inte hindras av lokala konflikter är viktiga faktorer för batteriutvecklingen. 

Inköp av nya flygplan är en stor investering för flygbolagen som beräknas inbringa avkastning under 
många år. Dagens flygplan har en livstid på upp till 25–30 år (Maksel, 2008) eller till och med upp till 
40 år,7 vilket leder till en tröghet i omställningen mot elektrifierad flyg. Möjligheten till en snabbare 
omställning bör kunna påverkas om trycket för en förändring ökar eller att det finns vinster att göra på 
att bygga om befintliga flygplan, alternativt ersätta dessa i förtid. Potentiella incitament för flyg-
branschen att själv driva på utvecklingen mot en elektrifiering ligger i att på sikt få lägre bränsle-
kostnader och kortare turn-a-round-tider, dvs. att batterierna på ett okomplicerat vis är bytbara vid 
flygterminalen. 

 
7 På VTI:s granskningsseminarium den 19 februari 2020 menade en deltagare från Transportstyrelsen att 25–30 
är i underkant och ansåg att livslängden snarare är 30–40. När flygplan anses vara för gamla som passagerarflyg 
görs de om till fraktflyg. 



VTI rapport 1039  29 

6. Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka den vetenskapliga litteraturen om elflyg och besvara 
om det är troligt att den kommersiella flygflottan kommer att kunna elektrifieras, och i så fall när. 
Litteraturen har beskrivit flera viktiga faktorer för möjliggörandet av elflyg, där batteritekniken i 
synnerhet är den största utmaningen. Elbils- och mobiltelefonmarknaden har varit dragloket för 
batteriutvecklingen där det i huvudsak rör sig om Li-jonbatterier. Litteraturen visar på att Li-jon-
batterier idag är aktuella för små flygplan på korta sträckor men sannolikt kommer dessa batterier 
aldrig vara aktuella för större kommersiella plan. Utvecklingspotentialen för dagens Li-jonbatterier är 
helt enkelt för låg. Mer sannolikt är att det krävs åtminstone Li-S batterier eller, ännu hellre, Li-luft, 
för att uppnå en tillräcklig kapacitet för större kommersiella elflyg. Ingen av dessa batterityper har nått 
kommersialiseringsfasen ännu. 

Avsnitt 3 visar att det som kommuniceras utanför forskningslitteraturen ger ett intryck av en bransch 
som är i sin linda. Faktiska projekt är fortfarande i ett stadium där små eldrivna flygfarkoster testas 
och utvärderas och den underliggande tekniken bygger på lösningar som behöver utvecklas och/eller 
helt bytas ut för att kunna appliceras på det kommersiella flyget.  

Mot bakgrund av att tillräcklig batterikapacitet inte är att vänta inom snar framtid, pekar både exempel 
från branschen och politiken på att andra typer av motorer eller bränslen – framförallt hybridflyg – 
kommer vara ett första steg. Framtidsprognoserna i litteraturen är försiktiga mot bakgrund av att det är 
mycket svårt att förutspå tekniska innovationer. På kort sikt ges det samlade intrycket av att endast 
små flyg (1–12 passagerare) kommer kunna bli aktuellt för helelektrifierade plan. För större flyg är 
hybridflyg och/eller biobränslen mer sannolikt än helelektrifiering. På medellång sikt kan möjligtvis 
regionalt kommersiellt flyg elektrifieras. Om långdistansflyget kommer kunna elektrifieras är väldigt 
osäkert, även på lång sikt.  

Erfarenheter från elbilsmarknaden visar att det tar tid från att en teknik finns tillgängligt till att 
omvandlingen från den gamla till den nya teknologin har skett på bred front. Å ena sidan är medel-
livslängden för ett flygplan längre än för en bil vilket skulle kunna innebära att omställningen tar ännu 
längre för flyget. Å andra sidan kanske omvandlingen av fordon där ägarna styrs av kommersiella 
intressen (flyget) går snabbare än för bilmarknaden där majoriteten av fordonen ägs av privatpersoner. 
Utöver de utmaningar som har koppling till batteriutvecklingen finns andra faktorer som kan påverka 
elektrifieringen. Elektrifiering skulle betyda att utbudet av hållbar el behövde öka och finnas 
tillgänglig vid flygplatserna, att säkerhetsmässiga aspekter utreddes, att nödvändiga mineraler fanns 
tillgängliga, och att tekniska nyckelkomponenter kunde tillverkas till ett pris som inte gör övergången 
för dyr. 

Den här studien har i mångt och mycket utgått från det “stora” flyget där elektrifieringen drivs av ett 
miljö- och hållbarhetsperspektiv. Anledningen till detta är att den litteratur som hittats har denna 
perspektiv. Under arbetets gång, på möten och seminarier, har det dock framkommit en annan 
infallsvinkel på synen av elektrifieringen av flyget. Det synsättet vilar inte främst på klimatargument 
utan lyfter det lilla regionala flygets potentiella möjligheter att fylla en funktion som gått förlorad 
under utvecklingen av dagens flyg, dvs. ett flyg som är anpassat för en passagerartäthet som inte 
existerar utanför storstadsområdena. Den utvecklingen har lett till att tillgängligheten på mindre orter 
har minskat när flygnätet koncentrerats till större hubbar. Elektrifieringen skulle i det här perspektivet 
möjligen kunna leda till nya affärsmodeller och nya flygförbindelser.  Här är det alltså inte frågan om 
att direkt ersätta existerande flygnät med elektrifierade flygplan, utan att elektrifieringen snarare 
skapar ett nytt nät. Med detta resonemang är det mer rimligt att undersöka potentialen hos det “lilla” 
elflyget, som också ligger närmre i tiden. Följaktligen blir det också rimligare att anta en diversifierad 
flygflotta, med små elektrifierade regionalflyg och taxitjänster, och ett större regionalflyg som till en 
början drivs av elhybridsteknik med biobränslen under energikrävande flygfaser. För att detta skulle 
kunna vara möjligt behövs dock sannolikt styrmedel som möjliggör återuppfödelsen av regionalt flyg. 
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