
Välkomna till 
Reseinfodagen 2022



Program

09.00 - 09.05 Välkomna och presentation

09.05 - 09.15 Nyheter Statens inköpscentral -
Zofia Sola

09.15 - 09.35 Hotelltjänster/Konferens och möten

09.35 - 09.55 Resebyråtjänster

10.00 - 10.20 PAUS/Leverantörsutställning

10.20 - 10.35 Fordonsförhyrning

10.35 - 10.45 Tågresor

10.45 - 11.00 Flyg och Taxi

11.00 - 11.30 Transportföretagen -
Fredrik Kämpfe

11.30 - 12.15 Avslutning/Leverantörsutställning

12.15 - 13.00 Lunch



Statens inköpscentral

Zofia Sola, enhetschef



• Seminarier digitalt

• Upphandlingar, förstudier – se avropa.se

• Uppföljningar, revisioner enligt plan

• Leverantörsdag 27 april

• Avropadagen 20 maj

• Avropadagen 27 oktober

• Testar stödverktyg för uppföljning

• Utvecklar/förbättrar vår uppföljningsprocess

• Ny hållbarhetsansvarig börjar 23 september

• EU-sanktioner mot ryska företag och personer



Kriget i Ukraina

• EU har beslutat om ett femte sanktionspaket. 
Sanktionerna innehåller bland annat åtgärder 
som avser offentlig upphandling. 

• Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 
april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 
833/2014 om restriktiva åtgärder mot 
bakgrund av Rysslands åtgärder som 
destabiliserar situationen i Ukraina

• Det blir förbjudet att tilldela eller fortsätta 
fullgörandet av offentliga kontrakt med ryska 
företag. Detsamma gäller kontrakt som 
inbegriper ryska underleverantörer.

• Vägledning från UHM finns på deras hemsida

• Brev till samtliga ramavtalsleverantörer 
gällande sanktionspaketen har skickats ut

• SIC bevakar frågan noggrant och försöker 
kontrollera upphandlade leverantörer genom 
att testa systemstöd och hämta information 
från andra informationskällor.

• Brev till ramavtalsleverantörer om att från 11 
oktober förbjudet att ha kontrakt med ryska 
företag



Störningar i leveranskedjor

• Flera omständigheter har påverkat  
leveransförmåga hos leverantörer

• Brist på komponenter och råvaror leder 
till brist på vissa produkter

• Beställ i god tid

• Informera oss om leveransproblem, 
problem med leverantörer

• Stigande priser



Prisjusteringar 

• Begränsade möjligheter enligt lag till 
extra ordinarie prisjusteringar 

• Förfrågningar om prisjusteringar från 
RAL kommer avhandlas för respektive 
ramavtal av ramavtalsansvarig

• Dialoger med ramavtalsleverantörer 
om rådande situationen 



Hotelltjänster

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se

mailto:fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se


Avtalsperiod och priser

• Ramavtalen giltiga t.o.m. 2026-06-30

• Inga förlängningar görs

• Avrop kan göras fr.o.m. att Ramavtalen 
har trätt i kraft. Tilldelning av Kontrakt 
ska ske under Ramavtalets löptid, dock 
kan hotellvistelsen äga rum vid en 
senare tidpunkt.

• Pris för 1 pers. respektive 2 pers. –
oavsett offererad rumskategori

• Prisjustering en gång per år,                 
fr.o.m. 2023-07-01

Indelningar

• Ramavtalen/Hotellen upphandlade per 
ort/zon

• Indelat i kvalitetskategori 2,3,4,5 och 
Longstay

• Fullständig kravjämförelse på avropa.se

• Karta och filtrering på avropa.se

• Avropsberättigad fri att välja vilken 
kategori som är aktuell för varje enskilt 
avrop



Avropsordning

• Fast rangordning

• Ramavtalsleverantörerna rangordnas i 
förhållande till det totala jämförpriset 
de erhöll i upphandlingen

• Utvärderades på Anbudspris 50%,  
Miljö 20%, Tillgänglighet 15%,   
Utökad volym 15 %

• Kan innebära att lägre rangordnat 
hotell har ett lägre pris än nr. 1

• Går att boka via telefon, e-post, GDS 
(Resebyrå/självbokningsytem) och 
Hotelzon (ej krav på laddning i 
GDS/Hotelzon i kategori Longstay)

Kom ihåg

• Avstånd från hotell till resmål ej giltigt 
skäl att gå vidare i rangordningen

• Priser på avropa exkl. moms

• Inga close-out-dates gäller

• Hotellet kan ej kräva att gäst lämnar 
kreditkort för garanti

• Grupper (10 rum eller fler) – hotellen 
får inte lämna högre pris än avtalspris

• Kom ihåg problematiken med att boka 
via andra kanaler, t ex OTA:s. 
Ramavtalen ej giltiga då.



Omsättning

• 2019 – 583 Mkr

• 2020 – 237 Mkr

• 2021 – 202 Mkr

• 2022 och framåt ??

Övriga frågor Hotelltjänster?



Konferens och möten

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se

mailto:fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se


Avtalsperiod och priser

• Ramavtalen giltiga t.o.m. 2023-12-31

• Samtliga förlängningar genomförda

• Prisjustering en gång per år (nästa 1 
januari 2023)

• Ord. prislista – huvudsakliga 
upphandlingsföremålet och                                    
Prislista ”tilläggstjänster” – för 
ytterligare tjänster utöver ord. paket

• Avrop kan göras fr.o.m. att Ramavtalen 
har trätt i kraft. Tilldelning av Kontrakt 
ska ske under Ramavtalets löptid, dock 
kan konferenser äga rum vid en senare 
tidpunkt.

Förstudie/Upphandling

• Förstudie – pågår under 2022

• Ny upphandling 2023

• Behov av digitala 
möten/hybridkonferenser, mer 
flexibilitet i ramavtalen, för många 
ramavtal?



Indelningar och Avropsordning

• Ramavtalen/Anläggningarna 
upphandlade per kommun/kommundel

• Karta och filtrering på avropa.se

• Små konferenser (<150 pers):

- Dagkonferens och Helpension (bas och 
plus), Heldagskonferens utan förtäring, 
Halvdagskonferens utan förtäring, 
Timdebitering – fast rangordning

• Fullständig kravjämförelse på avropa.se

• Ramavtalsleverantörerna rangordnas i 
förhållande till det totala anbudspriset 
de erhöll i upphandlingen

• Utvärderades på pris 50%, Miljö 25 %, 
Tillgänglighet 15%, Kvalitet 10 %

• Kan innebära att lägre rangordnad 
anläggning har ett lägre pris än nr. 1

• Stora konferenser (>150 pers.)                           
- Förnyad konkurrensutsättning 

• Möjlighet att lägga till krav och 
kriterier utifrån giltiga områden:                   
Pris, Kvalitet, Tillgänglighet, 
Avbeställningsregler, Miljö, Övriga 
tjänster

• Skriftlig avropsförfrågan till samtliga 
leverantörer i vald 
kommun/kommundel

• Vägledning och avropsmall på 
avropa.se

• Kom ihåg avbokningsreglerna



Omsättning

• 2019 – 665 MKr

• 2020 – 213 MKr

• 2021 – 202 Mkr

• 2022 och framåt??

Övriga frågor Konferens och 
möten?



Resebyråtjänster

Ramavtalsansvarig: Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se

mailto:sandra.lukins@kammarkollegiet.se


Resebyråtjänster Avtalsperiod: 2020-05-01 - 2023-04-30. 
Max förlängningsoption till 2024-04-30.

Förstudie påbörjas kvartal 1, 2023.

• Avrop

• Stöddokument

• Tips & råd



Ramavtalsleverantörer

• Amex GBT

• BCD Travel

• Big Travel

• Egencia Sweden AB

• Flight Centre Travel Group (FCM) 

• Företagsresor i Umeå

• Lingmerths Resebyrå

• Stureplans Resor



Vilka krav är ställda i ramavtalet?

Detta är redan upphandlat:

Tex:

• Resebyråservice: bokningar, ombokningar, 
avbokning, krediteringar, debitering mot 
resekonto, 24-timmars service, pass och 
visumbestämmelser, spårningssystem, etc.

• Tillhandahålla självbokningssystem

• Använda ramavtal samt myndighetens egna avtal

• Hantera följesedlar och betalningsrutiner

• Stöd inom Travel Management mm.

Se ”Kravspecifikation”



Vilka ytterligare krav kan ställas?

Nedan följer områden där krav på tjänst kan ställas 
och specificeras vid avrop.

1. Information/kommunikation

2. Kompetens

3. Säkerhet

4. Statistik och uppföljning

5. Service

6. Bokning

7. e-handel

8. Pris

9. Viten

Se ”Kravkatalog”



Stöddokument

På Avropa finns stöddokument till hjälp för både 
myndigheter och leverantörer, tex:

• Upphandlingsdokumentet

• Allmänna Villkor

• Kravspecifikation

• Kravkatalog

• Vägledning

• Avropsmall (två st)

• Säkerhetsskyddsavtal



Avropet

• Gör enkla avrop om kraven i upphandlingen räcker.

• Be om bekräftelse på skickad avropsförfrågan.

• Ge resebyråerna skälig tid att besvara avrop.

• De flesta resebyråer anser sig vara PUA då de 
hanterar personuppgifter och förmedlar 
resenärsuppgifter till de olika leverantörerna av 
tjänster (flygbolag, tåg, hotell etc).



• Utvärdering: ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån 
bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
Tänk även på kvalitet!

• Tilldelningsbeslut skickas till samtliga resebyråer 
som lämnat avropssvar. Meddelande om 
avtalsspärr. Tidpunkt när kontrakt ska tecknas.

• Frivillig avtalsspärr (10 dagar).

• Iaktta lämplig implementeringstid (branschpraxis 3 
mån).

• Uppföljning av priser, leveranser och övriga villkor 
som ni kommit överens om.

Tilldelning



• Kravställ myndighetsspecifika krav. Upprepa inte 
Kammarkollegiets redan ställda krav i 
upphandlingen.

• Beskriv framtida resebehov. Bifoga gärna 
detaljerad statistik. Specificera resorna tex. hur 
många är långresor/Europa, vanligaste 
destinationerna etc.

• Krav kan ställas på resebyrån att erbjuda möjlighet 
till klimatkompensation. Rutiner och kostnader för 
detta sker i överenskommelse med resebyrån.

Tänk på…



Tänk på att:

• Varje krav har en prislapp knuten till sig.

• Ställ inte högre krav än nödvändigt!

• Gör enkla avrop! Kravställ inte det som redan 
är upphandlat.

• Utvärdera inte enbart på pris - tänk även på 
service, kvalitet och tillgänglighet.

• Med hänsyn till pandemin och resebyråernas 
permittering av personal: ge gärna mer tid för 
avropssvar, 3 – 4 veckor önskas.

• Implementering av resebyrå – branschpraxis
3 mån.

Resebyråerna tipsar…



• Resebyråns följesedel kan bifogas fakturan 
i samband med resans fakturering via 
Resekonto. Prata med er resebyrå.

• Konferensanläggningen debiterar 
myndigheten direkt. Resebyrån debiterar 
endast arvode för bokning.

• Onlineanvändning underlättar. Inga 
väntetider.

Resebyråerna tipsar…



Omsättning på ramavtalet 

• Omsättning 2019: 17,7 milj (helår)

• Omsättning 2020: 8,8 milj (helår)

• Omsättning 2021: 14,5 milj. (helår)

• Omsättning 2022:  14,8 milj (2 kvartal)



Paus ca. 20 min
Leverantörsutställning



Fordonsförhyrning

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se

mailto:fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se


Avtalsperiod och 
Ramavtalsleverantörer

• Ramavtal från 2021-04-08

• Giltiga t.o.m. 2025-04-07

• Ramavtalen löper på utan förlängning

• Prisjustering en gång per år, nästa 
2023-04-08

• Ramavtalsleverantörer

- Sixt, Mabi, Hertz och Europcar

• Ny förstudie inleds kvartal 4 2023

Indelning, avropsordning och 
priser

• Korttidsförhyrning - upp t.o.m. 30 dygn                                                                 
- fast rangordning

• Långtidsförhyrning - Från 1 månad upp 
t.o.m. 11 månader och 30 dygn                   
- särskild fördelningsnyckel enligt 
dynamisk rangordning                              

• Priser per fordonsklass och hyresperiod 
enligt prisbilagorna på avropa.se – bästa 
möjliga pris på korttid!

• Extrautrustning och tillhörande tjänster –
priser enligt prisbilagorna – maxpris per 
hyrestid/månad!

• Vi kan kräva vilket typ av bränsle vi vill 
att fordonet drivs på



Miljökrav

• Miljöanpassad avropsordning

• Myndigheten ska alltid välja 
miljöfordon om det inte finns särskilda 
skäl till att välja annan kategori. 
Myndigheten avgör vad som är 
särskilda skäl

• Leverantörerna ska leverera:

1:a hand – miljöfordon           
2:a hand – basfordon
3:e hand – avstegsfordon
4:e hand – övriga fordon (endast till 
myndigheter som inte är förpliktade att 
följa miljöbilsförordningen)

• Miljöfordon - Förordning (2020:486) 
om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar

• Basfordon – ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens basnivå 
för personbilar

• Avstegsfordon – ska uppfylla 
avstegskraven enligt 
miljöbilsförordningen



Villkor

• Om en myndighet avropar miljöfordon 
på långtid och billigast leverantör ej 
kan leverera miljöbil - frågan går 
vidare till näst billigaste leverantören.

• På korttid har leverantörerna rätt att 
erbjuda en annan fordonsklass inom 
samma miljökategori – myndigheten 
avgör om accept eller gå vidare i 
rangordningen.

• Allmänna villkor enligt ramavtal gäller 
– ej leverantörernas egna villkor som 
strider mot dessa

• Lämning och hämtning utan kostnad 
till kontorsadress

Omsättning

• 2019 – 234Mkr

• 2020 – 199 Mkr

• 2021 – 135 Mkr

• 2022 – 78 Mkr (Q1+Q2)

• Låg tillgång på Fordon pga. rådande 
omvärldsläge

• Övriga frågor Fordonsförhyrning?



Tågresor

Ramavtalsansvarig: Fredrik Ljungqvist
fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se

mailto:fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se


Avtalsperiod och ev. 
förlängning

• 2022-04-04 – 2024-04-03

• Förlängningsoption 24 mån,  max 
t.o.m. 2026-04-03

• Ramavtalsområdet omfattar inrikes 
tågsträckor, inklusive eventuella 
säsongståg samt 
periodkort/pendlarkort.

• Genom ramavtal erhålls rabatter i 
diverse biljettyper och biljettklasser -
på samtliga sträckor som 
ramavtalsleverantörerna har i sina 
publika utbud.

Ansluta sig till ramavtalen hos 
ramavtalsleverantörerna

• Ramavtalsleverantörer:

MTR Express (Sweden) AB (MTRX)  

SJ AB

• Anslutning till ramavtal – hur gör jag?

• Tågresor (avropa.se)

• Kan bokas via resebyrå, webbsida eller 
app

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/resor-och-boende/tagresor/tagresor/IngaIndelningar/


Avropsordning 

• Avrop sker genom särskild 
fördelningsnyckel

• Avropsberättigad väljer den 
Ramavtalsleverantör som bäst kan 
tillgodose behovet vid avropstillfället:

• Avgångstid från tågstation och/eller 
ankomsttid till destination 

• Restid

• Antal byten

• Pris

• Biljettklass - klass och komfort (även 
med hänsyn till åksjuka, möjlighet till 
singelsäten)

• Biljettyp - flexibilitet

• Arbetsmöjligheter ombord med 
tillgång till internet och Wi-Fi

• Måltid

• Antal avgångar (gäller endast vid avrop 
av periodkort/pendlarkort/klippkort)

• Opersonligt eller möjlighet till 
namnbyte (gäller endast vid avrop av 
periodkort/pendlarkort/klippkort)



Övriga frågor Tågresor?



Flyg, inrikes och utrikes

Ramavtalsansvarig: Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se

mailto:sandra.lukins@kammarkollegiet.se


Flyg inrikes

Avtalsperiod: 2021-05-01 - 2023-04-30

Kortare avtalstid och ny upphandling förbereds.

Kontrakterade flygbolag:
Air Leap Aviation AB (rekonstruktion)

BRA Sverige AB
SAS



I upphandlingen:

1. Snittålder på flygplansflottan 

2. Systematiskt arbete med biobränsle 

3. Tjänst för biobränsletillval 

4. Källsortering 

5. Förnybara/hållbara engångsartiklar 

6. Elflyg

7. Elektrobränsle 

I upphandlingen utvärderades nedanstående sju (7) 
tilldelningskriterier:

• Ramavtalsleverantörerna har angett en (1) generell 
rabattsats i procent (%). Denna minsta rabatt offereras 
på samtliga sträckor flygbolaget har i sitt publika 
utbud.

• Under ramavtalets giltighetstid utökar flygbolagen sitt 
nätverk och lägger till destinationer. Alla destinationer 
på tilldelade flygbolags linjenät gäller i ramavtalet.

• Tilldelning av ramavtalsleverantör har gjorts på 
miljökrav och inte pris på flygsträcka. 



Omsättning 2019:  292 milj (helår)

Omsättning 2020: 76,5 milj (helår)

Omsättning 2021: 72 milj. (helår)

Omsättning 2022: 139 milj (2 kvartal)

Särskild fördelningsnyckel: det flygbolag  som kan 
erbjuda tjänst som bäst tillgodoser myndighetens 
behov efter nedan parametrar:

- avreseort

- destination

- restid

- antal mellanlandningar

- tidtabell

- biljettyp

- miljö

- pris

Omsättning på ramavtalet Flyg inrikes



Nyheter från flygbolagenAir Leap

• Under rekonstruktion sedan 24 jan, 2022.

SAS

• Chapter 11 (konkursskydd) innebär att SAS flyger som 
vanligt och uppfyller alla åtagande gentemot sina 
kunder.

• SAS fortsätter sin affärsverksamhet under tiden 
processen pågår.

• SAS FORWARD är en transformationsplan att 
säkerställa långsiktig konkurrenskraft.

• https://www.sasgroup.net/

• Flyger på 13 inrikes destinationer.

• Arbetar för minskat klimatpåverkande 
koldioxidutsläpp.

• https://www.sas.se/hallbarhet/

BRA Sverige

• Erbjuder biobränsle som tillägg på alla resor.

• Utökar tidtabell till befintliga destinationer.

• Flyger till Sälen.

• Från 12 sep: dagliga avgångar på vardagar till 
Växjö, Ängelholm, Östersund och Malmö.

• 2026, eller när tekniken medger, Elflygplan.

• 2030, helt fossilfria (NetZero).

• https://www.flygbra.se/hallbarhet

• https://www.flygbra.se/bioflygbiljett



Ny inrikes flygupphandling

Marknads- och behovsanalys genomförd 
under våren.

Upphandlingsstrategi pågår.

Annonsering av upphandlingen beräknas 
under december 2022.

Planerad start för nytt avtal är maj 2023.



Flygresor utrikes

• Ramavtalet Flygresor utrikes upphörde 
2021-05-31.

• Statens inköpscentral beslutade m.a.a. corona-pandemi 
och dess påverkan på leverantörerna i flygbranschen att 
skjuta fram den planerade upphandlingen av ramavtal för 
utrikes flyg. Beslutet togs då förutsättningarna för att 
genomföra en ny upphandling och kunna få in väl 
underbyggda anbud från marknadens leverantörer i den 
rådande situationen bedömdes saknas. 

Ny upphandling publicerad 29 aug 2022.
Planerad start för nytt avtal nov 2022.

En kort förstudie har genomförts i syfte att utröna hur 
branschen påverkats under pandemin och under vilka 
förutsättningar en upphandling kan genomföras. 

Syftet med förstudien har också varit att klargöra hur de 
avropande myndigheters framtida behov ser ut gällande utrikes 
flygresor.

• Omsättning 2019: 161 milj. 

• Omsättning 2020: 43 milj.

• Omsättning 2021: 6,3 milj. (2 kvartal).



Taxitjänster

Ramavtalsansvarig: Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se

mailto:sandra.lukins@kammarkollegiet.se


Taxitjänster

• Avtalsperiod: 2019-06-03 - 2023-06-02 

• Leverantör Flygtaxi Sverige AB med underleverantörer.

Se upphandlade krav i
”Kravspecifikation”

Anmälan till ramavtalet via Avropa och
Flygtaxis hemsida. 
www.flygtaxi.se/kammarkollegiet

• Profiler: efter överenskommelse med Flygtaxi

• Bokning: bokning via web, telefon och app.

• Fakturering/betalning: månadsvis i efterskott
eller med betalkort vid bokningstillfället.
Ej i bil.

http://www.flygtaxi.se/kammarkollegiet


Nyheter från Flygtaxi

• Taxi har blivit av med många av sina 
transportörer under pandemin.

• Flera transportörer har kontrakterats.

• Flygtaxi ser nu en mer positiv utveckling i 
resebranschen och en högre efterfrågan på taxi.

• Kapacitet inför höst och vinter är bra.

Flygtaxi tipsar…

• Boka Delad bil.
Stora volymökningar väntas inför hösten och det 
bästa sättet att skapa kapacitet är när det bokas 
Delad bil.

• Delad taxi är en samåkningstjänst. En plats beställs i 
en bil. Resan planeras sedan tillsammans med andra 
resenärer som har likartad resväg.

• Alltid ett fast pris.

• Mer information om ”delad bil” finns på: 
www.flygtaxi.se



• Omsättning 2019: 40,5 milj. (tre kvartal)

• Omsättning 2020: 46,5 milj. (helår)

• Omsättning 2021: 61 milj. (helår)

• Omsättning 2022: 56 milj. (två kvartal)

Omsättning på ramavtalet Taxitjänster Ny taxiupphandling påbörjas i september 2022.

Planerad start för nytt avtal – juni 2023



Kammarkollegiets Reseinfodag 
6 september 2022

Fredrik Kämpfe, Branschchef
Transportföretagen Flyg



Transportföretagen
- transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation

9 500 medlemsföretag med fler än
203 000 medarbetare

”Att genom samverkan i arbetsgivarfrågor och näringspolitik leda utveckling 
mot bästa möjliga förutsättningar för transportnäringen”



Transportföretagen - Flyg

”Där flyget möts”

• Ca 85 medlemsföretag
• Ca 5400 anställda
• Samarbeten med nordiska, 

europeiska och internationella
partners

• Goda relationer med politiken
och beslutsfattare

Flygbolag
Flygplatser
Marktjänstföretag
Flygfrakt
Flygskolor
Underhållsverkstäder
Flygtrafikledning
Cateringföretag
Bemanningsföretag
Flygtillverkningsindustri



Varför flyger inte fler fossilfritt 
redan idag?







Utveckling av hållbar t
flyg pågår



Utgångspunkter 1
• Flyget måste ställa om – och ställer 

om
• Flera olika tekniker är aktuella för 

omställningen
• Transportföretagen Flyg’s medlemmar 

välkomnar och arbetar aktivt för att 
förbereda för införandet av ny 
flygteknik

• Sverige har en stark och välutvecklad 
flygindustri med framgångsrika globala 
samarbeten och med plats för nya 
aktörer

• Sverige > Sveriges klimatmål 2045
• Sverige > Svenska flygets färdplan för 

fossilfri konkurrenskraft
• Globalt > CORSIA & LTAG (long-term 

global aspirational goal for 
international aviation CO2 emissions 
reductions

• EU > klimatmål > Fit for 55 + 
Flygytvecklingsprogrammet Clean 
Aviation

• Flygindustrins nya mål: Destination 
2050 & Fly Net Zero 2050



Utgångspunkter 2

• Sverige har redan världens mest 
ambitiösa regelpaket för att hantera 
flygets klimatpåverkan
‒ Flygskatt
‒ Reduktionsplikt
‒ Miljödifferentierade flygplatsavgifter
‒ Trängselavgifter (utreds)
‒ Klimatdeklarationer (utreds)
‒ MMB/Konsumtionsmål (utreds)
‒ Resepolicys

• EU kommer att få världens mest 
ambitiösa regelpaket för en region för att 
hantera flygets klimatpåverkan 
‒ EU ETS (firar 10 år)
‒ Fit for 55 paketet

• Refuel EU Aviation
• Energiskattedirektivet
• EU ETS

‒ Klimatdeklarationer
‒ Green lable



Färdplanen för fossilfri
konkurrenskraft (2018)

”Den svenska flygnäringen har 
tagit fram en färdplan för hur 
svenskt flyg kan bli fossilfritt. 
Färdplanen visar hur inrikesflyget 
kan vara helt fossilfritt år 2030 
och hur flyg som startar från 
svenska flygplatser kan vara 
fossilfritt 2045.”

Senast år 2045 ska 
Sverige inte ha några 
nettoutsläpp till 
atmosfären.

EU har som mål att bli 
klimatneutralt senast 
2050, det vill säga ha ett 
nettonollutsläpp av 
växthusgaser.



Ökad
effektivitet Nya bränslen

Ny teknik Ny design

Hållbarare
flyg



Vätgas

SAF Hållbara
flygbränslen

El



Men händer det något
då?











SAF: Vad görs i Sverige 
och internationellt?



Utmaningarna Möjligheterna



Utmaningarna Möjligheterna
Rättsligt möjligt? Ja
Finns för lite? Stimulera 

efterfrågan och öka 
produktionen

Är för dyrt Få ner priset
100% går ej Snart gör det det





Vad säger utredningarna?







Vad säger branschen?



Jo, att det offentliga måste
dra sitt strå til l  stacken



Tillgång Efterfrågan Pris=



Inspel till MMB • Flygbränslemål
• Upphandlingsmål 1 – reformera flyupphandlingen med 

fördel hållbart flyg
• Upphandlingsmål 2 – köp SAF för upphandlade volymer
• Finansierings- och riskdelningsmål
• Elflygsmål
• Forskningsmål
• Infrastrukturmål
• Effektiviseringsmål
• Offentligt flygbränslemål



Slutsatser :

1. Omställning är en lagsport
2. Det går fort nu
3. Det offentliga har ett särskilt 

ansvar
4. Lagligt, praktiskt och tekniskt 

möjligt och enkelt
5. Inget att vänta på
6. Hitta rätt balans och progressivitet
7. Att inte göra något är inte ett 

hållbart val
8. Tänk långsiktigt > omställning är 

ett marathon



Introduktion 2026 – vad 
innebär det för er?

Introduktion 2024 – vad 
innebär det för er?



Fredrik Kämpfe
Branschchef

Transportföretagen - Flyg

Storgatan 19 | Box 5384 | 102 49 Stockholm
Tel: +46 8 762 71 00 | Mobil: +46 730 44 71 36

Mail: fredrik.kampfe@transportforetagen.se
Web: transportforetagen.se

Twitter: @flygfredrik
LinkedIn: www.linkedin.com/in/fredrikkampfe

mailto:fredrik.kampfe@transportforetagen.se
http://www.transportforetagen.se/
http://www.linkedin.com/in/fredrikkampfe


www.avropa.se

Kontakta oss!

Fredrik Ljungqvist
fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se

Sandra Lukins
sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Tack för att ni deltog!

mailto:Fredrik.ljungqvist@kammarkollegiet.se
mailto:sandra.lukins@kammarkollegiet.se
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