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Det är nu allt händer!
• Kapacitetskris – mark och luft
• Klimatförändringarna
• Lokala miljön kring flygplatser
• Finansiella. Lönsamhetsproblem; recession
• Tekniska framsteg – mark och luft
• Digitalisetringen
• Automatiseringen
• ”Making sense”
• Krav från nästa generationer



Bioflygbränsle

Ständig effektivisering

Förbättrad infrastruktur

Internationella överenskommelser

Vad flyget 
gör för att 
minska sitt 
klimat-
avtryck:



Bioflygbränsle

Ständig effektivisering

Förbättrad infrastruktur

Internationella överenskommelser

Vad kan 
flyget göra 
för att öka 
tillgänglig-
och 
nåbarheten?



aerospace



Fågelvägen km

Östersund-Trondheim 213 km

Östersund-Vaasa 350 km

Östersund-Uppsala 400 km

Östersund-Oslo 415 km

Östersund-Skellefteå 356 km

Vilka andra sträckor skulle kunna få direkt 
elflygförbindelse med Östersund?

Vilka nya möjligheter kommer att utvecklas för 
regionen?

Vilka nya företag kommer etablera sig?

Vilka nya talanger kommer att bosätta sig?

Vilka nya turister kommer besöka regionen?

Vilka innovationer kommer tas fram här?



Vad säger flygbolagen?

Vad säger tillverkarna?

Vad säger branschorganisationerna?

Vad säger politikerna?



Framtidens flyg är differentierat, i storlek, 
framdrivning och ”service-kvalitet”

Elflyg blir en naturlig del av flyget

”One size does not fit all”



Vad kan du göra för att snabba på 
utvecklingen?

Lokal och regional 
inventering

Lokal och 
regional 

förankring

Samarbeta med andra,
över gränserGör ditt 

business 
case Sök stöd: nationellt, 

Skandinavien & EU
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