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Tack för trevlig presentation idag i Andrakammarsalen. Synd att andra än Trafikutskottets ledamöter inte fick
komma till tals. Hjelmco Oil är ett svenskt flygbränslebolag och världsledande inom utvecklingen av framtida
flygbränslen sedan drygt 30 år. Vår verksamhet, marknad och våra kunder nämns icke i utskottets rapport.
Affärs- och firmaflyg är en viktig del av Sveriges transportapparat med c:a 200 möjliga flygplatser att ställas
mot reguljärflygets 30-40 flygplatser.
Några fakta om Hjelmco Oil och dess verksamhet:
1. 5 år före tillkomst av blyfri bilbensin hade Hjelmco rikstäckande distribution av blyfri flygbensin i
Sverige.
2. Levererade under drygt 10 år blyfri flygbensin till Flygvapnet.
3. Utvecklade 1989 en 2:a generationens blyfri flygbensin som redan 1995 fick de ledande
flygmotortillverkarnas i USA godkännande. Finns sedan 1991 på drygt 70 flygplatser i Sverige.
Används regelbundet av > 1000 flygplan som under årens lopp flugit flera miljoner flygtimmar.
4. Inget annat land i världen har gjort den övergång som Sverige gjort till blyfri flygbensin. I Sverige
produceras, lagerhålls och distribueras detta bränsle av Hjelmco Oil.
5. Andra länder än Sverige försöker nu införa blyfri flygbensin med inriktning kring år 2018-2020 och ser
med avund på vad som åstadkommits i Sverige.
6. All verksamhet inkl. forskning och utveckling inom Hjelmco har skett till 100 % av egna medel där
ingen extern part tagit del.
Flygbränsle är en internationell produkt eftersom luftfarten är internationell. Bränslen följer därför
internationella standards. På initiativ av USA:s flygvapen blev Hjelmco:s bränsle USA standard ASTM D7547.
Inom EU tillverkas detta bränsle i Sverige, Frankrike och i Polen och det är anammat av 3 av EU:s 4
flygbensintillverkare. Mer om Hjelmco Oil:s och dess drygt 30 åriga arbete i Sverige se www.hjelmco.com.
Synpunkter på Rapporten.
Vägledning saknas som omedelbart ger resultat inom Sverige. Hjelmco Oil vill visa på följande exempel:
1. Limmergård angav tydligt att rätt flygplan för rätt uppgift kan sänka bränsleförbrukningen med upp till
50 %. Turbopropdrivna flygplan (jetmotor med propeller) kan redan idag sänka bränsleförbrukningen
med upp till 50 % per passagerarmil.
2. Eftersom skadlighetsfaktorn ökar med höjden – Åkerman angav 1,9 - 4,0 kan skador dramatiskt
minskas med flygplan som flyger på lägre höjd.
3. Turbopropflygplan använder lägre höjder (c:a 4-6 km) än traditionella jetflygplan (c:a 8-12 km).
4. En flygning om 50 minuter med traditionellt jetflygplan blir med turbopropplan c:a 1 timme.
Huvuddelen av inrikesflyg i Sverige varar idag c:a 1 timme.
5. Skadlighetsfaktorn med turbopropflygplan c:a 0,5 x 1,3 skall jämföras med traditionellt jetflygplan c:a
1x 1,9 eller en ökning med c:a 190 %. Skall ställas mot Åkermans siffra – effektivitetsförbättring om
c:a 1,5 % årligen till 2050.
6. Flygbolagen som dominerar svensk marknad, SAS, Malmö Aviation, Norwegian – ingen synes satsa på
egna turbopropflygplan. Istället förnyas flygplansflottan i huvudsak med traditionella flygplan - bl.a.
Malmö Aviation under 2015 med flygplan som både skall användas inrikes och för charter till
semesterparadis och för Bromma!
7. Dock SAS samarbetar med danska Jet-Time med moderna ATR turbopropflygplan.
8. Vad vill trafikutskottet göra idag för att undvika en felinvestering under 20 (?) år i flygplan och miljö?
Flygbolagen verkar inte förstå – fastän de borde det.
Sollentuna den 3 april

Lars Hjelmberg.
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