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Sammanfattning   
  

Torsby   kommun   har   idag   en   av   Trafikverket   upphandlad   flyglinje   till   Stockholm,   som   trafikeras   
med   ett   äldre   turbopropflygplan.   Utvecklingen   av   elflyg   går   snabbt   och   kommunen   är   
intresserade   av   de   möjligheter   som   då   skapas   för   kommunen.   Därför   har   denna   förstudie   
genomförts   med   stöd   av   Region   Värmland.   Förstudien   har   tre   delar:   Kostnads-/intäktsanalys,   
finansiering   och   en   enkät   till   Torsby   kommuns   invånare.   

  
Kostnads-/intäktsanalysen   visar   att   vid   elflygets   införande   i   Sverige   kommer   sannolikt   de   totala   
kostnaderna   för   att   driva   flyglinjen   med   elflyg   vara    högre .   Detta   beror   framförallt   på   att   
inköpskostnaden   av   ett   nytt   elflygplan   är   flera   gånger   högre   än   de   äldre,   ekonomiskt   avskrivna   
flygplan   som   används   idag.   Det   är   därmed   önskvärt   att   staten   inför   subventioner   som   jämnar   ut   
denna   kostnadsskillnad   och   skyndar   på   omställningen.   På   sikt   finns   det   dock   goda   möjligheter   att   
elflyget   blir   billigare   än   dagens   flyg   -kanske   blir   det   till   slut   till   och   med   möjligt   att   bedriva   regional   
flygtrafik   i   glesbygd   på   rent   kommersiella   villkor.   

  
Fortsatt   statlig   upphandling   ligger   närmast   till   hands   för   att   finansiera   en   elflyglinje   från   Torsby,   via   
Hagfors,   till   Stockholm   från   2027.   En   möjlig   effekt   av   högre   inköpspris   och   lägre   driftskostnad   kan   
bli   att   en   upphandlad   linje   kan   ge   ytterligare   en   flyglinje,   t.ex.   till   Oslo   eller   Göteborg,    “på   köpet”,   
eftersom   det   blir   mer   intressant   med   en   hög   utnyttjandegrad   på   flygplanet.   Om   bara   regelverket   
tillåter   det   kan   det   också   finnas   intresse   från   region   och   kommun   att   upphandla   flyglinjer,   kanske   i  
samfinansiering   med   det   lokala   näringslivet.   På   längre   sikt   är   det   inte   uteslutet   att   elflyglinjer   i   
glesbygd   kan   drivas   på   kommersiella   villkor,   utan   subventioner.   

  
Enkäten   genomfördes   helt   digitalt   och   var   öppen   för   alla.   246   unika   svar   erhölls,   med   
överrepresentation   av   respondenter   i   åldrarna   45-64   och   offentliganställda.   Det   fanns   möjlighet   
att   kommentera   många   svar,   vilket   också   gjordes   i   stor   utsträckning.   Resultaten   från   enkätstudien   
indikerar   en   tydligt   ökad   vilja   att   nyttja   flyg   när   det   blir   eldrivet   och   att   det   kommer   ge   fördelar   för   
både   karriärsmöjligheter   och   andra   livsvillkor.   Utöver   tidseffektiva   jobbresor   utan   
hållbarhetsproblematik   nämns   också   möjligheten   att   kunna   hälsa   på   och   få   besök   av   nära   och   kära   
på   ett   smidigt   och   hållbart   sätt   som   attraktivt.   Kvinnor   och   män   får   ungefär   lika   stor   nytta   av   
elflyglinjer   enligt   enkäten,   medan   de   med   högre   inkomst   kommer   få   större   nytta.   
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Bakgrund   
Torsby   har   en   av   Sveriges   nyaste   flygplatser   som   används   av   ett   flertal   aktörer.   En   av   dessa   är   
Trafikverket   som   upphandlar   flyglinjen   Torsby-Hagfors-Arlanda,   till   nytta   framförallt   för   
näringslivet   i   Torsby   och   Hagfors.   Flyglinjen   trafikeras   av   ett   turbopropflygplan   som   tankas   med   
fossilt   flygbränsle.   Under   pandemin   pausades   flyglinjen   helt   för   att   under   2021   återupptas   i   
mindre   omfattning.   

  
Utvecklingen   av   elflygplan   går   snabbt.   Det   första   certifierade   elflygplanet,   ett   tvåsitsigt   flygplan   
utvecklat   för   flygskolor,   är   redan   i   drift   i   Sverige.   Elflygplanet   Eviation   Alice   med   nio   säten   och   en   
räckvidd   på   80   mil   förväntas   sättas   i   trafik   2024.   Det   svenska   elflygplanet   Heart   Aerospace   ES-19   
med   nitton   säten   och   en   räckvidd   på   40   mil   förväntas   sättas   i   trafik   2026.   

  
Elflygplan   sägs   utöver   betydligt   mindre   miljöpåverkan   också   ha   betydligt   lägre   driftskostnader   och   
det   ligger   därmed   nära   till   hands   att   tänka   att   fler   flyglinjer   skulle   kunna   startas   upp   för   att   
förbättra   kommunikationerna   i   glesbygd.   Utöver   de   direkta   fördelarna   för   näringslivet   skulle   en   
annan   effekt   kunna   bli   ett   ökat   antal   hemvändare.   Kombinationen   av   ökade   möjligheter   till   
distansarbete   och   tillgång   till   snabba,   hållbara   flygresor   för   ett   och   annat   möte   i   storstaden   ökar   
möjligheten   att   flytta   hem   och   ändå   behålla   sitt   befintliga   jobb.   

  
Därför   har   Torsby   kommun,   med   stöd   från   Region   Värmland,   genomfört   denna   förstudie   för   att   
bättre   förstå   kostnader   och   intäkter   för   elflyg,   olika   finansieringsmöjligheter   samt   
kommuninvånarnas   inställning   till   elflyglinjer   till   Stockholm,   Oslo   och   Göteborg.   Syftet   är   att   få   ett   
bättre   kunskapsläge   för   att   underlätta   etablerandet   av   elflyglinjer,   om   det   visar   sig   vara   önskvärt.   

Projektorganisation   
Projektledare:   Eva   Larsson,   näringslivschef   Torsby   kommun   
Kostnads-/intäktsanalys   och   finansiering:   Johan   Erlandsson,   konsult   
Enkätstudie:   Carola   Ågren,   konsult   
Representant   från   Torsby   Flygplats:   Martin   Berglund,   flygplatschef   
Representant   från   Torsby   Utveckling   AB:   Ingela   Bönström   Brusgård   
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Kostnads-/intäktsanalys   

Metod   
Intervjuer   har   genomförts   med   representanter   från   Transportföretagen,   flygbolag,  
elflygplantillverkare,   flygplatser,   piloter,   elflygexperter,   konsultbolag,   forskningsinstitut,   Region  
Värmland,   Torsby   kommun   och   lokalt   näringsliv.   Dessutom   har   kunskap   inhämtats   från   ett   flertal   
rapporter   och   seminarier   om   elflyg   under   förstudiens   gång.   En   finansiell   modell   har   utvecklats   i   
samarbete   med   de   intervjuade   och   justerats   och   stämts   av   så   många   gånger   att   vi   till   slut   känner   
oss   trygga   med   resultaten.   

  
Den   finansiella   modellen   med   kostnader   och   intäkter   samt   ett   antal   parametrar   som   går   att   ändra   
på   finns   i   detta   kalkylark:   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsaU05IvtmIeFDSWtj2kpPO7Tp628aezf9a-yhDZaHM/ 
edit#gid=1481343793   

Resultat   kostnader   
Vid   elflygplanens   introduktion,   som   förutses   till   2027   i   Torsby,   så   kommer   elflyget   sannolikt   vara   
dyrare    att   driva   än   dagens   turbopropflyg.   Den   främsta   orsaken   är   att   flygplanskostnaden   blir   flera   
gånger   högre   jämfört   med   dagens   åldersstigna   och   ekonomiskt   avskrivna   turboprop-flygplan.   Den   
fördyringen   är   betydligt   större   än   de   kostnadsbesparingar   på   underhåll   som   erhålls   när   man   går   
från   turbopropmotorer   till   elmotorer.   I   början   så   äts   också   besparingarna   delvis   upp   av   kostnader   
för   batterislitage   eftersom   batterierna   till   en   början   troligtvis   kommer   certifieras   för   ganska   få   
laddcykler   och   måste   bytas   ofta.   Skillnaden   i   kostnad   mellan   el   och   jetbränsle   är   också   mindre   än   
vad   många   kanske   tror.   Fossilt   flygbränsle   är   idag   oskattat,   till   skillnad   från   bensin/diesel   till   
markfordon   och   kostnaden   för   den   nya   laddinfrastruktur   som   behövs   blir   ganska   betydande   vid   
en   låg   utnyttjandegrad.     

  
Det   är   därför   både   önskvärt   och   sannolikt   att   staten   jämnar   ut   kostnadsskillnaden   för   själva   
flygplanen   genom   subventioner   för   att   komma   igång   med   omställningen   av   flygplansflottan   och   
nödvändig   infrastruktur   för   inrikesflyg,   till   exempel   genom   stöd   till   inköp   av   flygplan   och   
laddningsutrustning.   Regionalt   flyg   till   glesbygd   kommer   även   med   stöd   för   inköp   av   flygplan   och   
laddinfrastruktur   fortfarande   vara   långt   ifrån   att   kunna   stå   på   egna   ben   ekonomiskt,   vid   
introduktionen.   Statlig   upphandling   eller   någon   annan   form   av   statlig/regional/kommunal   
inblandning   kommer   troligtvis   vara   fortsatt   nödvändig   för   att   linjeflyg   till   och   från   Torsby   ska   
finnas   kvar   och   byggas   ut,   åtminstone   under   elflygets   första   5-10   år.   
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På   längre   sikt   väntas   elflyg   få   en   allt   större   fördel   gentemot   turbopropflygplan   kostnadsmässigt,   
kanske   så   stor   att   det   till   och   med   till   slut   blir   lönsamt   att   driva   flyglinjer   i   glesbygd.   Dessa   faktorer   
har   störst   potential   att   sänka   kostnaderna   över   tid:   

● Kapitalkostnaden   för   flygplanen   sjunker   tack   vare   att   tekniken   mognar,   skalfördelar   i   
produktion,   ökad   konkurrens   och   för   att   de   först   introducerade   elflygplanen   helt   enkelt   blir   
äldre,   med   lägre   värde   och   kapitalkostnad   som   följd.   

● Nya   affärsmodeller   där   flygplanen   får   så   hög   utnyttjandegrad   som   möjligt,   t.ex.   genom   
kombination   med   e-handelstransporter   där   flygplanen   flygs   helt   utan   pilot.   

● Möjligheten   att   gå   från   två   piloter   till   en   med   passagerare   ombord,   tack   vare   ökad   
automation.   Kraven   på   den   enskilde   piloten   sjunker   också   allteftersom   flygplanen   blir   allt   
mer   automatiserade,   vilket   kan   sänka   lönekostnaden.   

● Batterikostnaden   sjunker   och   batterierna   klarar   och   certifieras   för   allt   fler   laddningscykler.   
● Flygplatskostnaderna   sjunker   tack   vare   ökad   digitalisering   och   automation.   
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Resultat   intäkter   
Flygplans   beläggningsgrad   har   stor   betydelse   för   ekonomin   i   att   driva   en   flyglinje,   kanske   ännu   
större   för   små   flygplan   eftersom   det   är   så   få   biljetter   som   ska   täcka   kostnaderna.   Det   finns   flera   
faktorer   som   pekar   i   olika   riktningar   när   det   gäller   efterfrågan   på   flygbiljetter   och   som   gör   det   svårt   
att   göra   en   prognos.   

  
Förändrade   resvanor   under   pandemin   och   att   distansmöten   visat   sig   fungera   väl   väntas   leda   till   ett   
minskat   affärsresande   generellt 1 .   Ökad   vana   vid   distansarbete   skulle   dock   kunna   verka   åt   andra   
hållet,   i   alla   fall   för   glesbygdsresande.   Om   fler   väljer   att   bosätta   sig   i   Torsby   med   distansarbete   
som   t.ex.   kräver   resor   1-2   gånger   i   månaden   till   storstaden   så   kan   det   öka   efterfrågan   på   flyg.   Att   
fler   nu   vill   flytta   ut   från   storstaden   har   indikerats   i   flera   studier 2 .   

  
Att   flyget   blir   eldrivet   väntas   öka   efterfrågan   på   flygresor   till/från   Torsby,   detta   syns   tydligt   i   
enkätstudien,   där   hela   50   %   säger   att   deras   intresse   för   att   flyga   ökar   och   25   %   säger   att   det   
kanske   ökar.   Att   flygplanen   blir   nya   och   fräscha   väntas   också   hjälpa   till,   då   åldersstigna   flygplan   har   
varit   det   vanligaste   klagomålet   under   många   år.   

  
E-handelns   mycket   snabba   utveckling   väntas   fortsätta   och   bekväma   leveransmetoder   spridas   från   
storstäder   till   glesbygd,   med   snabb   leverans   till   paketskåp   eller   hem.   E-handlarna   är   måna   om   att   
erbjuda   snabba   transportlösningar   med   låga   klimatutsläpp.   Här   kan   elflyget   vara   en   intressant   
lösning   som   både   erbjuder   snabbhet   och   låga   utsläpp,   dessutom   kommer   gods   troligtvis   vara   det   
första   som   körs   helt   utan   pilot   ombord.   Om   passagerarflygplan   kör   e-handelsleveranser   på   tider   
då   efterfrågan   på   biljetter   är   låg   kan   de   fasta   kostnaderna   spridas   ut   på   fler   flygturer.   I   pandemin   
har   nya   lösningar   för   paketfrakt   i   passagerarflygplan   dykt   upp,   t.ex.   från   Trip.   

  
Figur   1.   Skräddarsydd   demonterbar   paketbehållare   för   flygplansstolar   från   Trip  

  

    

1  https://www.svd.se/foretagen-staller-om--drar-ner-pa-flygresor   
2  https://www.dagensarena.se/innehall/okad-utflyttning-tecken-pa-trend/   
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Finansiering   

Metod   
Deltagande   på   seminarier   där   Trafikverket   förklarade   hur   de   arbetar   med   upphandlade   flyglinjer,   
intervjuer   med   flygbolag,   Region   Värmland,   Torsby   Kommun   och   det   lokala   näringslivet   i   Torsby.   

Statlig   upphandling   
Torsby   kommun   har   trafikplikt,   vilket   innebär   att   Trafikverket   upphandlar   flyglinjen   
Torsby-Hagfors-Arlanda.   Vilka   orter   som   får   trafikplikt   bestäms   enligt   åtta   kriterier,   varav   ett   
handlar   om   restiden   till   Stockholm   med   bil   och   tåg.   Det   får   heller   inte   finnas   förutsättningar   att   
driva   flyglinjen   kommersiellt.   Det   finns   inga   uppgifter   om   att   dessa   kriterier   kommer   att   ändras,   så   
den   idag   upphandlade   flyglinjen   förväntas   att   bli   kvar,   i   alla   fall   tills   det   blir   möjligt   att   driva   
flyglinjen   kommersiellt.   

Regional   upphandling   
Det   är   naturligtvis   en   minst   lika   stor   angelägenhet   för   regionen   som   för   staten   att   det   finns   goda   
kommunikationer   till   och   från   regionen,   och   det   skulle   kunna   vara   intressant   för   regionen   att   
upphandla   fler   flyglinjer   än   Torsby-Hagfors-Arlanda.   Goda   kommunikationer   gynnar   näringslivet  
och   genererar   skatteintäkter.   

  
Idag   sätter   EU:s   regelverk   stopp   för   regional   upphandling   av   flyg,   något   som   Region   Värmland   har   
erfarit   relativt   nyss   då   de   inte   fick   upphandla   en   flyglinje   från   Karlstad   till   Frankfurt.   Det   går   heller   
inte   att   se   flyglinjer   som   kollektivtrafik,   då   kollektivtrafik   per   definition   är   markbunden   i   lagtexter.   
Dessa   regelverkshinder   måste   lösas   för   att   det   ska   vara   möjligt   att   dra   nytta   av   elflygets   potential   
att   bygga   ut   hållbara   kommunikationer   fullt   ut,   åtminstone   tills   det   blir   möjligt   att   driva   dessa   linjer   
kommersiellt.   

Offentlig-privat   samverkan   
Ett   samarbete   mellan   det   lokala   näringslivet   och   kommun/region   för   att   upphandla   flyglinjer   är   
inte   otänkbart,   då   dessa   aktörer   har   gemensamt   intresse   av   att   det   ska   finnas   flyglinjer.   Region   
Värmland   välkomnar   sådana   lösningar   under   förutsättning   att   det   finns   en   tydlig   nytta   för   
regionen,   även   Torsby   kommun   kan   tänka   sig   att   medfinansiera   nya   elflyglinjer.   

Kommersiell   drift   
Om   det   finns   tillräckligt   kundunderlag   och   om   kostnaden   för   elflyg   på   sikt   sjunker   tillräckligt   enligt   
vad   som   har   diskuterats   ovan,   så   blir   det   intressant   för   flygbolag   att   starta   flyglinjer   helt   på   eget   
initiativ.   De   två   flygbolag   som   intervjuats,   Jonair   och   Amapola,   är   båda   mycket   intresserade   av   att   
börja   flyga   med   elflyg.   

“Bonuslinje”   
Elflyg   har   högre   fasta   kostnader   men   potential   till   lägre   rörliga   kostnader   än   dagens   turbopropflyg.   
Det   ökar   sannolikheten   för   att   ett   flygbolag   vill   hålla   sina   flygplan   i   luften   i   högre   utsträckning   än   
idag.   En   upphandlad   elflyglinje   Torsby-Hagfors-Arlanda   skulle   därför   kunna   leda   till   att   det   blir   en   
linje   Torsby-Göteborg   eller   Torsby-Oslo   “på   köpet”.   De   höga,   fasta   kostnaderna   belastar   då   den   
upphandlade   linjen   och   endast   de   relativt   låga   rörliga   kostnaderna   återstår.     
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Andra   elflyglösningar     
I   förstudien   har   vi   fokuserat   på   regionala   passagerarflygresor,   vilket   definierades   som   resor   från   en   
region   till   en   annan   region   inom   räckhåll   för   det   kommande   elflyget,   exemplifierat   med   
Stockholm,   Oslo   och   Göteborg.   Under   förstudiens   gång   har   vi   även   stött   på   andra   elflyglösningar   
som   skulle   kunna   vara   intressanta   för   norra   eller   hela   Värmland:   Vertikalstartande   elflygfarkoster,   
godstransporter   med   elflyg   och   last   mile-leveranser   med   drönare.   

Vertikalstartande   elflygfarkoster   (eVTOL)   

  
Foto:   Joby   Aviation   

  
Regionalt   elflyg   är   ett   hett   område   att   investera   i   med   många   aktörer   som   utvecklar   flygplan,   men   
ännu   hetare   är   eVTOL,   alltså   vertikalstartande   elflygplan.   Här   finns   det   hundratals   bolag   som   alla   
tävlar   om   investerarnas   pengar   -och   de   får   också   mycket   pengar   av   dem.   Dessa   farkoster   
utvecklas   i   första   hand   för   att   användas   i   närheten   av   större   städer,   där   tanken   är   att   korta   
restiderna   kraftigt   i   förhållande   till   bilköerna   på   marken.   Eftersom   de   kan   starta   och   landa   vertikalt   
behöver   de   inte   en   traditionell   landningsbana,   utan   det   räcker   med   en   start-   och   landningsplatta.   

  
En   möjlighet   för   norra   eller   hela   Värmland   är   att   använda   dessa   flygfarkoster   för   snabbt   och   
bekvämt   resande   inom   regionen.   En   resa   mellan   de   flesta   tätorterna   i   Värmland   skulle   inte   ta   mer   
än   15-30   minuter.   Extremfallet   Karlstad-Höljes   skulle   ta   en   timme.     

  
Sådana   flygresor   inom   regionen   skulle   kunna   ses   som   kollektivtrafik,   och   därför   upphandlas.    En   
frågeställning   att   hantera   är   om   det   är   rättvist   och   ekonomiskt   försvarbart   att   subventionera   
relativt   dyra   biljetter   som   inte   alla   kommuninvånare   har   råd   med   och   som   dessutom   konkurrerar   
med   befintlig   markbunden   kollektivtrafik.   
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Godstransporter   med   elflyg   
Som   nämnts   tidigare   i   rapporten   så   har   vi   stött   på   tanken   med   att   köra   gods   med   elflygplan.   
Flyggods   är   inget   nytt   och   är   något   som   de   två   flygbolag   som   intervjuats   ägnat   och   ägnar   sig   åt.   
Det   som   är   extra   intressant   nu   är   möjligheten   att   i   en   framtid   kunna   frakta   gods   pilotlöst   och   
därmed   sänka   kostnaderna   ytterligare,   och   få   en   så   hög   utnyttjandegrad   som   möjligt   på   
flygplanen.   En   tillämpning   skulle   kunna   vara   e-handel,   att   godset   flygs   till   en   regional   flygplats,   
såsom   Torsby   flygplats,   för   slutlig   distribution.   

Last   mile-leveranser   med   drönare   

  
Foton:   Wing   och   Zipline   

  
Det   pågår   försök   med   last   mile-leveranser   med   eldrivna   drönare   på   flera   ställen   i   världen.   I   Afrika   
har   Zipline   kommit   långt   och   levererar   bland   annat   läkemedel   till   svårtillängliga   områden,   och   ska   
nu   även   börja   göra   hemleveranser   åt   Walmart   i   USA.   Googleägda   Wing   levererar   mat   i   bland   
annat   USA,   Australien   och   Finland.   Norska   Aviant   har   just   börjat   med   leveranser   mellan   sjukhusen   
i   Jämtland.   

  
Det   här   kan   vara   intressant   särskilt   för   Torsby   som   är   en   geografiskt   stor   kommun.   
Drönarleveranser   skulle   kunna   sänka   transportkostnader,   minska   miljöpåverkan   och   öka   servicen   
på   landsbygden.  
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Enkätundersökning   

Syfte   
Då   vi   i   förstudien   ville   ta   reda   på   hur,   och   om,   kvinnors   respektive   mäns   resmönster   påverkas   av   
tillgängligheten   av   hållbara   flyglinjer   tog   vi   fram   enkätfrågor   för   att   få   veta   vad   boende   i   norra   
Värmland   tycker   i   frågan.   Vi   ville   också   ta   reda   på   vad   elflyglinjer   kunde   innebära   för   kvinnors   
respektive   mäns   karriärmöjligheter.     

  
Hur   påverkas   kvinnors   respek�ve   mäns   resmönster   av   �llgängligheten   av   hållbara   
flyglinjer   och   vad   innebär   det   för   kvinnors   respek�ve   mäns   karriärmöjligheter?     

Metod   
Vi   använde   oss   av   Torsby   kommuns   digitala   kanaler   såsom   hemsidan   och   Facebook   för   att   nå   en   
så   bred   målgrupp   som   möjligt.   Enkätfrågorna   skickades   även   direkt   till   Torsby   kommuns   
gymnasieskola,   Stjerneskolan,   för   att   nå   framtidens   eventuella   användare   av   en   elflyglinje   samt   till   
de   större   verksamheterna   som   gör   tjänsteresor   och   har   filialer   i   andra   delar   av   Sverige   och   Norge.   
   

Enkäten   bestod   av   dels   sex   inledande   frågor   om   socioekonomi   såsom   kön,   ålder,   ursprung,   
boendeort,   arbete,   inkomst,   dels   av   13   frågor   om   elflyg.   Till   frågorna   om   elflyg   var   det   möjligt   att   
kommentera   sitt   svar.      
   

246   unika   respondenter   svarade   på   enkäten   och   flertalet   kommenterade   även   mycket   och   flitigt,   
501   kommentarer   totalt.   Kommentarerna   har   varit   värdefulla   i   tolkningen   av   de   kvantitativa   
svaren.     

  
På   grund   av   den   relativt   låga   svarsfrekvensen   har   vi   jämfört   åldersfördelning,   inkomst   och   
fördelning   offentlig/privat   sysselsättning   mot   verkligheten   för   att   bedöma   enkätens   giltighet.   Vi   
fann   en   övervikt   av   respondenter   i   åldersspannet   45-64   år   och   offentligt   anställda,   vilket   kan   
påverka   hur   väl   resultaten   överensstämmer   med   befolkningens   verkliga   åsikter.   
   

Enkätfrågorna   och   svaren   bifogas   i   sin   helhet.   
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Resultat   
    
Kön   

    
Enkätresultat     

  
Det   var   en   jämställd   fördelning   mellan   kvinnor   och   män.   48   procent   kvinnor   och   50   procent   män   
svarade   på   enkäten.   2   procent   svarade   antingen    vill   inte   uppge    eller    annat   alternativ .   Vi   är   väldigt   
nöjda   med   att   ha   nått   en   så   jämställd   fördelning   vad   gäller   kön.     

  
Ålder   
Vi   har   använt   SCB:s   vedertagna   åldersgrupper.   

  

  
Enkätresultat     
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Åldersfördelning   Torsby   2020-12    3   

  
Som   diagrammet   visar   har   vi   fått   svar   från   respondenter   inom   alla   åldersgrupper.   Flest   
respondenter   tillhör   åldersgrupperna   45-54   år   och   55-64   år;   totalt   48   procent.   Endast   4   procent  
av   de   svarande   är   0-19   år,   1   procent   är   20-24   år   och   4   procent   är   75   år   eller   äldre.   

  
Jämfört   med   hur   åldersfördelningen   ser   ut   i   kommunen   har   vi   en   överrepresentation   av   personer   i   
åldrarna   45-54   år   och   55-64   år   och   en   underrepresentation   av   personer   i   åldrarna   0-19,   20-24   
och   75+.   Överrepresentationen   i   åldrarna   45-54   och   55-64   kan   bero   på   att   det   är   denna   grupp   
som   tycker   att   flygresor   är   mest   intressanta.   I   yrkeslivet   har   dessa   personer   större   behov   av   
tjänsteresor   och   i   privatlivet   vill   man   till   exempel   hälsa   på   utflyttade   barn,   samtidigt   som   
privatekonomin   tillåter   en   högre   grad   av   resande.   Underrepresentationen   i   åldrarna   0-19   är   
naturlig   eftersom   många   är   barn,   som   enkäten   inte   är   relevant   eller   intressant   för,   samt   ungdomar   
i   gymnasieåldern.   Underrepresentationen   i   gruppen   20-24   är   mer   svårförklarlig   men   en   hypotes   
är   att   personer   i   denna   grupp   än   så   länge   inte   upplever   behov   av   att   flyga   till   och   från   Torsby.   De   
har   i   större   utsträckning   yrkesroller   som   inte   kräver   resande   eller   studerar   på   annan   ort.  
Underrepresentationen   i   åldrarna   75-   kan   dels   bero   på   att   det   inte   finns   något   behov   av   yrkesresor   
för   denna   grupp   och   på   grund   av   lägre   Internetvana,   då   enkäten   enbart   fanns   tillgänglig   digitalt.   

  

    

3https://torsby.se/download/18.556d3867177db54f7518d421/1614689634492/2020-12%20befstat% 
20%C3%A5ldrar.pdf   
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Ursprung   

  
Enkätresultat     

  
  

Respondenter   som   tillhör   gruppen   Övriga   har   valt   att   delta   i   enkätundersökningen   även   om   de   
idag   inte   bor   i   Torsby   kommun.   Vi   antar   att   de   arbetar   i,   studerar   i   eller   har   anknytning   till   norra   
Värmland   på   annat   sätt.   
    
    
Boende   

  
Enkätresultat     

  
Av   respondenterna   bor   majoriteten,   cirka   75   procent   i   Torsby.   På   den   här   frågan   kunde   
respondenten   välja   flera   alternativ   tex.   både   bo   och   arbeta   i   Torsby.   
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Om   du   arbetar   i   Torsby   -   arbetar   du   då   inom   

  
Enkätresultat     

  
De   flesta   har   svara   att   de   är   sysselsatta   inom   offentlig   sektor.   Enligt   en   rapport   från   Företagarna   
2016 4    så   tillhör   dock   majoriteten   av   de   sysselsatta   det   privata   näringslivet,   vilket   innebär   att   
enkätsvaren   har   en   övervikt   av   offentliganställda   och   att   deras   åsikter   kan   vara   överrepresenterade   
i   resultaten.   
    

    

4  https://www.foretagarna.se/globalassets/media/rapporter/foretagare-i-kommun/2018-pdfer/torsby.pdf   
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Inkomst   per   månad   
Vi   har   använt   SCB:s   vedertagna   inkomstgrupper.   

  

  
Enkätresultat     

  
32   procent   av   respondenterna   återfinns   i   inkomstspannet   30   001   -   39   000   kr   per   månad.   28   
procent   har   en   månadsinkomst   över   39   000   kr.    17   procent   tjänar   24   001   –   30   000   kr,   9   procent   
19   001   -   24   000   kr   och   14   procent   har   en   månadsinkomst   upp   till   19   000   kr.   

Det   sätt   vi   har   ställt   frågan   ger   ingen   möjlighet   att   räkna   ut   exakt   medelårsinkomst   men   
uppskattas   till   cirka   280   000   kr.   Medelårsinkomsten   i   Torsby   kommun   är   i   verkligheten   cirka     
260   000   kr 5 .   Vi   anser   därför   att   de   som   har   svarat   på   enkäten   ganska   väl   representerar   
befolkningen   som   helhet   i   detta   perspektiv.  

  

5   https://www.regionfakta.com/varmlands-lan/befolkning-och-hushall/medelinkomst/   
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Tror   du   att   verksamheten   du   jobbar   på   skulle   gynnas   av   etablering   av   
elflyglinjer   på   Torsby   flygplats?  

  
Enkätresultat   

  
En   klar   majoritet   av   de   svarande   tror   att   den   verksamhet   där   de   arbetar   skulle   gynnas   av   en   
etablering   av   elflyglinjer.   Av   de   som   svarade   Ja   var   43   procent   kvinnor   och   57   procent   män.   Nästan   
alla   respondenter   har   även   lämnat   en   förklarande   kommentar   till   sitt   svar.   Även   här   används   
övervägande   positiva   ordalag.   

  

JA   –   
● Jag   tror   både   besöksnäringen   och   företagen   kommer   gynnas   av   elflyg,   och   alla   andra   

förstås   som   då   får   mycket   bättre   förbindelser.   
● Jobbar   med   ansvar   för   ett   stort   område   och   skulle   gynnas   av   miljövänligt   flyg   i   mitt   jobb.   
● Jobbar   som   resande,   elflyg   kan   nå   fler   platser   snabbare   än   via   annan   kollektivtrafik.   
● Kan   vara   en   möjlighet   att   få   behålla   flyget   och   göra   det   hållbart.   
● Mer   hållbar   kommun   och   lättare   att   få   in   mer   hållbara   företagsrelationer.   
● Mer   levande   landsbygd   -   möjlighet   att   ha   fritidsboende   när   man   har   lägenhet   i   stockholm.   
● Jättebra   för   miljön   och   Värmlands   utveckling!   

NEJ   –   
● Konventionella   eller   elflyglinjer   behövs   inte,   det   är   bra   med   tåg.   
● Skattepengar   som   går   till   flyg   borde   istället   användas   till   omsorg   och   skola.   
● Tror   biljettpriset   blir   högt   pga   elbrist.   
● Tror   inte   att   el   är   vägen   att   gå,   inte   bra   för   miljön.   
● Pensionär.   
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Använder   du   möjligheterna   att   flyga   från   Torsby   flygplats   i   dagsläget ?   

  
Enkätresultat   

  
Enkäten   har   engagerat   och   väckt   intresse   även   hos   personer   som   dagsläget   inte   brukar   flyga   till   
och   från   Torsby.   Denna   andel   (57   procent)   är   till   och   med   större   än   den   som   redan   idag   flyger   från   
Torsby   flygplats   (43   procent).   Av   de   som   inte   flyger   har   62   respondenter   även   kommenterat   sitt   
svar.   Som   vi   kan   se   i   exemplen   här   nedan   är   det   bland   annat   miljöfaktorer,   flygrädsla   och   priset  
som   anges   som   skäl   till   att   de   inte   väljer   flyget,   samtidigt   som   de   ger   uttryck   för   att   elflyg   skulle   
vara   ett   intressant   alternativ.   

  
Kommentarerna   redovisas   i   sin   helhet   i   bilagan.   

  

NEJ   –   
● Tänker   på   miljön   åker   tåg.   
● Tycker   att   flygplatsen   är   alldeles   för   dyr   för   kommunen.   
●    Nej,   tycker   flyget   helt   onödigt.   Lägg   pengarna   på   fryksdalsbanan   istället,   bygg   ev   ett   spår   

till   Karlstad   flygplats.   
●    Jag   undviker   att   flyga   för   klimatets   skull:   för   mänsklighetens   överlevnads   skull.   
●    Mina   kunder   på   campingen   skulle   gärna   flyga   hit.   Vi   driver   ett   miljöcertifierat   företag   som   

skulle   gynnas   av   elflyg.   
●    Hög   miljöpåverkan   gör   att   jag   väljer   tåg.   Skulle   flyga   väldigt   gärna   om   det   var   elflyg.   
●    För   dyrt.   
●    Flygrädd.   
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Hur   funkar   det   att   flyga   från   Torsby   flygplats   i   dagsläget?   

  
Enkätresultat   

  
De   105   respondenter   som   redan   brukar   flyga   från   Torsby   flygplats   fick   en   följdfråga   om   hur   de   
tycker   att   dagens   befintliga   flyglinje   fungerar.   Av   dem   tycker   en   övervägande   majoritet   att   det   
fungerar   Mycket   bra   eller   Bra.   Endast   7   procent   tycker   att   det   fungerar   Sådär.   Ingen   respondent   
valde   svarsalternativet   Dåligt.   

  
25   av   de   105   respondenterna   kommenterade   sitt   svar.   Av   dessa   framgår   att   de   flesta   tycker   att   det  
fungerar   smidigt   och   bra   att   flyga   till   och   från   Torsby.   Här   nedan   redovisas   några   av   
kommentarerna,   resten   finns   samlade   i   bilagan.   

  

MYCKET   BRA     -   
● Är   otroligt   smidigt,   enkelt   och   med   bra   service,   bra   parkering   och   inga   långa   väntetider.   
●    Vi   behöver   flyget   för   att   utveckla   Torsby!   
● Super   att   inte   behöva   stanna   över   natten   eller   resa   via   Karlstad.   

BRA   -   
● Hade   gärna   haft   en   avgång   till,   mitt   på   dagen.   
● Gamla   flygplan.   

SÅDÄR   -   
● Osäkerhet   kring   om   flyget   kommer   att   gå   eller   ställas   in   har   periodvis   gjort   att   vi   avstått   

från   flyg   och   i   stället   tagit   tåg   el   bil.   
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Om   det   fanns   möjlighet   att   resa   med   elflyg   från   Torsby   flygplats   till   storstäder   
som   Stockholm,   Göteborg   och   Oslo   skulle   du   då   göra   det?   

  
Enkätresultat   

  
Hälften   av   respondenterna   (49   procent)   säger   att   de   kommer   att   flyga   till   städer   som   till   exempel   
Stockholm,   Göteborg   och   Oslo   om   det   var   möjligt   att   göra   resan   med   elflyg.   Det   är   fler   
respondenter   än   de   som   flyger   med   dagens   flygplan.   33   procent   kommer   kanske   att   använda   
elflyg   och   4   procent   vet   inte.   Det   finns   alltså   ett   stort   intresse   för   elflyg.   

  
Av   de   72   kommentarer   som   samlats   in   som   komplement   till   frågan   ser   vi   att   det   främst   är   priset   
som   gör   dem   som   svarat   Kanske   och   Vet   inte   osäkra   på   vilka   val   de   kommer   att   göra.   De   som   
säger   att   de   vill   välja   elflyget   menar   att   det   ger   möjligheter   till   snabbt   och   smidigt   resande   med   låg   
miljöpåverkan.   Här   redovisas   en   del   av   kommentarerna.   Alla   kommentarer   finns   samlade   i   bilagan.   

  

JA   –   
● Det   skulle   göra   avståndet   mellan   Torsby   och   världen   mindre.   Fler   skulle   kunna   bo   och   

arbeta   i   Torsby.   
● Förutom   Stockholm   vore   snabb   förbindelse   med   Oslo   mycket   uppskattat,   bl.   a.   för   att   

flyga   vidare   till   andra   städer.   
● Ett   snabbare   sätt   att   kunna   åka   på   weekends,   kurser,   möten,   konserter   
● Härligt   att   spara   på   naturen.   

KANSKE   –   
● Om   priset   är   rätt.   
● Om   behov   uppstår,   gärna.   
● Om   det   är   säkert   men   väntar   nog   ett   tag   innan   jag   testar   så   jag   vet   att   det   funkar.   

VET   INTE   –   
● Om   det   inte   blir   dyrare   än   nu   så   varför   inte?   

    
De   14   procent   som   svarade   Nej   fick   en   extra   fråga:   
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Vad   är   anledningen   till   att   du   inte   kommer   att   använda   elflyg?   
Av   kommentarerna   framkommer   att   den   främsta   orsaken   är   att   det   inte   känns   säkert,   är   för   dyrt,   
de   väljer   hellre   tåg   eller   helt   enkelt   inte   har   någon   användning   för   elflyg.     

Kommentarerna   presenteras   i   sin   helhet   i   bilagan.   Här   är   några   exempel;   

NEJ   –   
● Otryggt   och   dyrt   vi   kan   inte   kräva   att   allt   ska   vara   subventionerat.   
● Tåg   är   bättre   alternativ   där   fler   passagerare/resa.   
● För   dyrt.   

De   som   har   svarat   på   resterande   frågor   är   de   211   respondenter   som   svarade   Ja,   Kanske   eller   Vet   
inte   på   om   de   kommer   att   använda   sig   av   elflyg.   De   35   respondenter   som   svarade   Nej   är   inte   
aktuella   för   fortsatta   frågor.   
    

Skulle   ditt   intresse   för   att   flyga   öka   om   det   fanns   elflyg   med   låg   miljöpåverkan   
på   Torsby   flygplats?   

  
Enkätresultat   

  
Hälften   av   denna   grupp   respondenter   (51   procent)   och   (25   procent)   svarar   kanske   på   att   elflyg   
med   låg   miljöpåverkan   skulle   öka   deras   intresse   att   flyga   från   Torsby   flygplats   om   det   fanns   elflyg   
med   låg   miljöpåverkan.   

  
Kvinnor   och   män   svarar   väldigt   lika   men   lite   fler   män   svarar   ja   och   lite   mindre   kanske   än   vad   
kvinnorna   vilket   kan   tyda   på   en   lite   högre   osäkerhet   hos   kvinnorna   än   hos   männen   om   etablering   
av   elflyg   skulle   kunna   påverka   deras   livsvillkor.      
Så   slår   vi   ut   snitt   på   Ja   och   Kanske   så   blir   det   väldigt   lika   med   61   procent   för   kvinnor   och   62   procent   
för   män.     
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Tittar   vi   däremot   på   inkomst   så   skiljer   det   sig   mellan   de   som   har   lägre   inkomst   och   de   som   har   
högre.   De   med   högre   inkomst   är   mer   säkra   på   att   elflyg   på   Torsby   flygplats   skulle   kunna   påverka   
deras   livsvillkor   än   de   med   lägre   inkomst.   

  
41   respondenter   kommenterade   sitt   svar   och   anger   pris   och   miljö   som   faktorer   som   kan   öka   
intresset.   Av   kommentarer   från   respondenter   som   säger   att   elflyg   inte   ökar   deras   intresse   för   att   
flyga   förstår   vi   att   de   kommer   att   fortsätta   att   välja   flyg   oavsett   om   de   drivs   av   dagens   bränslen   
eller   med   el.   För   dessa   är   behovet   att   flyga   som   styr   val   av   trafikslag.   Kommentarerna   redovisas   i   
bilagan.   Här   är   några   exempel:   

  

JA   –   
● Absolut!   Det   blir   ju   hundra   gånger   mindre   oetiskt   då.   
● Bra   sätt   att   nå   platser   snabbt.   
● Beror   på   biljettpriset.   
● Följer   förslaget    med   stort   intresse.   

KANSKE   –   
● Det   känns   bra   med   lägre   miljöpåverkan.   
● Beror   på   om   jag   behöver   bilen.   
● Det   beror   på   om   jag   har   något   ärende   till   de   ställena   som   flyget   går   till   då.   

VET   INTE   –   
● Jag   har   för   lite   kunskap   om   det   men   mycket   möjligt.   

NEJ   –   
● Att   ha   låg   miljöpåverkan   vid   utbyggt   flygande   är   förstås   bra   -   men   det   torde   inte   för   mig   

öka   intresset.   
●    Infrastrukturvärdet   i   att   det   finns   flyg   är   i   sig   större   än   huruvida   dess   driftslag   är.   
●    Flyger   vid   behov.   
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Skulle   etablering   av   linjetrafik   med   elflyg   på   Torsby   flygplats   kunna   gynna   ditt   
val   att   fortsätta   bo   i   norra   Värmland?   

  
Enkätresultat   

  
39   procent   menar   att   elflyg   till   och   från   Torsby   skulle   gynna   deras   val   att   fortsätta   bo   i   norra   
Värmland.   Av   kommentarerna   framgår   att   flyg,   och   helst   elflyg,   är   en   viktig   faktor   för   att   kunna   bo   
och   verka   här.   34   procent   svarar   Nej   på   frågan   och   förklarar   det   med   att   elflyg   inte   har   någon   
betydelse   för   deras   val   att   bo   i   norra   Värmland.   En   del   av   av   de   som   svarade   Kanske   tycker   att   
elflyg   är   viktigt   men   deras   framtidsval   är   mer   beroende   av   faktorer   som   familj   och   jobb.   

  
Kommentarerna   presenteras   i   bilagan.   Här   är   några   exempel:   

  
JA   –   

● Det   är   nog   avgörande.   Restiden   till   Stockholm   har   för   mig   stor   påverkan.   
● Har   inga   planer   på   att   flytta   även   om   det   inte   blir   elflyg.   
● Vi   positionerar   oss   redan   med   vårt   företag   som   hållbara;   så   att   flyga   skulle   vara   ett   mycket   

bra   tillskott;   vi   arbetar   inom   turism!   
KANSKE   –   

● Flygförbindelse   är   en   förutsättning   för   att   kunna   bo   i   norra   Värmland.   Vilken   typ   av   flyg   är   
inte   avgörande.   

● Beroende   på   vad   min   dotter   kommer   göra   efter   gymnasiet.   
VET   INTE   –   

● Det   påverkar   inte   mitt   val   att   bo   i   Torsby.   
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NEJ   –   
●    Har   inga   planer   på   att   flytta   även   om   det   inte   blir   elflyg.   
● Bil   är   viktigast   för   min   del.   Även   om   det   fanns   allmän   kommunikation,   vilket   inte   finns   

under   de   tider   jag   skall   åka   på   jobb   osv.   
● Jag   bor   ju   här   redan   och   kommer   att   bo   kvar   här   oavsett   om   det   blir   elflyg   eller   inte.   

    
Känner   du   någon   som   idag   inte   bor   i   Torsby,   men   som   du   tror   blir   mer   
intresserad   av   att   flytta   hit   om   det   finns   hållbara   flyglinjer?   

  
25   procent   tror   att   de   känner   någon   som   skulle   bli   mer   intresserad   av   att   flytta   till   norra   Värmland   
om   hållbara   flyglinjer   trafikerar   Torsby   flygplats.   De   tänker   bland   annat   på   barn   och   bekanta,   tror   
att   en   del   fritidshusägare   kan   vilja   flytta   till   sina   hus   permanent   och   att   det   kan   locka   en   yngre   
person   som   vill   ha   nära   till   storstaden.   
 
Exempel   på   fler   kommentarer:   
-   Sannolikt   kommer   fler   välja   att   bo   i   Torsby   om   tillgängligheten   förbättras.   
-   Tror   det   gör   folk   mer   benägna   att   flytta   ut   på   landet.   
 
De   18   kommentarerna   presenteras   i   sin   helhet   i   bilagan.   
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Intersektionellt   perspektiv   på   frågan   om   ellflyg   på   Torsby   flygplats   
skulle   kunna   gynna   och   påverka   kvinnor   och   mäns   karriärmöjligheter.     

För   att   kunna   redovisa   ett   intersektionellt   perspektiv   innebär   det   att   mycket   data   ska   bearbetas  
och   även   göras   så   lättillgängligt   som   möjligt.   Med   det   perspektivet   har   vi   avgränsat   redovisningen   
till   den   frågan   som   vi   anser   är   viktigast   att   kunna   analysera   utifrån   ett   intersektionellt   perspektiv.   

Vi   har   valt   att   fokusera   på   frågan   ur   enkäten;    Tror   du   att   etablering   av   elflyg   på   Torsby   flygplats   
skulle   kunna   gynna   och   påverka   dina   karriärmöjligheter?   

Upplägg   

Vi   presenterar   först   i   diagram   totalen   som   svarade   på   enkäten   fördelat   på   kvinnor   och   män,   åldrar,   
inkomstspann   samt   ursprung.   Sedan   kommer   ett   cirkeldiagram   över   respondenternas   svar   på   
ovanstående   fråga   och   som   vi   sedan   sammanställt   i   en   tabell   för   de   kvinnor   och   män   som   svarat  
Ja   (31   procent)   och   Kanske   (26   procent)   fördelat   på   kön,   ålder,   inkomst   och   ursprung.   Vi   kan   dock   
utläsa   att   på   vissa   såsom   ursprung   –   Inflyttad   från   nordiskt   eller   utomeuropeiskt   land,   se   diagram   
ursprung,   är   det   så   låg   svarsfrekvens   att   det   är   svårt   att   uttyda   intersektionellt   perspektiv   men   vi   
har   ändå   valt   att   ta   med   dem   i   tabellen.      

Diagram   över;   

Kön   

    

Av   de   246   som   svarade   på   enkäten   var   48   procent   kvinnor   och   50   procent   män.   2   procent   svarade   
annat   alternativ   eller   vill   inte   ange   och   redovisas   inte   vidare.   

  

  

  

  

  
25   



  

Av   kvinnorna   och   männen   var   fördelningen   på   ålder,   inkomst,   ursprung   följande;   

Ålder 

  

Inkomst   
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Ursprung;   

  
Tror   du   att   etablering   av   elflyg   på   Torsby   flygplats   skulle   kunna   gynna   och   påverka   dina   
karriärmöjligheter?    var   en   mycket   viktig   fråga   och   även   om   35   procent   av   de   211   respondenterna   
svarade   Nej   så   tyder   svaren   från   dem   som   svarade   Ja,   (33   procent),   och   Kanske   (26   procent)   på   att   
elflyg   kan   gynna   och   påverka   karriärmöjligheter   för   invånare   i   norra   Värmland.   8   procent   svarade   
Vet   inte,   se   cirkeldiagram   härunder.     
    

Fördelning   svar   på   
ovanstående   fråga   

  
Enkätresultat,   samtliga   respondenter   
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Det   här   var   en   mycket   viktig   fråga   och   även   om   35   procent   av   de   211   respondenterna   svarade   Nej   
så   tyder   svaren   från   dem   som   svarade   Ja,   (33   procent),   och   Kanske   (26   procent)   på   att   elflyg   kan   
gynna   och   påverka   karriärmöjligheter   för   invånare   i   norra   Värmland.   8   procent   svarade   Vet   inte.   
    

De   som   svarade   Nej   gjorde   det   eftersom   de   är   pensionärer,   redan   har   en   bra   karriär   eller   inte   är  
intresserade   av   att   "göra   karriär".   De   som   svarade   Ja   och   Kanske   ansåg   att   elflyg   skapade   
tillgänglighet   till   utbildning   och   arbete   på   annan   ort   samt   möjliggör   snabba   resor   till   storstäderna.     

  
30   respondenter   kommenterade   frågan.   Kommentarerna   presenteras   i   sin   helhet   i   bilagan.   Här   är   
några   exempel:   
JA   –   

● God   tillgänglighet   är   avgörande.   Flyg   är   det   enda   realistiska   alternativet   för   norra   
Värmland.   

● Verkligen!   I   synnerhet   Stockholm   och   Oslo.   
● Utbildning   på   annan   ort   men   att   få   bo   kvar   här   med   familjen.   

KANSKE   –   
● Att   kunna   pendla   möjliggör   ju   att   arbeta   på   annan   ort   och   ändå   ha   boende   och   familj   i   

Torsby.   
● Flygat   gynnar   en   begränsad   del   men   lokal   arbetsmarknad   och   service   måste   fortfarande   

vara   hög   för   att   behålla   människor   i   Torsby.   
VET   INTE   –   

● Det   krävs   nog   mer   än   flygmöjligheter   för   att   få   personer   att   flytta   hit   för   att   sedan   
arbetspendla   till   en   storstad.   

NEJ   –   
● Om   jag   varit   10   år   yngre;   ja.   
● Har   ingen   karriär   att   tänka   på.   
● Jag   är   pensionär.   
● Har   redan   en   bra   karriär.   
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Enkätresultat,   endast   män   Enkätresultat,   endast   kvinnor   



  

Intersektionellt   perspektiv   på   hur   elflyg   skulle   gynna   olika   grupper   
gällande   kön,   ålder,   inkomst   och   ursprung.     

Vi   har   valt   att   bryta   ner   svaren   Ja   (31   procent)   och   svaren   Kanske   (26   procent)   på   kön,   ålder,   
inkomst   och   ursprung   i   nedanstående   tabell   då   vi   bedömer   att   det   är   de   svaren   som   är   mest   
intressanta   att   få   en   intersektionell   bedömning   på.   
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Mätning   enkätfråga;    Tror   du   att   etablering   av   elflyg   på   
Torsby   flygplats   skulle   kunna   gynna   och   påverka   dina   
karriärmöjligheter?   

Antal   
kvinnor   

Antal   
män   

    

Svar;    procent    procent   
        

Ja    44   %    56   %   
           

Kanske    53   %    47   %   
           

Totalen   svar   
Ja   och   Kanske   

48   %    52   %   
           

Ålder   
Ja   

procent    procent   
           

0–34   år    52   %    48   %   
           

35–64   år      38   %       62   %   
                

65–75   år    40   %    60   %   
           

Ålder   
Kanske   

procent    procent   
           

0   –   34   år    50   %    50   %   
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35–64   år   
    

58   %    52   %   
           

65–75   år    33   %    67   %   
           

Totalen   för   ålder   
Svar   Ja   och   Kanske   

43   %    57   %   
           

Inkomst   
Ja   

procent    procent   
           

0–30   000   kr    35   %    65   %   
           

30   001   –   39   000   kr    59   %    41   %   
           

39   001   -   över    29   %    71   %   
           

Inkomst   
Kanske   

procent    procent   
           

0–30   000   kr    53   %    47   %   
           

30   001   –   39   000   kr    65   %    35   %   
           

39   001   -   över    41   %    59   %   
        

Totalen   för   inkomst   
Svar   Ja   och   Kanske   

46   %    54   %   
        

Ursprung   
Ja   

procent    procent   
        

Är   uppvuxen   i   Torsby    55   %    45   %  
        



  

    Källa:   Excelfil   för   underlag   gällande   enkät   för   intresset   för   elflyglinje   på   Torsby   flygplats   
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Är   inflyttad   till   Torsby   från   annan   svensk   kommun    59   %    41   %   
        

Är   inflyttad   till   Torsby   från   annat   nordiskt   land    0   %    0   %   
        

Är   inflyttad   till   Torsby   från   annat   europeiskt   land    20   %    80   %   
        

Är   inflyttad   från   Torsby   från   annat   utomeuropeiskt   land    50   %    50   %   
        

Ursprung   
Kanske   

procent    procent  
        

Är   uppvuxen   i   Torsby    56   %    44   %   
        

Är   inflyttad   till   Torsby   från   annan   svensk   kommun    46   %    54   %  
        

Är   inflyttad   till   Torsby   från   annat   nordiskt   land    50   %    50   %   
        

Är   inflyttad   till   Torsby   från   annat   europeiskt   land    75   %    25   %   
        

Är   inflyttad   från   Torsby   från   annat   utomeuropeiskt   land    0   %    100   %   
        

Totalen   för   ursprung   
Svar   Ja   och   Kanske   

53   %    47   %   
        

Totalen   svar;   
Ja   och   Kanske   fördelat   på   antal   kvinnor   och   män,   
ålder,   inkomst   och   ursprung.   

    
48   %   

    
52   %            



  

Resonemang   och   slutsatser   utifrån   intersektionellt   perspektiv.   

48   procent   kvinnor   och   52   procent   män   sammantaget   utifrån   kön,   ålder,   inkomst   och   ursprung   
svarade   Ja   och   Kanske   på   frågan;    Tror   du   att   etablering   av   elflyg   på   Torsby   flygplats   skulle   kunna   
gynna   och   påverka   dina   karriärmöjligheter?   

Vi   ser   att   det   är   ganska   lika   mellan   vad   kvinnor   och   män   tycker   i   frågan   men   att   män   svarar   lite   
mer   Ja   och   lite   mindre   Kanske   än   vad   kvinnorna   gör   så   det   kan   ju   tyda   på   en   lite   högre   osäkerhet   
hos   kvinnorna   än   hos   männen   om   etablering   av   elflyg   på   Torsby   flygplats   skulle   kunna   påverka   
deras   karriärmöjligheter.     

Tittar   vi   däremot   på   ålder,   inkomst   och   ursprung   så   skiljer   det   sig   mer   mellan   spannen.   För   de   i   
ålderskategorin   35   –   64   år   skiljer   det   sig   24   procentenheter   mellan   kvinnor   och   män   som   svarat   Ja.   
Kvinnor   i   den   ålderskategorin   är   inte   alls   lika   benägna   som   män   att   tro   att   elflyg   skulle   kunna   
gynna   deras   karriärmöjligheter.   Tittar   vi   på   ålderskategorin   65   –   75   år   så   skiljer   det   sig   även   här   
markant   mellan   könen   med   20   procentenheter   på   de   som   svarat   Ja   och   34   procentenheter   på   de   
som   svarat   Kanske.   Men   det   har   en   annan   förklaring,   nämligen   att   det   är   så   få   i   den   åldersgruppen   
som   svarat   så   det   räcker   med   en   minskning/ökning   på   ett   fåtal    personer   för   att   skapa   stora   
skillnader   i   procentenheter.     

Vad   gäller   inkomstspannen   så   skiljer   det   sig   ganska   mycket   mellan   könen   i   alla   spann,   både   på   de   
som   svarat   Ja   och   de   som   svarat   Kanske.   De   med   det   lägre   inkomstspannet   0   –   30   000   kr   i   
månaden   så   är   det   män   som   är   mer   positiva   än   kvinnor   och   hela   30   procentenheter   fler   har   svarat   
Ja   på   frågan.   Tittar   vi   på   de   som   svarat   Kanske   i   det   lägre   inkomspannet   så   är   det   några   fler   kvinnor   
än   män.   På   mellaninkomstspannet   30   001   –   39   000   kr   i   månaden   så   är   det   fler   kvinnor   än   män   
som   både   svarat   Ja   och   Kanske.   På   Ja   är   det   18   procentenheter   mer   på   kvinnor   och   hela   30   
procentenheter   för   kvinnor   som   svarat   Kanske.   Så   här   kan   vi   konstatera   att   män   i   det   lägre   
inkomstspannet   är   mer   positiva   än   kvinnor   i   det   lägre   inkomstspannet   medan   det   är   tvärtom   
gällande   mellaninkomstspannet.   

Vad   gäller   det   högre   inkomstspannet   39   001   kr   och   över   i   månaden   så   är   det   markant   skillnad   
mellan   könen   och   där   män   har   svarat   mer   Ja   och   Kanske   än   kvinnorna.   Män   i   det   övre   
inkomstspannet   kan   vara   mer   positiva   än   kvinnor   i   frågan   men   en   annan   förklaring   är   också   att   det   
är   fler   män   i   genomsnitt   än   kvinnor   som   tjänar   så   mycket   som   i   det   övre   inkomstspannet.   Vilket   
även   genomsyrar   svaren   i   enkäten   gällande   inkomst.   De   är   alltså   fler   män   än   kvinnor   som   svarat   
på   enkäten   som   har   det   övre   inkomstspannet.      

Vad   gäller   ursprung   så   är   det   en   hög   differens   mellan   vad   kvinnor   och   män   har   svarat   på   Ja   och  
Kanske   i   kategorien   -   Är   inflyttad   till   Torsby   från   annat   europeiskt   land   -   med   60   procentenheters   
skillnad   mellan   kvinnor   och   män   samt   för   de   som   svarat   Kanske   är   det   100   procentenheters   
skillnad   mellan   kvinnor   och   män   på   ursprung   –   Är   inflyttad   till   Torsby   från   annat   utomeuropeiskt  
land.   Här   har   vi   samma   fenomen   som   på   ålder   att   dessa   siffror   beror   på   att   det   är   så   få   som   svarat   
att   det   räcker   med   en   minskning/ökning   med   ett   fåtal   personer   för   att   skapa   stora   skillnader   i   
procentenheter.   På   svaret   ovan   där   det   skiljer   100   procentenheter   beror   det   på   att   det   var   noll   
kvinnor   och   en   man   som   svarade   Kanske   på   frågan.     
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Slår   vi   ihop   totalen   för   kvinnor   i   åldersgrupperna   som   svarat   Ja   och   Kanske   och   gör   detsamma   
gällande   männen   ser   vi   att   männen   är   mer   säkra   än   kvinnorna.   Det   är   en   differens   på   14   
procentenheter   mellan   könen.   

Slår   vi   ihop   totalen   för   kvinnor   i   inkomstspannen   som   svarat   Ja   och   Kanske   och   gör   detsamma   
gällande   männen   ser   vi   att   även   här   är   männen   mer   säkra   än   kvinnorna.    Det   är   en   differens   på   8   
procentenheter   mellan   könen.   

Slår   vi   ihop   totalen   för   kvinnor   gällande   ursprung   som   svarat   Ja   och   Kanske   och   gör   detsamma   
gällande   männen   ser   vi   att   kvinnorna   är   mer   säkra   än   männen.   Det   är   en   differens   på   6   
procentenheter   mellan   könen.   

Slutligen,   slår   vi   ihop   totalen   för   kvinnor   som   svarat   Ja   och   Kanske   i   samtliga   kategorier   fördelat   på   
antal   kvinnor   och   män,   ålder,   inkomst   och   ursprung   och   gör   detsamma   gällande   männen   så   ser   vi  
att   det   skiljer   sig   väldigt   lite   med   endast   4   procentenheter   mellan   könen   i   frågan   om   etablering   av   
elflyg   på   Torsby   flygplats   skulle   kunna   gynna   och   påverka   deras   karriärmöjligheter.   

Vi   ser   det   som   en   bra   indikator   på   att   etablering   av   elflyglinje   på   Torsby   Flygplats   skulle   kunna   
gynna   kvinnor   och   mäns   karriär   och   därmed   även   skapa   större   möjlighet   och   förutsättningar   till   att   
bo,   leva   och   verka   i   Norra   Värmland.      
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Skulle   etablering   av   linjetrafik   med   elflyg   på   Torsby   flygplats   för   övrigt   kunna   
påverka   dina   livsvillkor?   

  
Enkätresultat,   samtliga   respondenter   

  

  

  
Av   de   211   respondenterna   svarade   40   procent   Ja.   26   procent   svarade   Kanske   och   7   procent   Vet   
inte   (inga   kommentarer).   27   procent   svarade   Nej.   
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Enkätresultat,   endast   män  

 
Enkätresultat,   endast   kvinnor   

 
Enkätresultat,   endast   månadsinkomst   19   001-   
24   000   kr   

Enkätresultat,   endast   månadsinkomst   
39   001   kr   -   



  

    
  

Vi   har   tittat   på   hur   svaren   om   ifall   elflyg   skulle   påverka   livsvillkoren   skiljer   sig   mellan   män   och   
kvinnor,   för   personer   i   olika   åldersgrupper   samt   i   olika   inkomstgrupper.   Även   i   denna   frågeställning   
är   likheterna   stora   för   män   och   kvinnor.   Procentsiffrorna   tyder   på   en   något   högre   osäkerhet   hos   
kvinnor   än   hos   män.   

  
Skillnaderna   i   olika   inkomstgrupper   är   dock   tydlig.   53   procent   av   dem   som   tjänar   över   39   000   kr   
per   månad   tror   att   elflyg   kan   komma   att   påverka   deras   livsvillkor   men   endast   38   procent   av   dem   
som   med   en   månadsinkomst   19   001-24   000   kr.     

  
Vi   kan   konstatera   att   kvinnor   och   män   anser   att   elflyg   skulle   kunna   påverka   deras   livsvillkor   i   
ungefär   lika   stor   utsträckning.   Däremot   är   det   stor   skillnad   mellan   inkomst   grupperna   om   de   anser   
att   elflyg   skulle   kunna   påverka   deras   livsvillkor.     

  
Av   de   24   som   valt   att   kommentera   sitt   svar   så   är   de   viktigaste   faktorerna   för   etablering   av   elflyg   
att   hänsyn   till   miljön   tas   på   ett   bättre   sätt,   att   kunna   ta   sig   snabbt   och   enkelt   till   storstäder,   bullret   
minskar   samt   att   turismen   gynnas.   
    

Kommentarerna   presenteras   i   sin   helhet   i   bilagan.   Här   är   några   exempel:   
  

JA   –   
●    Ökad   möjlighet   till   att   resa   och   förflytta   sig   på   ett   MILJÖVÄNLIGT   sätt   -   jättebra!   
●    Mina   barn   bor   i   Stockholm,   med   bil   är   det   en   dagsresa   att   ta   sig   dit.   
●    Bullret   skulle   minska   dagligen   i   Torsby.   
●    Turista   i   Värmland.   

KANSKE   –   
● Fritidsaktiviteter.   
● Luften   blir   ren,   jag   andas   den.   

NEJ   –   
● Inte   mer   än   vanligt   flyg.   
● Jag   tror   faktiskt   inte   på   allas   ökande   flygande   för   att   ta   sig   fram.   Det   är   under   alla   former   

för   miljöskadligt.  
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Övriga   kommentarer   och   synpunkter   som   inte   framkommit   i   ovanstående   frågor  
    

Den   sista   frågan   i   enkäten   är   en   öppen   fråga   där   37   respondenter   valt   att   framkomma   med   
synpunkter.   Det   är   flest   positiva   kommentarer   till   etablering   av   elflyg.   

Kommentarerna   presenteras   i   sin   helhet   i   bilagan.   Här   är   några   exempel:   
  

● Bra   infrastruktur   är   en   överlevnadsfaktor   för   bygden.   
● Det   är   intressant   och   positivt   att   Torsby   kommun   vill   ligga   i   framkant   när   det   gäller   

innovation   och   företagsklimat.   
● Kommunens   kostnader   för   flyget.   
● Ökad   tillgänglighet   och   attraktivitet   behövs   i   och   till   Torsby   kommun.   
    

Övriga   frågor   som   inte   kommenterats   i   sammanfattningen   var;    Hur   ofta   beräknar   du   att   ditt   
behov,   intresse   finns   för   att   använda   elflyg?    och    Vad   skulle   ditt   huvudsakliga   syfte   vara   att   resa   
med   elflyg?   

Av   dessa   framkom   att   51   procent   hade   användning   av   flyget   Någon   gång   per   år   samt   22   procent   
vardera   svarade   Någon   gång   i   månaden   och   En   gång   per   år.   På   mer   daglig   basis   var   det   endast   5   
procent   som   hade   användning   av   elflyg.   Svaren   på   denna   fråga   kan   ge   input   till   om   elflyg   kan   vara   
relevant   utifrån   kostnadseffektivitet   eller   inte.   Det   är   dock   för   få   respondenter   för   att   kunna   dra   allt   
för   djupa   slutsatser   så   det   är   viktigt   att   ha   med   faktorn   antal   flygresenärer   från   Torsby   och   Hagfors   
flygplats   i   dagsläget.   

Majoriteten   av   respondenterna   (56   procent)   anger   att   deras   huvudsakliga   syfte   att   resa   är   
fritidsresor.   33   procent   anger   att   det   är   arbetsresor.   Ett   fåtal   personer   anger   att   de   reser   för   studier   
eller   andra   anledningar.   Dessa   svar   kan   ge   oss   en   hint   om   vilken   typ   av   resor   elflyget    främst   
kommer   att   användas   till,   vilket   i   nästa   steg   kan   ligga   till   grund   för   riktade   information   och   
marknadsföringsinsatser   vid   eventuellt   uppstartande   av   elflyglinje   på   Torsby   flygplats.   Vi   är   dock   
medvetna   om   att   antalet   respondenter   är   för   få   för   att   vi   ska   kunna   dra   fördjupade   eller   säkra   
slutsatser   av   dessa   svar.   

  
Slutsats   enkätundersökning   
Att   flyget   blir   eldrivet   ökar   efterfrågan.   En   etablering   av   elflyglinjer   på   Torsby   flygplats   gynnar   
möjligheter   till   karriär   och   skapar   större   möjligheter   till   att   bo   och   leva   i   norra   Värmland.     

  
Elflyg   gynnar   män   och   kvinnor   ungefär   lika   mycket,   men   de   med   högre   inkomst   gynnas   mer   än   de   
med   lägre.   
    

En   ytterligare   reflektion   var   att   det   var   ovanligt   många   av   respondenterna   som   kommenterade   
sina   svar   och   av   kommentarerna   var   det   övervägande   positiva   svar.   
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Bilaga   1.   Enkätsvar   
  

Elflyg   -   enkätfrågor   till   invånare   i   norra   Värmland     
Sammanställning   med   samtliga   kommentarer   till   frågorna.   
246   svar,   Genomsni�lig   �d   för   a�   slu�öra:   7   minuter   och   41   sekunder,   07:41.   

Kön   

Kvinna   119   =   48   %     

Man   124   =   50   %     

Annat   alterna�v     

och     

Vill   inte   uppge        3   =       2   %   

Total:   246   =   100   %     

Ålder   

0–19   år   9   =   4   %     

20–24   år   3   =   1   %     

25–34   år   31   =   13   %     

35–44   år   42   =   17   %     

45–54   år   60   =   24   %     

55–64   år   60   =   24   %     

65–74   år   31   =   13   %     

75-år   10   =   4   %   

Total:   246   =   100   %     

Ursprung;   

Är   uppvuxen   i   Torsby                    131   =   53   %     

Är   infly�ad   �ll   Torsby   från   annan   svensk   kommun   59   =   24   %     

Är   infly�ad   �ll   Torsby   från   annat   nordiskt   land      4   =     2   %     

Är   infly�ad   �ll   Torsby   från   europeiskt   land                  18   =     7   %     

Är   infly�ad   �ll   Torsby   från   utomeuropeiskt   land      3   =     1   %     

Annat       31   =   13   %   

Total:                              246   =   100   %     
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Jag;   

Bor   i   Torsby   193   =   55   %     

Arbetar   i   Torsby   102   =   29   %     

Studerar   i   Torsby         9   =     3   %     

Har   fri�dsboende   i   Torsby       12   =     3   %   

Bor   i   annan   kommun       34   =   10   %   

Total:                                  350   =   100   %   (246   unika   svar,   kan   kryssa   i   flera   alterna�v)     

Om   du   arbetar   i   Torsby   -   arbetar   du   då   inom;   

Offentlig   sektor   119   =   48   %     

Privat   sektor     70   =   29   %     

Annat       57   =   23   %   

Total:                 246   =   100   %   

Tror   du   a�   verksamheten   du   jobbar   på   skulle   gynnas   av   etablering   av   elflyglinjer   på   Torsby   
flygplats?   

Ja     150   =   61   %     

Nej        96   =   39   %   

Total:                  246   =   100   %     

Kommentera   gärna   di�   svar   
91   svar   –   
    
All   utveckling   och   förnyelse   skapar   engagemang   och   stolthet.   

Anser   a�   kommun   bör   a�   få   andra   saker   a�   fungera   först   innan   man   slänger   medel   på   sådant.   

Arbetar   inte   i   Torsby   

A�   flyglinjen   är   kvar   är   vik�gast,   kan   man   göra   det   mer   miljövänligt   är   det   fantas�skt.   

A�   vara   med   i   fram�dens   transportsä�.   

Behovet   a�   ta   sig   �ll   norra   sthlm   är   stort,   och   vi   som   miljömedveten   aktör   är   intresserad   av   denna   
typ   av   lösning.   Kostnaden   kommer   dock   ställas   mot   alterna�ven.   

Behövs   ibland   resor   

Bra   kommunika�on   med   låg   miljöpåverkan   =   bra   

både   offentlig   och   privat   verksamhet   gynnas   av   elflyg   

Det   skulle   gynna   mig   i   och   med   bä�re   kommunika�oner.   Om   det   gynnar   mig   gynnar   det   även   indirekt   
den   verksamhet   där   jag   är   verksam.   Om   distansarbete   kommer   vara   vanligare   e�er   pandemin   är   
effek�va   kommunika�oner   en   förutsä�ning   för   a�   t.ex.   a�rahera   nya   invånare   som   endast   behöver   
vara   fysikt   på   arbetsplatsen   periodvis.   
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Det   skulle   gynna   oss   från   södra   Sverige   a�   kunna   flyga   �ll   �ällstugan.   

Det   vik�ga   är   a�   flyglinjen   blir   kvar   för   a�   snabbt   kunna   ta   sig   �ll   Stockholm   /   Uppsala   där   några   
kunder   och   samarbetspartner   finns.   

Det   är   inte   nega�vt   men   skulle   knappast   göra   skillnad   för   verksamheten   

Distansarbetare   skulle   kunna   mo�vera   resor   bä�re   med   elflyg.   

E�er   pandemin   så   ser   vi   a�   samhället   fungerar   ändå   med   mindre   resande.   

El,aldrig   i   livet   jag   sä�er   mig   i   lu�en   i   e�   elflyg   

Elflyg   är   fram�den,   speciellt   på   korta   distanser   

en   miljövänlig   in�sstruktur   som   är   snabbt   och   bekvämt   

En   snabb   kommunika�on   med   Stockholm   är   mycket   vik�g   för   Torsbys   utveckling,   både   för   
näringslivet   och   för   människor   privat   

Enkelt   a�   flyga   in   vikarier   

Ex   åkaöver   dagen   �ll   medisiskt   möte   

Expanderar   och   ser   även   kunder   från   storstäder   

Finns   andra   saker   a�   prioritera   t.e,x   lansbygden   ska   leva.   

Finns   tåg   

Flyg   ambulans   istället   för   långa   transporter   för   pa�enter   �ll   Karlstad   och   Stockholm   

Flyg   inte   försvarbart   även   om   det   är   elflyg,   snabbtåg   från   Kil   alt   Karlstad   är   bästa   alterna�vet   

flyger   inte   

Flyget   har   för   liten   betydelse   när   det   gäller   transport   av   både   varor   och   personer   

Flyglinjer   är   vik�ga   för   �llgängligheten.   

Fram�den   

Fryksdalsbanan   gynnar   flera   av   ortsbefolkningen   

GAnska   marginellt   gynnas.   Men   tror   a�   de   skulle   vara   en   bonus   a�   kunna   säga   a�   kunderna   kan   ta   
elflyg.   Sen   ifall   lilla   Torsby   får   det   �digare   än   a�   de   blivit   standard.   Osäker...   

Glesbygden   blir   mer   a�rak�v   då   man   har   möjlighet   a�   fort   nå   storstad.   

Hade   behövt   e�   'Vet   ej'   alterna�v   då   det   är   svårt   a�   gissa   vilka   direkta   fördelar   som   offentliganställd   
personal   kan   tänkas   dra   av   e�   elflyg.   Men   det   är   även   svårt   a�   se   direkta   nackdelar.   

Hela   Sverige   kommer   a�   gynnas   av   e�   utbyggt   elflyg   och   i   synnerhet   då   landsorten   

Hur   många   laddstolpar   på   sträckan?   Motorn   stannar.   Blir   jag   si�andes   då?    Och   hur   tar   jag   mig   ner,   i   
så   fall???   

Hållbar   på   korta   flygningar   som   Torsby,   Hagfors   Stockholm,   längre   flygningar   inte   

Ingen   påverkan   
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inget   behov   

It   is   �me   to   stop   all   transporta�on   with   vessels   that   use   combus�on   of   organic   substances.   

Ja,   a�   vi   på   kommunen   reser   miljövänligt   är   jä�evik�gt.   

Jag   har   inget   större   behov   av   flygresor   inom   mi�   arbetsområde.   

Jag   skulle   gynnas   av   elflyglinjer,   särskilt   �ll   Oslo   och   Göteborg,   men   även   �ll   Stockholm   

Jag   tror   både   besöksnäringen   och   företagen   kommer   gynnas   av   elflyg,   och   alla   andra   förstås   som   då   
får   mycket   bä�re   förbindelser.   

Jag   är   pensionär,   bor   i   Västmanland   men   har   fri�dshus   i   Torsby   kommun   

Jag   är   på   väg   a�   etablera   verksamhet   inom   hållbar   turism.   

Jobbar   ej   i   Torsby.   

Jobbar   från   hemmakontor   för   Växjöbaserat   företag   som   inte   har   sin   verksamhet   i   Torsby   

Jobbar   med   ansvar   för   e�   stort   område   och   skulle   gynnas   av   miljövänligt   flyg   i   mi�   jobb   

Jobbar   som   resande,   elfyg   kan   nå   fler   platser   snabbare   än   via   annan   kollek�vtrafik.   

Jä�ebra   för   miljön   och   Värmlands   utveckling!   

Kan   vara   en   möjlighet   a�   få   behålla   flyget   och   göra   det   hållbart.   

Kommer   a�   avveckla   bolaget   inom   kort   

Koven�onella   eller   elflyglinjer   behövs   inte,   det   är   bra   med   tåg.   

men   flyget   behövs   för   kommunika�on,   så   länge   annan   kollek�vtrafik   är   så   dålig   

Men   måste   kunna   flyga   hit.   

Mer   flexibilitet   i   verksamheten   borde   göra   den   �llgänglig   för   fler   

Mer   flyging   blir   mer   støy   

Mer   hållbar   kommun   och   lä�are   a�   få   in   mer   hållbara   företagsrela�oner.   

Mer   levande   landsbygd   -   möjlighet   a�   ha   fri�dsboende   när   man   har   lägenhet   i   stockholm   

Mest   lokal   utgivning   

Min   arbetsplats   jobbar   på    a�   ha   elflyg   i   dri�   i   fram�den   

musikanter   (som   kommer   a�   ge   konsert)   är   mestadels   miljö-medvetna   

Möjlighet   a�   fler   personer   besöker   Torsby   

Möjligheter   a�   pendla   �ll   Stockholm   för   viss   jobb.   Undviker   det   just   nu   pga   a�   flygresor   har   så   stor   
klimatpåverkan.   Gynnar   turism   i   hela   regionen,när   man   snabbt   kan   komma   �ll   norra   varmland   med   
flyg   utan   a�   det   är   sa   dålig   för   klimatet.   

Om   det   är   någon   lärare   som   jobbar   på   skolan   som   normalt   kommer   längre   bor�från   och   vill   åka   hem   
över   helgen   så   kan   det   ju   vara   bra.   

Pensionär   
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Självklart   skall   det   vara   e�   hållbart   alterna�v   �ll   effek�v   transport.   

ska�epengar   som   går   �ll   flyg   borde   i   stället   användas   �ll   omsorg   och   skola   

Snabbt   och   miljövänligt   

Som   pensionär   råder   jag   över   min   �d   och   har   möjlighet   a�   flyga   �ll   Stodckholm   över   dagen   eller   
stanna   e�   par   dagar!   

Sverige   är   e�   stort   land   och   vi   behöver   snabba   resvägar.   

Så   som   elflyget   presenteras   idag   kommer   nya   linjer   uppstå.   Alla   flighter   behöver   inte   gå   över   
Stockholm    som   ni   nämner   tex   Göteborg-Torsby.   

sä�er   torsby   "   på   kartan"   med   egen   flygplats   

Transporter   �ll   och   från   montageplatser   

Tror   bilje�priset   blir   högt   pga   elbrist   

Tror   inte   a�   el   är   vägen   a�   gå,   inte   bra   för   miljön   

Turismen   gynnas   av   a�   fler   �llfärdsmedel   erbjuds.   

Tåg   är   mer   posi�vt   för   vår   verksamhet   och   mera   miljö   vänligt   

Varför   skulle   verksamheten   gynnas   av   elflyg?   Är   det   inte   bä�re   a�   fokusera   på   kommunala   problem   
istället   för   a�   lösa   världsproblem?   Låt   marknaden   och   staten   lösa   de�a   och   anamma   lösningen   när   
den   finns.   

Vet   inte   vad   det   skulle   vara   bra   för,   det   är   så   få   som   åker   med   flyg   härifrån   så   det   vore   bä�re   och   
lägga   ner   flygplatsen   och   satsa   dom   pengarna   på   annat.   

Vi   använder   oss   inte   av   nuvarande   flyg   heller.   

Vi   drivar   redan   vårt   företag   på   e�   hållbart   sä�,   ska   köpa   en   elbil,   ha   solpaneler;   då   skulle   elflyg   vara   
e�   logiskt   nästa   steg.   

Vi   flyger   inte   något   inom   mi�   jobb   

VI   har   regelbundna   resor   �ll   framförallt   Stockholm   

Vi   ny�jar   flyglinjen   redan   idag   

Vi   påverkas   inte   så   mycket,   kanske   om   flyget   blev   billigare   

Välfungerande   flygförbindelser   bidrar   �ll   a�   göra   kommunen   a�rak�v.   Goda   kommunika�oner   av   
olika   slag   är   värdefullt,   både   för   boende   och   för   besökare.   

Är   för   �digt   ute,   är   inte   färdigutvecklat   

Är   väl   bra   om   det   funkar.   Flyglinje   behövs,   sparar   både   �d   och   pengar   för   alla   som   har   behov   av   a�   
resa.   

Även   om   vi   allt   mer   kommer   arbeta   digitalt   och   på   distans   så   kommer   vi   behöva   göra   affärsresor   men   
även   i   viss   mån   för   privata   resor.   Små   flygplatser   behöver   flexibla   flyg   med   möjlighet   a�   enkelt   
komma   �ll   Arlanda   eller   Gardermoen   för   a�   vidare   komma   ut   i   världen.   Eller   för   interna�onella   
besökare   -   a�   ta   sig   �ll   Torsby   på   e�   enkelt   sä�.   Fram�dens   el-flyg   skulle   ta   världen   närmare   Torsby!   
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Inkomst   per   månad   

0   -   19   000   kr                   35   =   14   %     

19   001   -   24   000   kr   22   =     9   %     

24   001   -   30   000   kr   43   =   17   %     

30   001   -   39   000   kr   78   =   32   %     

39   001   -   över   68   =   28   %   

Total:                               246   =   100   %     

Använder   du   möjligheterna   a�   flyga   från   Torsby   flygplats   i   dagsläget   

Ja     105   =   43   %     

Nej     141   =   57   %   

Total:                   246   =   100   %     

Kommentera   gärna   di�   svar:   
62   svar   –   
    
behövs   inte.   Kanske   nån   enstaka   gång   �ll   och   från   Stockholm   eller   Göteborg   eller   Oslo.   

Bor   på   Hammarö   

Dyrt   

ej   miljövänligt   (   och   det   blir   elflyg   inte   heller   );   för   dyrt   för   torsby   kommun/samhället   a�   hålla   igång   
flygplatsen   

En   gång   endast   

Eventuellt   vid   fram�da   kurs�llfällen   

Extremt   sällan.   Finns   bä�re   och   smidigare   färdsä�.   

Finns   tåg   

Flera   sedan   sist.   Blir   lång   omväg   a�   flyga   från   västkusten   �ll   Stockholm   och   sedan   vidare.   

Flyga    utan   bullriga   motorer,   fossilfri�    blir   som   en   dröm.    Bokar   bilje�   nästa   år.   

Flyger   ogärna   idag,   men   elflyg   kan   innebära   skillnad   vad   gäller   det   

Flyger   så   lite   jag   kan,   har   flygit   från   Torsby   runt   tre   gånger   på   fyra   år.   

Flyger   så   lite   som   möjligt   med   tanke   på   miljö   

Flygrädd   

Fly�ade   hit   under   pandemin   

För   dyrt   
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För   mig   har   all�d   bilen   varit   det   jag   har   använt   för   a�   ta   mig   runt   här   i   Sverige   

Går   inga   flyg   nu   vad   jag   vet.   Men   vore   bra   vinter�d   med   flyg   ex   Halmstad-Torsby.   Många   åker   �ll   
Branäs   ifrån   södra   delarna.   

Hade   bokad   bilje�   men   så   kom   pandemin....   

Har   aldrig   ha�   någon   varken   tanke   eller   anledning   a�   flyga   från   Torsby.   

Har   fak�skt   flugit   några   gånger   från   Torsby   flygplats   men   det   går   lika   bra   med   tåg.   

Har   flugit   från   Torsby   3   gånger   i   �digare   jobbrelaterade   kurser.   

Har   flugit   någon   enstaka   gång   men   åker   o�ast   tåg   

Har   gjort   det   en   gång   

Har   ingen   anledning   a�   flyga   �ll   Stockholm   

Har   ingen   direkt   anknytning   �ll   Torsby   

Har   inget   behov   hi�edags   men   nog   tycker   jag   flyget   är   vik�gt   

Har   inte   behövt   

har   inte   det   behovet   för   närvarande   

Har   inte   det   behovet   i   mi�   nuvarande   yrke.   

Har   inte   ny�jat   Torsby   flygplats   alls   under   de   senaste   åren   men   har   gjort   så   �digare.   Kommer   ev   
arbeta   mer   från   Torsby   i   fram�den   och   skulle   förmodligen   använda   flygplatsen   mer   om   det   finns   bra   
logis�ska   lösningar   �ll   rimligt   pris   och   med   avgångar   som   passar.   

Har   ny�jat   flyglinjen   för   pendling   �digare   

Har   �digare   varit   fli�g   på   Torsbyflyget   

Har   �digare   åkt   flertalet   gånger   med   aktuellt   flyg.   U�från   flygplanets   storlek   reagerade   det   kra�igt   
vid   turbulens   och   liknande,   vilket   medförde   stor   flygrädsla   och   illamående.   

Hög   miljöpåverkan   gör   a�   jag   väljer   tåg.   Skulle   flyga   väldigt   gärna   om   det   var   elflyg   

Idag   åker   jag   hellre   tåg   eller   elbil.   

Inget   behov   

Inte   försvarbart   ur   miljösynpunkt   inte   heller   försvarbart   ekonomist   för   Torsby   kommun   vad   gäller   
bidrag/medel   �ll   flyg   

Inte   gjort   det   men   säkert   smidigt   

Jag   behöver   mycket   sällan   resa   i   arbetet   och   reser   sällan   bort   på   semestern.   

jag   flyger   all�d   från   Hagfors!   

Jag   flyger   inte   för   a�   det   bidrar   �ll   massutrotningen   av   livet   på   jorden.   A�   förbränna   fossila   bränslen   
anser   jag   mera   oe�skt   än   a�   mörda   människor   och   det   borde   förbjudits   för   länge   sen.   

Jag   har   aldrig   flugit   ifrån   Torsby.   Har   bara   inte   blivit   av.   
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Jag   har   aldrig   flygit   då   bilen   varit   så   självklar   a�   ta.   Kan   tänka   mig   a�   �dsaspekten   kan   spela   roll   på   
kortare   arbetsresor.   Vilket   jag   själv   inte   gjort.   Weekendresor   �ll   stockholm,   nja   jag   och   frugan   är   nog   
inte   dom   personerna.     

Jag   har   flugit   Torsby-Arlanda,   men   det   var   många   år   sedan.   

Jag   har   inget   behov.   

Jag   kommer   a�   använda   flygplatsen   framöver,   då   sonen   läser   i   Luleå   

Jag   undviker   a�   flyga   för   klimatets   skull:   för   mänsklighetens   överlevnads   skull.   

Kommer   testa   flyglinjen   

miljöhensyn   

Miljøhensyn   

Mina   kunder   på   campingen   skulle   gärna   flyga   hit.   Vi   driver   e�   miljöcer�fierat   företag   som   skulle   
gynnas   av   elflyg.   

Nej,   tycker   flyget   helt   onödigt.   Lägg   pengarna   på   fryksdalsbanan   istället,   bygg   ev   e�   spår   �ll   Karlstad   
flygplats   

Pga.covid   har   det   inte   används.   Har   barn   o   barnbarn    kvar   i   Stockholm.   Är   alldeles   utmärkt   a�   ta   
flyget   dit.   

Reser   en   del   �ll   släkt   i   Stockholm   men   det   är   smidigare   med   bil,   inte   minst   pga   barn   i   familjen.   

Ser   inte   a�   det   är   prioriterat   för   mej.   

Svårt   a�   komma   vidare   �ll   eller   från   slutdes�na�on   

Tappade   intresset   mycket   under   de   år   e�   Estländsk   bolag   drev   det   med   kass   kvalité.   Flög   ganska   
mycket   innan   men   har   inte   kommit   �llbaka   än..   

Tycker   a�   flygplatsen   är   alldeles   för   dyr   för   kommunen   

Tänker   på   miljön   åker   tåg   

Vill   inte   resa   med   tradi�onellt   flyg   pga   miljöskäl   

åker   tåg   o   bil   
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Hur   funkar   det   a�   flyga   från   Torsby   flygplats   i   dagsläget?   

Mycket   bra     54   =   51   %     

Bra     44   =   42   %     

Så   där        7   =     7   %     

Dåligt         0   =   0   %   

Total:                                105   =   100   %   (dvs,   av   de   246   respondenter   som   svarade   ja   på   fråga   9)   

Kommentera   gärna   di�   svar:   
25   svar   –   

Avgång   på   morgon   o   ankomst   kväll   perfekt,   nu   i   covid   �der   usla   �der   tyvärr   

Det   beror   ju   på   vart   man   ska   

Det   är   enkelt   a�   flyga   från   en   liten   flygplats   som   dessutom   ligger   väldigt   nära   mi�   hem.   

Flyger   med   priva�lyg   då   och   då.   Funkar   jä�ebra   men   skulle   hellre   flyga   med   elflyg   

Från   Torsbysidan   har   flyget   varit   mycket   �llgängligt   och   smidigt.   

Fungerar   för   det   mesta   väldigt   bra.   Ibland   vissa   förseningar   etc.   men   det   kan   inte   undvikas   för   något   
kommunika�onsmedel.   Flyget   gör   det   möjligt   a�   resa   på   morgonen   och   vara   på   kontoret   innan   
arbetsdagens   början.   

Gamla   flygplan   

Ger   en   frihetskänsla   a�   ta   dell   av   bl-a   kulturen   i   Stockholm   

Hade   gärna   ha�   en   avgång   �ll,   mi�   på   dagen.   

Har   flugit   när   tågförbindelser   mot   stockholm   inte   passat   

Jag   tycker   det   har   varit   lite   krångel   med   flyg   som   kommer   iväg   sent,   vilket   leder   �ll   a�   vi   missat   vår   
landnings�d   på   Arlanda   och   då   istället   få�   stå   och   vänta   i   Hagfors.   Jag   vet   inte   anledningen   �ll   den   
sena   starten,   men   det   har   känts   som   nonchalans   från   piloternas   sida.   

Lite   väderberoende   

O�a   tekniska   fel.   Tar   1-2   �mmar   e�er   utsa�   �d   som   taxi   kommer   

Osäkerhet   kring   om   flyget   kommer   a�   gå   eller   ställas   in   har   periodvis   gjort   a�   vi   avstå�   från   flyg   och   i   
stället   tagit   tåg   el   bil   

Perfekt   med   daglig   kommunika�on   vid   möten/konferenser   

Saknar   avgångar   på   lörd.   sönd.   

Saknar   svensk   besä�ning   istället   för   utlänningar   

Skulle   vilja   ha   fler   �der   a�   välja   på.   

Smidigt   och   snabbt   sä�   a�   ta   sig   �ll   Stockholm.   

Snabbt   fram   och   åter   
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Snabbt   sä�   a�   ta   mig   �ll   barnen   i   stockholm   eller   vidare   från   Arlanda   

Super   a�   inte   behöva   stanna   över   na�en   eller   resa   via   Karlstad   

tyvärr   flyga   de   inte   under   lov�der   

Vi   behöver   flyget   för   a�   utveckla   Torsby!   

Är   otroligt   smidigt,   enkelt   och   med   bra   service,   bra   parkering   och   inga   långa   vänte�der.   

Om   det   fanns   möjlighet   a�   resa   med   elflyg   från   Torsby   flygplats   �ll   storstäder   som   Stockholm,   
Göteborg   och   Oslo   skulle   du   då   göra   det?   

Ja     121   =   49   %     

Nej        35   =   14   %     

Kanske        81   =   33   %     

Vet   inte          9   =   4   %   

Total:                                 246   =   100   %     

Kommentera   gärna   di�   svar:   
74   svar   –   

Absolut!   

Arbetar   regelbundet   i   bla.   Stockholm   

A�   flyga   är   energiintensivt.   Även   om   det   går   på   ren   el,   är   det   slöseri   med   elen.   Man   vinner   ju   bara   en   
knapp   �mme,   jämfört   med   tåget   och   jag   tycker   det   är   ganska   knäppt   a�   många   tycker   en   �mme   är   så   
dyrbar   a�   det   rä�ärdigar   a�   flyga.   A�   åka   flyg   borde   vara   något   exklusivt,   lite   som   a�   åka   i   rymden   
eller   ubåt:   något   som   de   allra   flesta   aldrig   gör   i   livet.   Tåget   är   a�   föredra   i   alla   lägen,   förutom   när   det   
gäller   liv   och   död.   

Beroende   på   planets   storlek   och   pris   för   bilje�er.  

Beroende   på   pris   

Beroende   på   pris   och   �dsåtgång   jämfört   med   bil   

Beror   helt   på   pris   på   bilje�   och   �der   på   avgångar.   Om   det   inte   var   el-flyg   utan   vanligt   hade   det   inte   
varit   aktuellt.   Då   hade   jag   tagit   tåg   eller   bil   istället.   

Beror   på   kostnaden   jämfört   med   tågresa.   

Beror   på   priset,   jämfört   med   tåg   och   bil,   och   antalet   vi   är   som   reser   

Bra   förslag   

Bä�re   anbindning   �ll   färjor   och   flyglijner   från   Göteborg   och   Oslo   

Det   beror   på   bilje�priset   

det   beror   på   pris,   �llgänglighet   och   om   Hagfors   flygplats   är   i   bruk   

Det   blir   priset   som   får   avgöra   

Det   blir   sannolikt   aktuellt   för   a�   byta   �ll   interna�onellt   flyg   
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Det   går   absolut   a�   överväga   om   resorna   blir   mer   miljövänliga   än   a�   ta   bilen   �ll   exempelvis   
Gardermoen   eller   Landve�er.   

Det   går   ju   fortare   a�   flyga   men   det   blir   för   dyrt.   Torde   vara   få   �llfällen   då   det   känns   mo�verat.   

Det   ska   vara   fossil   bränsle   och   inte   eldri�.   

Det   skulle   göra   avståndet   mellan   Torsby   och   världen   mindre.   Fler   skulle   kunna   bo   och   arbeta   i   Torsby   

Det   är   en   prisfråga,   men   hellre   elflyg   än   tradi�onellt.   

Då   skulle   jag   ha   enkel   och   miljövänlig   �llgång   �ll   mina   kundområden   vilket   skulle   leda   �ll   a�   jag   
spenderar   mera   �d   i   Torsby   kommun.   

e�ersom   nuvarande   flygning   genererar   extremt   höga   utsläpp   är   de�a   naturligtvis   inte   hållbart.   Så   det   
måste   förändras   (eller   inte   flyga);   då   är   el   flygning   en   mycket   bra   lösning.   

En   flyglinje   �ll   y�erligare   en   storflygplats   (hub)   utöver   Arlanda   vore   gynnsamt.   

en   prisfråga   

E�   snabbare   sä�   a�   kunna   åka   på   weekends,   kurser,   möten,   konsärter   

Förutom   Stocholm   vore   snabb   förbindelse   med   Oslo   mycket   uppska�at,   bl.   a.   för   a�   flyga   vidare   �ll   
andra   städer.   

Föräldrarna   bor   i   Lysekil   

Genom   jobbet   

Går   snabbare   än   med   tåg   med   alla   förseningar   m.m.   

Har   släkt   i   både   Sthlm   och   GBG,   men   naturligtvis   kommer   priset   för   flygningen   a�   vara   avgörande.   

Härligt   a�   spara   på   naturen   

I   mi�   jobb   och   kanske   även   privat   om   priset   är   ok   

Ja   det   hade   ju   varit   prak�skt   

Ja!   

Ja,   men   beror   ju   så   klart   på   bilje�priset   

Jag   reser   mycket   sällan   �ll   storstadsregionerna   men   flyget   är   e�   bra   alterna�v   

Järnväg   tar   lite   väl   lång   �d   än   så   länge.   Oslo   vore   spännande.   

Jä�egärna   skulle   jag   flyga   elflyg   från   Torsby!   

Kanske   skulle   göra   det   för   a�   testa.   Svårt   a�   se   framför   mig   a�   jag   börjar   flyga   dom   sträckorna.   

Känns   läskigt   med   elflyg.   Men   har   man   vänt   sig   så...   kanske   

Låter   några   1000   åka   innan   mig   så   man   vet   a�   det   funkar   

Lä�.   

Man   är   begränsad   som   det   är   nu   med   endast   Stockholm   som   des�na�on   

Men   från   Halmstad/Ängelholm   -   ja!   
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miljövänligt    flyg   är   intressant   

Miljövänligt   alterna�v   

Mycket   gärna   Oslo!   Skulle   vara   toppen   både   för   en   större   arbetsmarknadsregion   men   även   
fri�ds-/nöjesresor   �ll   Osloregionen   

När   det   passar   med   andra   anslutningar.   

När   elflyg   finns   �ll   mindre   orter   kommer   jag   defini�vt   ta   mig   runt   mer   i   landet,   exempelvis   �ll   Torsby   
;-)   

om   behov   uppstår   gärna   

Om   behov   uppstår   så   är   det   helt   klart   aktuellt   

Om   det   blev   billigare   

Om   det   inte   blir   dyrare   än   nu   så   varför   inte?   

Om   det   är   säkert   men   väntar   nog   e�   tag   innan   jag   testar   så   jag   vet   a�   det   funkar   

Om   inte   det   är   för   dyrt   så   skulle   jag   gärna   göra   det.   Till   Oslo   då   om   det   gick   för   Corona.   

Om   jag   reste   utomlands   och   vill   lämna   bilen   här.   Eller   besöker   Stockholm   centrum.   

Om   priset   är   mänskligt!   

Om   priset   är   rä�.   

Oslo   eller   Stockholm   som   transi�lygplats   

Priset   skulle   vara   avgörande   i   jämförelse   med   bil   och   tåg.   

Prisfråga   

Självklart   skulle   jag   utny�ja   denna   möjlighet!   

Självklart,   snabbt   o   smidigt   

Skulle   gärna   vilja   resa   billigt   och   främst   miljövänligare   än   nu   och   då   främst   typ.   weekend   eller   
liknande.   

Snabbt   på   plats   

Snabbt,billigt,   om   man   bokar   dom   resorna.   

Som   sagt.   Ska   man   �ll   Stockholm   eller   Oslo   tar   man   ju   tåget.   Då   kommer   man   ju   mi�   i   smeten   utan   
extra   resa.   

Som   transfer.   

Stockholm   är   vik�gast.   TIll   Göteborg   är   det   30   min   och   hygglig   förbindelse   så   inte   lika   stor   
�dsbesparing   med   flyg.   

Stockholm.   Göteborg   känns   lite   onödigt,   det   går   ju   väldigt   smidigt   med   tåg.   

Tillgängligheten   ökar   

Troligen   inte   så   o�a   dock   
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Vill   först   veta   a�   det   är   tryggt!   

Vore   absolut   mycket   enklare   a�   kunna   resa   snabbt   och   utan   bil.   

Vad   är   anledningen   �ll   a�   du   inte   kommer   a�   använda   elflyg?   
35   svar   –   

Känns   opålitligt   

För   dyrt   

Skulle   inte   lita   på   det   

Finns   ingen   anledning   a�   göra   det,   om   jag   skulle   behöva   flyga   så   kan   jag   lika   gärna   flyga   med   e�   
vanligt   plan.   

Ser   hellre   a�   Torsby   kommun   satsar   på   välfärden   än   flygplatsen.   

Tåg   är   bä�re   alterna�v   där   fler   passagerare/resa   

Otryggt   och   dyrt   vi   kan   inte   kräva   a�   allt   ska   vara   subven�onerat   

Det   kommer   inte   a�   kunna   vara   miljövänligare   än   tåget.   

Känns   inte   �llförlitligt   med   eldri�   

Flygrädsla   

Känner   inget   behov   a�   besöka   storstäder,   och   måste   inte   i   mi�   yrke.   

Känns   inte   säkert   

Personligen   anser   jag   i   a�   tåg   är   e�   bra   transportmedel   för   a�   nå   storstädernas   centrala   delar.   

Finns   andra   saker   a�   lägga   pengarna   på   i   vår   kommun   

Lägg   ska�epengar   på   saker   som   är   vik�gare   

Flyger   inte   alls   helst   

Onödigt   

Tror   inte   på   det.   

Har   inte   behovet   

Reser   väldigt   lite   

Osäkerheten   med   en   nyhetsfluga!   

Vi   har   andra   saker   a�   lägga   pengar   på   än   en   flygplats   som   inte   behövs,   tex   kvistbergsskolan   som   är   
under   all   kri�k   

Anser   for�arande   a�   Torsby   inte   har   behov   för   elflyg.   

Svårt   med   laddsta�oner   och   bristen   på   el   i   sverige   e�er   a�   sossarna   och   mp   lagt   ner   kärnkra�en.   

Åker   hellre   tåg   

Se   �digare   svar   
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Osäkerheten   

Trevligare   a�   åka   tåg   och   mera   miljöfrämjande.   

Finns   tåg   

Det   är   för�digt,   och   de�a   är   inget   som   Torsby   skall   vara   med   och   slös   pengar   på   den   utveckligen,   det   
är   väl   de   stora   flygplans�llverkarna   som   kommer   a�   utveckla   teckniken.   

Någonstans   ifrån   måste   elen   �ll   flyget   komma.   Först   och   främst   behöver   vi   den   i   
�llverkningsindustrin.   

Behöver   bil   i   staden   

Mi�   användande   av   flyg   som   färdmedel   påverkas   inte   av   drivmedlet.   

ta   toget   �ll   Torsby   

miljönperspek�v;   för   stor   belastning   för   torsby   kommuns   ekonomi   (   satsa   på   järnväg/tåg-   och   
bustrafik   i   stället   dvs   kollek�v   trafik   för   alla)   

    

Skulle   di�   intresse   för   a�   flyga   öka   om   det   fanns   elflyg   med   låg   miljöpåverkan   på   Torsby   flygplats?   

Ja     107   =   51   %     

Nej        38   =   18   %     

Kanske        52   =   25   %     

Vet   inte        14   =   6   %   

Total:     211   =   100   %   (dvs   246–35   som   svarade   nej   på   a�   använda   elflyg)   

Kommentera   gärna   di�   svar:   
41   svar   –   

Absolut!   Det   blir   ju   hundra   gånger   mindre   oe�skt   då.   

Absolut!   Då   skulle   det   öka   a�rak�viteten   gentemot   tåg   

Accepterar   lite   dyrare   

A�   ha   låg   miljöpåverkan   vid   utbyggt   flygande   är   förstås   bra   -   men   det   torde   inte   för   mig   öka   intresset   

Behovet   av   resan   avgör,   inte   miljöpåverkan   

Behöver   jag   flyga   så   kvi�ar   drivmedlet   

Beror   på   bilje�priset   

Beror   på   om   jag   behöver   bilen   

Bra   sä�   a�   nå   platser   snabbt   

Det   beror   på   om   jag   har   något   ärende   �ll   de   ställena   som   flyget   går   �ll   då.   

Det   får   inte   vara   för   dyrt   

Det   känns   bra   med   lägre   miljöpåverkan.   
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Det   skulle   både   vara   bra   för   miljön   och   bullret,   som   skulle   minska.   Komforten   i   dagens   plan   är   usel,   
det   skulle   förhoppningsvis   blir   bä�re   och   tystare   

flyger   vid   behov   

Följer   förslaget    med   stort   intresse.   

Infrastrukturvärdet   i   a�   det   finns   flyg   är   i   sig   större   än   huruvida   dess   dri�slag   är.   

Jag   betalar   gärna   en   slant   extra   för   klimatsmart   elflyg   

Jag   har   för   lite   kunskap   om   det   men   mycket   möjligt.   

Jag   skulle   troligen   överväga   flyg   som   e�   alterna�v   

Jag   skulle   vilja   läsa   på   om   säkerheten   osv.   Jag   bryr   mig   inte   direkt   om   utsläppen   då   jag   är   övertygad   
om   a�   vi   kommer   a�   förbruka   all   �llgänglig   olja   oavse�.   

Jag   tycker   a�   ifall   möjligheten   finns   så   ska   man   försöka   pusha   mot   grönare   alterna�v.   Är   tekniken   där   
med   elflyg.   Ja   varför   inte.   Jag   själv   skulle   trumma   på   trumman   för   flygplatsen.   

Jag   vill   gärna   minska   min   påverkan   på   miljö   o   klimat   

Kan   man   flyga   hållbart   så   skulle   jag   flyga   mycket   mer.   

Kostar   mkt   

Känns   inte   säkrare   med   elflyg   

Med   rä�   pris   

Miljöfaktorn   väger   tungt.   

Min   stora   invändning   �ll   flyget   idag   är   just   miljöpåverkan.   Elflyget   skulle   förändra   det.   

mindre   miljöpåverkan   

Mi�   behov   av   flyg   är   inte   speciellt   stort   och   jag   tror   inte   a�   det   påverkar   mina   beslut   om   propellern   
dras   runt   med   ström.   

Oavse�   el   eller   nuvarande   bränsle,   skulle   jag   ta   flyget.   Saknar   a�   kunna   flyga   �llbaka   på   Söndag   kväll   

Om   det   blir   billigare   så   klart   

Om   jag   hade   möjlighet,   skulle   jag   nog   välja   flyg   vid   behov   oavse�   

Om   man   menar   allvar   med   hållbart   resande   och   hållbar   turism   då   flyger   man   kanske   inte   så   gärna.   

samma   som   ovan   

Skulle   slippa   ”flygskam”.   

Såklart   bra   för   miljön!   

Vi   får   mer   och   mer   miljökrav   

Vi   måste   alla   bidra   �ll   omställningen.   Vi   har   idag   en   fin   infrastruktur   med   flygplatser   runt   om   i   Sverige   
-   tyvärr   hotad   av   en   populis�sk   rörelse.   A�   bygga   ny   infrastruktur,   järnväg   är   inte   klimatsmart   man   
förstör   enorma   arealer   förstör   många   hem   och   gårdar   men   kommer   for�arande   bara   mellan   a   och   b.   
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Vi   har   slutat   använda   fast   telefoni   för   den   mobila   är   flexiblare   och   skapar   möjligheter.   Låt   flyget   få   
samma   möjlighet.   

Vi   tar   nu   bilen   ännu   o�are   på   grund   av   den   nega�va   effekten   av   a�   flyga;   så   kör   o�are   �ll   Oslo   
(Gardemoen)   eller   Stockholm.   

Våra   kunder   skulle   då   inte   behöva   hyrbil   från   Oslo   för   a�   komma   hit.   

Hur   o�a   beräknar   du   a�   di�   behov,   intresse   finns   för   a�   använda   elflyg?   

Alla   dagar   i   veckan   4   =   2   %    

Måndag   �ll   fredag   1   =   1   %    

Någon   gång   i   veckan   5   =   2   %    

Varje   helg     0   =   0   %    

Någon   gång   i   månaden                 46   =   22   %     

Någon   gång   per   år                          108   =   51   %     

En   gång   per   år                                 47   =   22   %   

Total:                             211   =   100   %       

Kommentera   gärna   di�   svar:   
33   svar   –   

Behöver   nå   andra   flygplatser   

Blir   nog   inga   arbetsresor   eller   liknande.   Bara   för   nöje,   kanske.   

Delar   av   familjen   bor   i   Sthlm,   i   dagsläget   kör   vi   bil   dit.   

Eller   inte   

Har   barn,barnbarn   samt   förälder   och   bekanta   kvar   i   Stockholm.   Passar   även   barn   och   bekanta   a�   ta   
sig   �ll   Torsby.   

Har   flugit   från   Torsby   flygplats   två   gånger   under   hela   mi�   liv.   

Har   �digare   använt   flyget   någon   gång   i   månaden.   En   målsä�ning   är   varje   helg,   men   det   är   i   och   för   
sig   oberoende   av   elflyg   eller   vanligt   flyg.   

Jag   reser   mycket   sällan   �ll   storstadsregionerna   

Jag   skrev   en   gång   per   år,   men   mi�   svar   saknas:   aldrig/mer   sällan   än   en   gång   per   år.   

Jag   vill   gärna   flyga   så   mycket   som   möjligt   med   det   miljövänliga   flygplanet   

Kan   ej   överska�as   

kanske   4   gånger   per   år   

Kanske   även   mindre.   

Med   do�ern   i   Norge,   sonen   i   Luleå/Kiruna   och   resten   av   familien   i   Dk,   passer   flyget   bra   för   oss   

Men   jag   vet   inte,   kanske   när   jag   ska   flyga   �ll   Australien   från   Oslo   då   vore   det   smidigt   a�   flyga   dit.   
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Men   kanske   då   inte   bara   �ll   Torsby   

Mer   på   vår-sommar-höst   än   på   vintern   

Mer   relevant   svarsalterna�v   hade   varit   "Någon   gång   varannan   eller   var   tredje   månad",   men   det   
fanns   inte.   

Mer   sällan   än   en   gång   per   år   

Mer   sällan   än   en   gång   per   år.   

Mi�   flygbehov   är   inte   stort,   men   en   flygresa   för   en   weekend   i   Stockholm   kanske   vore   a�   föredra   
framför   tåget   vid   något   �llfälle   om   året.   

Möjligen   kan   det   hända   

Några   gånger   per   år   

Några   tre-fyra   ggr   per   säsong   

När   behov   finns   

Om   billigare   pris   för   barn   familjer   

Oregelbundet,   men   o�ast   under   semester�der.   Våra   kunder   från   kon�nenten   skulle   gärna   flyga   hit   

Svårt   a�   se   bortom   Coronapandemin   

vem   vet   e�er   pandemin   

Vet   ej,   men   med   elflyg   skulle   mi�   resande   öka.   

vet   inte   

Vid   semester   isåfall   

Vänner   kan   flyga   hit   med.   

Vad   skulle   di�   huvudsakliga   sy�e   vara   a�   resa   med   elflyg?   

Arbete     70   =   33   %     

Studier        3   =   2   %   

Fri�d                               119   =   56   %     

Annat     19   =   9   %   

Total:                              211   =   100   %     

Kommentera   gärna   di�   svar:   
22   svar   –   

Arbete   och   fri�d   

Barn,barnbarn   och   bekanta   

Besöka   do�er   o   hon   hembesök   �ll   Gbg,   

Besöka   stugan   o�are   än   vi   hinner   med   nu.   
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Både   arbete   och   fri�d   och   studier   

Det   skulle   bli   en   kombina�on   av   jobb   och   fri�d   

Det   är   37   mil,   enkel   resa   med   bil,   mellan   min   bostad   och   mi�   fri�dshus   

Elflyg,   med   sannolikt   lägre   bilje�priser   än   dagens   flyg   kommer   a�   bidra   �ll   fler   anledningar   a�   flyga   
och   besöka   orter   som   Torsby   

Fri�d   kombinerat   med   ev.   inköpsresa.   

Främst   hälsa   på   familjen,   men   även   inom   arbetet   använder   vi   flyg   ibland.   

Jag   skule   elflyga   �ll   och   från   Torsby   för   a�   träffa   vänner   och   släkta   

Kommer   ju   a�   �llbringa   min   �d   med   annat   än   lönearbete   inom   en   snar   fram�d   

Mera   fritd.   

Mina   barn   bor   i   Australien   och   jag   vill   gärna   träffa   dom,   länge   sedan   nu.   

Nu   pensionär   ,�digare   informa�onsmöten   ibland   ,   gjort   så   �digare   nu   fri�d   

resande   jobb   

samma   som   ovan   

Ser   ingen   anledning   a�   ny�ja   det   alls   i   dagsläget   

Skulle   nog   vara   en   blandning   av   arbete   och   fri�d.   Sam�digt   skulle   det   vara   skönt   för   vänner   från   
Stockholm/Uppsala,   a�   kunna   komma   hit   o�are   

släkt   vänner   kulturell   förkovran   och   arbetskontakter   finns   främst   i   staden   

Utbildning   och   fri�d   

Vik�gt   a�   flyglinjen   drivs   under   högsäsongen   (vinter/sommar)   

Skulle   etablering   av   linjetrafik   med   elflyg   på   Torsby   flygplats   kunna   gynna   di�   val   a�   fortsä�a   bo   i   
norra   Värmland?   

Ja     83   =   39   %     

Nej     71   =   34   %     

Kanske     36   =   17   %     

Vet   ej     21   =   10   %   

Total:                              211   =   100   %     

Kommentera   gärna   di�   svar:   
39   svar   –   

Absolut!!   

Avståndet   mellan   Torsby   och   världen   skulle   minska   

Beroende   på   vad   min   do�er   kommer   göra   e�er   gymnasiet.  
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Bil   är   vik�gast   för   min   del.   Även   om   det   fanns   allmän   kommunika�on,   vilket   inte   finns   under   de   �der   
jag   skall   åka   på   jobb   osv.   

bor   ej   i   norra   delen   men   kanske   skulle   kunna   änka   mig   det.   

Bor   inte   i   Torsby   fn.   

Bor   inte   i   Värmland,   men   det   skulle   underlä�a   a�   ta   sig   dit.   

Bor   ju   inte   där   så   frågan   är   inte   relevant   för   mig   men   det   skulle   säkert   bidra   �ll   a�   fler   kan   och   vill   bo   
där!   

Bor   kvar   ändå   

Det   beror   på   var   mina   barn   kommer   a�   bo   i   fram�den.   

Det   påverkar   inte   mi�   val   a�   bo   i   Torsby.   

Det   är   inte   avgörande   

Det   är   nog   avgörande.   Res�den   �ll   Stockholm   har   för   mig   stor   påverkan   

Finns   inget   samband   

Flygförbindelse   är   en   föutsä�ning   för   a�   kunna   bo   i   norra   Värmland.   Vilken   typ   av   flyg   är   inte   
avgörande.   

Har   inga   planer   på   a�   fly�a   även   om   det   inte   blir   elflyg   

Höjer   kommunens   status   som   miljövänlig   kommun.   

Jag   avser   a�   fortsä�a   bo    i   den   nordliga   delen   av    Värmland.   

Jag   berörs   inte   �llräckligt   av   flyget   i   dagsläget   för   a�   frågan   ska   vara   relevant   för   mig.   

Jag   bor   inte   i   Värmland   

Jag   bor   ju   här   redan   och   kommer   a�   bo   kvar   här   oavse�   om   det   blir   elflyg   eller   inte.   

Jag   gissar   a�   det   skulle   göra   det   lä�are   a�   bo   kvar   på   en   mindre   ort.   

Jag   hade   heller   bo�   i   en   kommun   utan   flygplats.   

jag   har   nog   ge�   upp   om   kommunika�onerna   norrut   

Jag   planerar   a�   bo   kvar   men   man   vet   inte   hur   livet   blir.   Kommunika�oner   är   vik�ga.   

Jag   skulle   välja   a�   bo   kvar   oavse�...   

Jag   trivs   här   och   det   skulle   inte   missgynna   åtminstone.   Det   kortar   också   vägen   ut   i   världen.   

Kommer   byta   tjänst,   oklar   över   fram�den   

Kommer   med   knappast   a�   fly�a   även   om   inte   flyget   finns.   

Mi�   val   a�   bo   här   är   absolut   inte   avhängigt   flyg,   men   det   skadar   förstås   inte.   

Otroligt   vik�gt   för   mig   och   min   fru   a�   ta   oss   snabbt   �ll   andra   delar   av   Skandinavien.   

Skulle   bo   kvar   oavse�   
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Snabbt   enkel   transport   

Svårt   a�   etablera   sig   inom   travsporten   där.   

Tänker   inte   fly�a   från   Torsby   tätort   om   ingen   tvingar   mig.   

Utan   infrastruktur   fungerar   inte   boende   här   

vi   posi�onerar   oss   redan   med   vårt   företag   som   hållbara;   så   a�   flyga   skulle   vara   e�   mycket   bra   
�llsko�;   vi   arbetar   inom   turism!   

vissa   personer   har   då   lä�are   a�   besöka   mig   

Älskar   jakt   och   fiske   men   jobbar   i   stockholm   

Känner   du   någon   som   idag   inte   bor   i   Torsby,   men   som   du   tror   blir   mer   intresserad   av   a�   fly�a   hit   
om   det   finns   hållbara   flyglinjer?   

ja     54   =   25   %     

nej     69   =   33   %     

vet   inte     88   =   42   %   

Total:                              211   =   100   %     

Kommentera   gärna   di�   svar   
18   svar   –   

Barn   och   bekanta   

Det   är   flera   faktorer   än   flyglinjen   som   påverkar   valet.   

det   är   svårt   a�   tar   sig   hit   när   man   bor   långt   ifrån   här   /   utomlands   

Fri�dshus   blir   permanetboende   

Inte   vad   jag   vet   men   det   finns   säkert   ganska   många   som   skulle   kunna   pendla   någon   gång   i   veckan   
med   flyg   och   i   övrigt   arbeta   på   distans.  

Intresset   av   a�   fly�a   �ll   Torsby   mo�veras   i   huvudsak   av   om   det   finns   jobb�llfällen   

Jag   känner   ingen   som   jag   tror   skulle   bli   intresserad   av   a�   fly�a   hit   

Jag   tror   inte   det,   men   är   inte   helt   säker   

Kommer   inte   på   någon   direkt   men   det   gör   det   säkert   

mig   själv   

När   vi   blir   pensionärer   eller   unga   som   är   mer   rörliga   än   vad   vi   med   fast   jobb   och   ffa   har   hus   är.   

samma   som   ovan,   kontakten   från   Torsby   med   Klarälvdalen   saknas   ju   helt   

Sannolikt   kommer   fler   välja   a�   bo   i   Torsby   om   �llgängligheten   förbä�ras   

SKulle   inte   tro   a�   det   är   något   som   finns   med   på   en   PRO-lista   ens.   Isf   väldigt   långt   ner   ̂ ^   

Tror   det   gör   folk   mer   benägna   a�   fly�a   ut   på   landet   

Trångt   i    Stockholm.   
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two   other   sons   of   mine,   living   in   other   countries   of   EU.   

Yngre   person   som   ändå   vill   ha   närhet   �ll   storstaden   

Tror   du   a�   etablering   av   elflyg   skulle   kunna   gynna   och   påverka   dina   karriärmöjligheter?   

Ja     66   =   31   %     

Nej     74   =   35   %     

Kanske     54   =   26   %     

Vet   inte     17   =     8   %   

Total:                               211   =   100   %     

Kommentera   gärna   di�   svar:   
30   svar   –   

As   I   wrote,   I   am   a   pensioner.   

A�   kunna   pendla   möjliggör   ju   a�   arbeta   på   annan   ort   och   ändå   ha   boende   och   familj   i   Torsby.   

Den   karriär   jag   siktar   mot   kommer   nog   inte   gynnas.   Men   det   är   klart   a�   jag   kan   tänka   mig   a�   vissa   
personer   kan   gynnas   av   a�   det   finns   de�a   flyg.   

Det   krävs   nog   mer   än   flygmöjligheter   för   a�   få   personer   a�   fly�a   hit   för   a�   sedan   arbetspendla   �ll   en   
storstad.   

E�er   Corona   pandemin   kommer   vi   jobba   mer   hemifrån   och   då   kommer   man   uppska�a   små   hållbara   
effek�va   samhällen   mer.   Vid   behov   kommer   man   resa   �ll   möten.   

Fler   kommer   a�   resa,   fler   flyglinjer   mer   jobb   på   flygplatsen   och   jag   är   utbildad   AFIS   så   fram�den   ser   
ljus   ut   

Flygat   gynnar   en   begränsad   del   men   lokal   arbetsmarknad   och   service   måste   for�arande   vara   hög   för   
a�   behålla   människor   i   Torsby.   

God   �llgänglighet   är   avgörande.   Flyg   är   det   enda   realis�ska   alterna�vet   för   norra   Värmland.   

Har   ingen   karriär   a�   tänka   på.   

Har   redan   en   bra   karriär.   

I   nuläget   är   det   inte   aktuellt   för   mig   a�   bo   i   Torsby   och   då   blir   det   för   långt   a�   pendla   först   �ll   Torsby   
och   sen   vidare   med   flyg.   Men,   hade   jag   växt   upp   och   varit   bosa�   i   Torsby   hade   jag   nog   tyckt   det   var   
gynnsamt   för   mina   karriärmöjligheter.     

Inte   för   mig   men   för   många   andra   

Inte   intresserad   av   karriär   på   det   sä�et   

Inte   mer   än   vanligt   flyg   tror   jag.   

Inte   särskilt   troligt   men,   som   sagt,   kanske   

Jag   hade   troligen   svarat    ja   för   10-15   år   sedan   men   nu   närmar   jag   mig   pensionen   och   då   känns   det   
inte   relevant   
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Jag   har   tyvärr   en   kronisk   sjukdom   sedan   några   år   och   är   sjukpensionär.   

Jag   jobbar   inte   längre   

Jag   är   pensionär   

kan   jobba   var   som   helst,   men   kommunika�on   �ll   vissa   regioner   lä�ar.   

Nu   pensionär   

Om   jag   varit   10   år   yngre;   ja   

Om   turismen   (transport   av   människor)   blir   mer   hållbar   blir   det   en   stor   vinst   för   naturen   och   
naturligtvis   också   för   Torsby   och   vårt   företag.   

Skulle   kunna   öka   antalet   turister   som   reser   hit.   Ökade   intäkter   i   vårt   företag  

Snart   sluta   jobba   

Teaterlivet   pågår   i   städerna,   jag   översä�er   drama�k   

Tror   inte   det....   

Utbildning   på   annan   ort   men   a�   få   bo   kvar   här   med   familjen   

Verkligen!   I   synnerhet   Stockholm   och   Oslo.  

Även   som   pensionär   skulle   man   då   inte   bli   mindre   glad.   

Skulle   etablering   av   linjetrafik   med   elflyg   på   Torsby   flygplats   för   övrigt   kunna   påverka   dina   
livsvillkor?   

Ja     84   =   40   %     

Nej     57   =   27   %     

Kanske     54   =   26   %     

Vet   inte     16   =   7   %   

Total:                               211   =   100   %   

Kommentera   gärna   di�   svar:   
24   svar   –   

Bullret   skulle   minska   dagligen   i   Torsby   

Det   skulle   bli   e�   mer   utmanande   alterna�v   �ll   tåget.   

det   vet   man   ju   inte   se   på   Note   

Fri�dsakt.   Nu   pensionär   

Fri�dsak�viteter   

Inte   för   mig   (e�ersom   jag   inte   bor   där)   men   för   många   andra   

Inte   mer   än   vanligt   flyg.   

Jag   tror   fak�skt   inte   på   allas   ökande   flygande   för   a�   ta   sig   fram.   Det   är   under   alla   former   för   
miljöskadligt   
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Lu�en   blir   ren,   jag   andas   den.   

Med   økt   trafikk   økt   støy   

Mina   barn   bor   i   Stockholm,   med   bil   är   det   en   dagsresa   a�   ta   sig   dit.   

Mindre   buller,   enklare   med   familjebesök   från   kon�nenten.   

Om   det   sä�s   in   en   elflyglinje   mellan   Torsby   och   Oslo.   

Om   jag   inte   orkar   åka   bil   längre   -   men   då   behöver   jag   kanske   också   taxi   

Priserna   är   à   och   o   

samma   som   övriga   svar   

Skulle   eventuellt   överväga   flyg   som   alterna�v   

Snabbare   fysisk   kontakt   med   barn/barnbarn   o   bekanta   

Snabbare,    halvering   av   res�d   �ll   vårt   hus   i   Branäs.   

Som   jag   skrivit   förut.   Beror   på   vart   i   världen   man   tänker   sig.   

Turista   i   Värmland   

Underlä�ar   mycket   a�   träffa   släkt   och   vänner   

Är   det   möjligt   a�   förfly�a   sig   billigare   och   miljövänligare   än   bilresande   de   gånger   man   behöver   
besöka   ex.   säljare   så   skulle   det   underlä�a.   

Ökad   möjlighet   �ll   a�   resa   och   förfly�a   sig   på   e�   MILJÖVÄNLIGT   sä�   -   jä�ebra!   

Övriga   kommentarer   och   synpunkter   som   inte   framkommit   i   ovanstående   frågor:   
37   svar   –   

Behovet   av   e�   smidigt   bokningssystem   

Bra   arbete   med   elflyg   samt   denna   enkät   

Bra   infrastruktur   är   en   överlevnadsfaktor   för   bygden   

Det   måste   bli   billigare   med   eldflugor   och   tåg   för   a�   kunna   konkurrera   med   kostnaden   a�   resa   med   
bil   för   barnfamiljer   annars   kvi�ar   det!   

Det   vore   synd   om   själva   drömmen   om   e�skt   flygande   i   en   oviss   fram�d,   skulle   göra   folk   mera   
benägna   a�   flyga   i   dag,   när   det   for�arande   är   fullt   oe�skt.   Jag   hoppas   verkligen   a�   de�a   inte   är   en   
greenwashing-kampanj,   lite   som   kärnkra�en   i   drygt   fem�o   år   har   hållit   moroten   av   fusion   framme   
som   en   ljus   fram�dsbild,   så   den   allmänna   opinionen   blir   mindre   nega�vt   inställd   �ll   dagens   smutsiga   
teknik.   Vi   måste   inte   bara   ersä�a   vår   fossila   energiförbrukning,   vi   måste   också   dras�skt   minska   vår   
förbrukning   och   konsump�on.   Punkten   2:   det   verkar   som   ingen   vill   överväga   nedväxt.   Vad   om   det   
överhuvudtaget   inte   är   hållbart   a�   förfly�a   sig   som   om   världen   vore   en   lekplats?   Hur   ren   vi   än   gör   
energin,   det   kostar   ändå   jä�emånga   Joules   (eller   kWh)   a�   förfly�a   mina   72   kg   40   mil.   Det   kommer   
man   aldrig   undan.   Vi   lever   på   e�   sä�   där   man   inte   är   medveten   om   de   kolossala   mängder   energi   som   
vi   förbrukar,   oavse�   källa.   Och   egentligen   är   det   inte   rimligt   -   nej   fullständigt   tokigt   -   a�   arbeta   
dagligen   på   e�   ställe   som   ligger   längre   än   promenadavstånd   bort   från   ens   bostad.   Så   har   människan   
aldrig   gjort   i   �otusen   genera�oner   och   det   är   vi   i   dag   som   är   det   stora,   galna   undantaget   som   tror   a�   
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man   kan   flyga   �ll   Stockholm   eller   Paris   och   �llbaka   över   helgen   -   en   hicka   i   historian.   Jag   tycker   det   är   
synd   a�   alla   kommuner   i   Sverige   hoppas   på   �llväxt   och   tävlar   mot   varandra   om   a�   vara   mest   
hoppfull   inför   fram�den.   Det   är   inte   förankrat   i   verkligheten   a�   skylta   med   fram�dstro   och   det   
kommer   a�   framstå   som   e�   allt   mer   löjligt   förnekandebeteende.   

Det   är   intressant   och   possi�vt   a�   Torsby   kommun   vill   ligga   i   framkant   när   det   gäller   inova�on   och   
företagarklimat.   

De�a   blir   synnerligen   bra   när   jag   nästa   år   flugit   mellan   Torsby   och    Arlanda.    Jag   ser   fram   mot   el   
flyget   nu.   

Eldflyg   gör   a�   Torsby   hamnar   i   framkant   vad   gäller   både   miljö   och   flyglinje   �ll   omvärlden.   E�   ly�   för   
hela   kommunen!   

Electrically   powered   vessels   are   never   more   a   ques�on   in   some   other   places   of   the   world,   so   it   
should   stand   also   for   airplanes   and   for   Sweden.also   be   here.   

Elflyg   i   kombina�on   med   rä�   energiförsörjning   är   fram�den.   Då   kan   vi   flyga   mera   och   vi   kan   även   
flyga   stad   �ll   stad   i   slingor   utan   a�   resa   via   nav.   

Elflyg   �ll   torsbu   flygplats   låter   jä�ebra,   gärna   Karlstad   flygplats   också!   

Elflyg   är   nog   jä�ebra   och   en   möjlighet   på   kortare   sträckor.   Svårt   a�   få   det   a�   framgå   när   man   svarar   
som   en   person   som   snart   lämnar   arbetslivet.   

Elflyget   är   perfekt   för   regionala   transporter!   

E�   bra   och   bra   ini�a�v   för   a�   undersöka   de�a!   Jag   hoppas   a�   de�a   kommer   a�   vara   möjligt   i   
fram�den.   Alterna�v   är   naturligtvis   bä�re   tågförbindelse.   Hållbarhet   är   naturligtvis   av   avgörande   
betydelse   för   turismen   !!   

För   kommun   så   blir   det   ju   e�   nav(elflyg   plats)   som   kan   breda   si�   sor�ment   på   des�na�oner.   

Heja   Torsby!   

Hoppas   det   finns   en   möjlighet   innan   jag   själv   far   �ll-   förhoppningsvis   -    himlenj   

Jag   borde   kanske   läst   på   innan   men   jag   vet   egentligen   ingen�ng   om   elflyg!   

Jag   tycker   de   är   bra   a�   vi   har   en   flygplats   i   Torsby.   Kan   dock   inte   säga   a�   jag   är   insa�   i   hur   mycket   
pengar   det   kostar   oss.   Lyckligt   ovetande?   Elflyg   kanske   är   vad   som   måste   �ll   för   a�   flyget   ska   få   finnas   
kvar.   Men   hur   mycket   kommer   det   kosta   oss   ska�ebetalare?   

Jag   undrade   hur   folk   kommer   från   flygplatsen   �ll   var   de   måste   vara.   Vi   har   just   nu   ingen   taxi   i   torsby.   

Kommunens   kostnader   för   flyget.   

Mina   �digare   kommentarer   kan   alla   placeras   här...   

Mycket   bra   a�   ni   ly�er   den   här   frågan   och   framför   allt   de   möjligheter   elflyget   kommer   a�   kunna   
innebära   för   flygplatser/des�na�oner   med   mindre   trafikunderlag!   Skall   bli   spännande   a�   följa   de�a   
som   verkligen   ligger   i   framkant   och   visar   a�   Torsby   är   en   fram�dskommun!   

Norra   Värmland   kommer   närmare   resten   av   Sverige.   Har   träffat   många   som   skulle   tvingats   fly�a   om  
inte   ”snabbturen”   från   Torsby   funnits.   

Om   möjligt   kanske   en   linje   �ll   Alicante   vore   bra   
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Satsa   på   allmänna   kommunika�oner,   såsom   arbetsbussar,   buss   och   tåg.   Det   kommer   fler   människor   i   
kommunen   a�   få   ny�a   av.   

Skulle   gynna   även   de   kommuner   i   söder   där   folk   reser   långt   �ll   snön   

Skulle   vara   mycket   rädd   a�   flyga   med   en   nu   för   mig   okänd   teknik.   

Tidigare   flygutb   mig   här   flygintresserad   .   Elflyg   här   grön    investering   och   visar   på   hur   glesbygds   flyg   
runt   om   i   sverige   kan   utvecklas   miljösmart,   det   vik�gaste   skälet   nu   hur   jag   som   pensionär   svarar   

Torsby   kommun   har   helt   övergivit   norra   Klarälvdalen   och   tycks   inte   vilja   lösa   de   problem   som   gäller   
oss   

Torsby   skall   satsa   på   fram�den.   

tänk   även   på   turister,   inte   bara   "business"trafik   

Vik�gt   a�   enkelt   kunna   kombinera   flyget   med   möjlighet   a�   kunna   komma   vidare   �ll   slutdes�na�on   
med   annan   kollek�vtrafik,   hyrbil,   hyrelcykel   eller   liknande   

Vik�gt   a�   kommunen   höjer   sin   status   som   miljövänlig   och   framgångsrik   kommun   med   bra   
trafikanbindning.   

Även   om   jag   personligen   (vad   jag   vet)   ny�a   av   flyglinjen   ser   jag   hellre   a�   den   trafikeras   av   "gröna"   
flyg   än   dagens   flygplan.   

Ökad   �llgänglighet   och   a�rak�vitet   behövs   i   och   �ll   Torsby   kommun   

Önskar   ibland   a�   flyger   går   �ll   Bromma   istället.   Men   om   jag   vill   resa   vidare   ut   i   världen,   är   Arlanda   
e�   utmärkt   alterna�v.   
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