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What a story so far 

Growth path based onbecoming a world leader in renewables, low-carbon 
solutions, renewable chemicals, services and focus on customer-value.  

    

Tydlig ambition att vara 
världsledande inom 

förnybar energi, förnybara 
kemikalier och andra 
lösningar med låga 
koldioxidutsläpp. 

Fokus på kundvärde.  

Från traditionell 
raffinaderiverksamhet 

till en affärsidé baserad 
på klimatnytta 

Nestes resa   

Neste utsett till 
nr 2 på listan 
över världens 
mest hållbara 

bolag (Global100) 
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Renare flyg 
Neste MY Renewable Jet Fuel har använts av Lufthansa, KLM och 
SAS i kommersiella flygningar på Gardermoen i Oslo 

CASE 

1,187  
Lufthansa-flygningar 

har körts på Neste MY 
Renewable Jet Fuel 

”Den första kommersiella, långsiktiga 
användningen av luftfartsbiobränslen, med 

mer än 1000 på varandra följande flygningar,  
visade att Neste MY Renewable Jet Fuel är 

redo att användas i flygplanens dagliga bruk”  
 

JOACHIM BUSE, LUFTHANSA VICE 
PRESIDENT, BIOFUEL 

 



Samarbete kan förverkliga en utbredd och kontinuerlig användning av 
förnybart bränsle i flygindustrin 

Enskilda testflygningar 
Flera initiativ på 
kommersiella passagerar-
flygningar (1000+) 

 

Pågående småskaliga 
projekt 

Utbredd och kontinuerlig 
användning 

2011 2018 2019 -  



Förnybart flygbränsle och Nestes ambition 

5 

Nestes produktionsprognos (kton per år) och beräknad total global volym av förnybart flygbränsle 
(kton) vid utgången av 2018 
 

30 kton, 
kumulativt 



Neste Green Hub skapar värde för alla intressenter 
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Airport 
authority 

Airlines 

Academia 
& NGOs 

Government Fuel 
Suppliers 

Passengers 

Local 
corporations 

Local 
community 



Genèves flygplats satsar på grönt 
 

	

	

CASE 

”Flygplatser har en avgörande roll för att 
ta initiativ som syftar till att minska 

miljöpåverkan. Vi är glada att arbeta i 
detta mycket ambitiösa projekt 

tillsammans med Neste, och alla andra 
intressenter.” 

 ANDRÉ SCHNEIDER,  
VD FÖR GENÈVES FLYGPLATS  

1%  
av den årliga 

bränsleförbrukningen 
ska vara förnybar från 
och med slutet av 2018  



8 

Nestes lösningar för att göra 
flyget fossilfritt 

Förnybart 
flygbränsle 

Förnybar 
plast ombord 
och i 
terminalerna 

Förnybar 
diesel 

Förnybara 
förpacknings-
material 

Förnybar 
avisning 

Förnybara 
rengörings- 
medel 

Insamling 
av lokala 
råmaterial 

Logistik 

Hållbarhets-
tjänster 



•  Vi vill göra flyget hållbarare 
•  Vi har kapaciteten att öka produktionen av 

förnybart flygbränsle avsevärt  
•  Låt oss arbeta tillsammans, privata och 

offentliga aktörer, för att Norden ska visa vägen 

Vi är redo! 



Tack så mycket – Thank you 
www.decarbonizingaviation.com  


