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Vilket år vi har haft: Mer än 100 Swishkunder, genomfört och vunnit 
vår första offentliga upphandling, skrivit årsavtal med våra fyra första 
företagskunder, startat uppbyggnaden av regionala Fly Green Funds och 
berättat om bioflygbränsle både inom och utom Sveriges gränser. Men 
det kanske allra viktigaste är att vi nu har gjort ett helt varv – vi har sålt 
minskat klimatavtryck till både affärs- och privatresenärer och vi har 
levererat bränslet. 

Vi har även påbörjat processen med att finna vilka projekt och samarbe-
ten vi ska medverka i för att bidra till att bioflygbränsle börjar tillverkas  
i Sverige. 2017 blir ett spännande år när det gäller bioflygbränsle. Det 
enda problem vi har för tillfället är att tiden inte räcker till, eftersom 
vi vill så mycket mer. Det är dags för en översikt över vad vi hittills 
åstadkommit och vad vi behöver förbättra. Därför har vi frågat kunder, 
intressenter och opinionsbildare vad de tycker om det vi hittills gjort och 
vad vi kan göra bättre. Under 2017 kommer det att ske en genomgång av 
synpunkterna för att göra Fly Green Fund ännu bättre. Pengarna för att 
genomföra den här översynen har vi fått av Trafikverket via vår grundare 
Karlstads Airport.

Ett särskilt tack till våra:

Grundare – SkyNRG, NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) 
och Karlstad Airport
Partners – Swedavia, EFS, KLM, SAS och BRA
Supporter – Hagainitiativet
Företagskunder – Löfbergs, Resia, Swedavia och Crisp
Och alla Swishare förstås!

Tack för att du är med och gör skillnad.

Maria Fiskerud, vd för Fly Green Fund

Publicerat: Juni 2017

Ansvarig utgivare: Maria Fiskerud

Alla beräkningar har gjorts av SkyNRG NV: 

Eline Schapers och Renco Beunis

Förord

10 164 966 kr

455,8 Mt
8 588 049 kr

1 213 230 kg
koldioxid

Fly Green Fund 2016, 
hållbarhetsrapport

Under 2016 har vi tillsammans i Fly Green Fund samlat in 10 164 966 kronor. Av dessa pengar 

har vi använt 8 588 049 kronor till att köpa 455,8 Mt bioflygbränsle som tankats på flygplats- 

erna Arlanda, Bromma, Östersund och Karlstad. 1 576 917 kronor nyttjas till att utveckla lokal 

produktion av bioflygbränsle. 

Vårt mål är att använda 75% av fondens medel till inköp av bränsle och 25% till att utveckla 

lokal produktion. För 2016 är fördelningen 85% till bränsleinköp och 15% till produktionsut-
veckling. Här bör noteras att beloppet för bränsleinköp under 2016 innefattar uppbyggnad  

av logistik till svenska flygplatser, vilket även kan ses som ett nödvändigt utvecklingssteg.

Resultatet av vårt arbete är ett minskat klimattryck med 1 213 230 kg koldioxid samt 2 star-
tade utvecklingsprojekt för lokal produktion. Detta innebär också att vi med gemensamma 

krafter har bytt ut 0,3% av det svenska inrikesflygets bränsle till bioflygbränsle.

1 576 917 kr
projekt för lokal 

produktion



Ju mer Fly Green Fund exponeras, desto oftare får vi frågan: Jag vill flyga på bioflygbränsle. Så här går det till. 
Fly Green Fund får in pengar från affärs- och privatresenärer. Arbetsgivare skriver årsavtal och privatresenärer  
betalar via swish. 75 % av pengarna går till bioflygbränsle och 25 % går till att stötta projekt som syftar till till-
verkning av bioflygbränsle i Sverige och Norden. 
När Fly Green Fund har fått in tillräckligt med pengar för att kunna köpa in bioflygbränsle skickas en beställ-
ning till leverantören SkyNRG, som även är en av fondens grundare. Bränslet beställs från AltAir i Kalifornien, 
vilka är de enda tillverkarna i dagsläget. Bioflygbränslet fraktas sedan till Gävle och blandas med fossilt bränsle. 
Blandningen kan bestå av upp till 50 % bioflygbränsle. 
Det blandade bränslet skickas sedan till de flygplatser i Sverige där det ska användas. Det bränsle som levererades 
under 2016 gick på räls till Arlanda och med lastbil till Bromma, Östersund och Karlstad. 
Hela processen följs, dokumenteras och granskas. Sedan sammanställs det i en hållbarhetsrapport och det är den 
du håller i din hand. De företag som har köpt in bioflygbränsle kommer också att få en uträkning som gäller för 
den del av bränslet som de har betalat för. På så sätt får de ett underlag för rapportering av koldioxidutsläpp.

Hur fungerar Fly Green Fund  
för mig som privatresenär?

Swish-numret är     123 131 4137 

Du kan swisha hur mycket eller lite pengar du vill. Fram till mars 2017 

har det swishats allt från 1 krona och upp till 10 000 kronor.

Allt går till att utveckla marknaden för bioflygbränsle – 75% köper vi  
bioflygbränsle för och 25% använder vi till att stötta projekt och initia-
tiv som bidrar till tillverkning av bioflygbränsle i Norden. 

Gör så här:

1.  Välj den summa du vill swisha

Det går i dag inte att ge ett exakt pris för bioflygbränsle. Mellan tummen 
och pekfingret kostar bioflygbränsle för en timmesflygning 400 kronor 
för 100% bioflygbränsle, inklusive påslaget på 25% för stöttning av 
lokalproduktion. Förutom själva summan så är det också viktigt att vi 

visar att vi är många som vill flyga på bioflygbränsle, så ge hellre en 
liten summa än att avstå.

2.  Skriv din mail-adress eller vilken region du vill stötta  
 med dina pengar i meddelarfältet när du swishar

3.  Sprid i socialamedier att du bidrar till en mer hållbar  

 framtid

Hur fungerar Fly Green Funds årsavtal?

Som företagskund hos Fly Green Fund, erbjuder vi dig att flyga på 
bioflygbränsle för hela eller delar av era tjänsteflygresor, samtidigt som 
du är med och utvecklar bioflygbränsle-marknaden i Sverige.

Gör så här:

1. Välj Geografi- eller Flygkm-modellen
I Geografimodellen betalar du en fast summa beroende på vart du  
flyger I Flygkm-modellen betalar du utifrån hur långt du flyger.

2. Välj betalperiod – kvartal eller år.

3. Välj om du vill stötta en region och fyll i kontakt-  
 & faktureringsuppgifter

4. Avtal skickas på mail direkt från Fly Green Fund

5. Du kan också få ett avtal via Resia om du är  

 företagskund hos dem

Så här 
fungerar det

75% 25%

ADMIT
ONE
ADMIT

ONE
ADMIT

ONEADMIT
ONE
ADMIT

ONE
ADMIT

ONE
ADMIT

ONE



En ledande bioflygbränsleregion – det är vår vision för Fly Green Fund (FGF Nordic Ekonomisk förening). Vi-
sionen förutsätter att vi jobbar med två mål – att alla i Norden som vill ska kunna flyga på bioflygbränsle och att 
storskalig och kontinuerlig tillverkning av bioflygbränsle ska ske i Norden. Vi har än så länge enbart verksam-
het i Sverige, men tanken har hela tiden varit att vi ska finnas och verka i hela Norden.

Några måste gå först

Med Fly Green Fund vill vi visa att det är möjligt, att det är du själv som väljer. Det spelar ingen roll om du är 
företagsresenär eller privatresenär. Alla kan utifrån egen förmåga bidra till att driva utvecklingen mot ett mer 
hållbart flyg. Vi arbetar på vår hemmaplan, men ser redan nu att vi inspirerar andra. Vi har världens ögon på oss. 
När vi visar att det finns en betalningsvilja finns förutsättningar att driva utvecklingen mot tillverkning av 
bioflygbränsle i Sverige och Norden. Det skapar innovationsvilja och möjligheter till förändring. 
Resan har startat. Bioflygbränsle levereras nu in i det svenska flygsystemet. Tillsammans har vi bytt ut 0,3% av 
inrikesflygets bränsle till bioflygbränsle.

Företagen är föregångare

Företagen som redan är med och bidrar till Fly Green Fund är föregångare inom hållbarhet. De är också med 
och sprider budskapet om Fly Green Fund för att inspirera fler till att vara med och bidra. Det gör att vi kan 
beställa mer bränsle och mer bränsle betyder oftast lägre priser. Det gör också att vi kan visa att vi blir fler som 
vill betala premiumkostnaden för bioflygbränsle, vilket i sin tur förbättrar buisnesscasen för de som räknar på 
att starta en produktion i Sverige. 
Transparans och öppenhet är viktigt för oss. Att vi kan visa att vi gör det vi säger. Därför känns det extra vik-
tigt och spännande att kunna presentera vår första hållbarhetsrapport.

Fly Green Funds beräkningsmetod

En av våra grundare och underleverantören av bioflygbränsle, SkyNRG 
NV, genomför en livscykelanalys på det bränsle som levereras till Fly 

Green Fund. I den här rapporten redovisas Livscykelanalaysen för 2016-
års leverans. Livscykelanalysen genomförs med hjälp av Roundtable on 

Sustainable Biomaterials (RSB) Green House Gas (GHG) kalkylator. Den 

tar hänsyn till varje steg i värdekedjan ända fram tills bränslet tankas 

i flyget. 

SkyNRG är certifierade av RSB. I RSB:s GHG-kalkylator kan en av två 
metoder väljas – RSB och EU RED. Den senare är ackrediterad av EU RED 
och är den officiella metoden för att räkna EU RED-kompatibla livscyke-
lanalyser. Eftersom inte hela värdekedjan hunnit bli EU RED-kompatibel 
användes vid leveranserna för 2016 RSB-metodologin tillsammans 
med en fossil baseline. Vår förhoppning är att hela kedjan ska vara EU 

RED-kompatibel vid våra leveranser under 2017.

Trots att hela värdekedjan för leveransen 2016 inte är EU RED-kompati-
bel, och inte heller RSB-certifierad i sin helhet, kunde RSB-kalkylatorn 
användas eftersom SkyNRG arbetar enligt RSB-principerna. Därför har 
en fossil baseline som vår leverans jämförs med beräknats på 3,96 kg 

CO2eq/kg, vilket är samma baseline som RSB själva använder. I tabellen 

visar RSB GHG-verktygets utsläppsfaktorer för varje enskild transport-
typ som har använts i denna värdekedja.

RSB GHG tool emission factors (RSB 
methodology) for modes of transport 
applicable to Swedavia’s supply chain 

Transport    kg CO2eq/MT/km 

Vessel, transoceanic freight ship   0,0107150 

Rail, freight   0,0394440 

Truck, >32 MT EURO3   0,1205900 

Truck, 16-32 MT EURO3   0,1847000 

Råvaran är frityrolja 

Råvaran i leveransen för 2016 är använd frityrolja (Used Cooking Oil 

UCO). UCO är en avfallsström från livsmedelsindustrin. Eftersom det 

är en avfallsström ses RSB UCO som koldioxidneutral råvara, som 

samlas in via restauranger och livsmedelsindustrier. Leveransen för 

2016 har tillverkats hos AltAir Fuels i Paramount i Kalifornien, USA.

Samarbetspartners 

Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) är en global, obero-
ende organisation som driver hållbarutveckling inom bioekonomin 

genom att erbjuda hållbara lösningar, certifieringar, innovation och 
samarbeten. Ytterligare information hittar du på rsb.org

Fly Green Fund har gett sin grundare SkyNRG i uppdrag att upp-
handla, certifiera, leverera och dokumentera det bioflygbränsle som 
köps in för Fly Green Funds pengar. Martin van Dijk, vd för SkyNRG, 

är kassör i RSB. Ytterligare information hittar du på skynrg.com/

sustainability
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Under 2016 har vi tillsammans i Fly Green Fund samlat in 10 164 966 kronor. Av dessa pengar 

har vi använt 8 588 049 kronor till att köpa 455,8 Mt bioflygbränsle som tankats på flygplats- 

erna Arlanda, Bromma, Östersund och Karlstad. 1 576 917 kronor nyttjas till att utveckla lokal 

produktion av bioflygbränsle. 

Vårt mål är att använda 75% av fondens medel till inköp av bränsle och 25% till att utveckla 

lokal produktion. För 2016 är fördelningen 85% till bränsleinköp och 15% till produktionsut-
veckling. Här bör noteras att beloppet för bränsleinköp under 2016 innefattar uppbyggnad  

av logistik till svenska flygplatser, vilket även kan ses som ett nödvändigt utvecklingssteg.

Resultatet av vårt arbete är ett minskat klimattryck med 1 213 230 kg koldioxid samt 2 star-
tade utvecklingsprojekt för lokal produktion. Detta innebär också att vi med gemensamma 

krafter har bytt ut 0,3% av det svenska inrikesflygets bränsle till bioflygbränsle.
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Sanna Lindgren
HR-chef och hållbarhetsansvarig, Resia

För oss på Resia är det viktigt att vi på olika 

sätt verkar för ett hållbart samhälle. Vi är 

därför glada för vårt samarbetsavtal med 

Fly Green Fund, där vi som första resebyrå 

gör det möjligt för våra kunder att på eget 

initiativ aktivt bidra till ett fossilfritt flyg. 
På Resia kommer vi givetvis också att köpa 

bioverifikat för vårt eget resande i tjänsten.

Eva Eriksson
hållbarhetsdirektör, Löfbergs

Vi på Löfbergs arbetar på olika sätt för att 

minska klimatpåverkan i vår värdekedja och 

för att hjälpa kaffeodlare att anpassa sig till 
de klimatförändringar som redan påverkar 

dem. Vi behöver fortsätta att flyga för att 
träffa våra leverantörer och kaffeodlare i 
de länder vi köper vårt råkaffe från. Genom 
Fly Green Fund kan vi bidra till att påskynda 

utvecklingen av förnybara flygbränslen.

Lena Wennberg
miljöchef, Swedavia

Swedavia ska ha nollutsläpp av fossil koldi-
oxid från den egna verksamheten 2020. Vi 

vill också vara ledande genom att ta ansvar 

för hela resan. Fly Green Fund ger oss en 

unik möjlighet att kick-starta marknaden för 
bioflygbränsle i Sverige och långsiktigt stötta 
forskning och utveckling av bioflygbränsle i 
Norden.

Under 2016 har arbetet i Fly Green Fund fortsatt med hög intensitet. Framgångar har skett såväl på den offent-
liga som den privata sidan. 

Swedavias engagemang vinner respekt

Bolaget har vunnit den första offentliga upphandlingen, då Swedavia beslutade sig för att köpa bioflygbränsle 
motsvarande de tjänsteresor som bolagets medarbetare gjorde 2016, vilket innebär 450 ton biobränsle. Avtalet 
är på betydande tio miljoner kronor och gäller 1+1+1 år. Swedavia nominerades till och vann Handslaget, det 
årliga priset till bästa upphandling eller upphandlare med nomineringen: 
För upphandling av förnyelsebart flygbränsle där de inte enbart satsat på sin egen användning utan även satsat 
på forskning, innovation och utveckling av att skapa en storskalig produktion utav förnyelsebart flygbränsle. 
Upphandlingen är en insats för mänskligheten med tydligt fokus på minimering av utsläpp och en mer miljö-
mässig hållbar framtid. 
Anbudet kan ha stor betydelse för övriga offentliga verksamheter såväl i Sverige som internationellt. Från och 
med den 30 december 2016 rullade bränslet ut till Swedavias flygplatser Arlanda, Bromma och Östersund. 
Tankning av bioflygbränsle har även skett vid Karlstad Airport.

Swish-tjänst på plats och viktiga företagsavtal 
En swishtjänst har etablerats och över 100 transaktioner har skett 2016. Viktiga avtal har tecknats med en rad 
bolag, såsom Resia, Löfbergs, Paper Province och Crisp. 

Regionala Fly Green Funds

Uppbyggnaden av regionala Fly Green Funds har påbörjats under 2016. Fly Green Fund Värmland lanserades i 
början av 2017 och är den första officiella regionala Fly Green Fund som startat. Kalmar, Sundsvall, Skellefteå 
och Ängelholm står i startgroparna för att komma igång. 

Många möten för att sprida kunskap 

Många möten har hållits under året med aktörer från såväl politik, branschorganisationer, företrädare för flyg-
branschen, offentliga och privata verksamheter. Syftet har varit att sprida kunskap om bioflygbränsle i allmän-
het och Fly Green Fund i synnerhet. Fler och fler spontanförfrågningar kommer in. Effekterna av Swedavias 
informationsinsatser har positiva effekter för Fly Green Fund. 

2016 
– en snabbrepetition

Vi har en stark idé  
som fler ska känna till
Fly Green Fund är en ny idé med en ny tjänst. Mark-
nadsarbetet är prioriterat. Här är exempel på vad 

som skett under 2016.

 Marknadsföring av ny swish-tjänst

 Produktiuon av generellt marknadsmaterial

 Uppdatering av hemsida: flygreenfund.se

 Närvaro i sociala medier: YouTube-kanal  
 och Twitter-konto

 Säljmaterial till partners

 Almedalen: Seminarier, idéverkstad, utställning  

 och konstruktiva möten, med fokus på att  

 presentera Fly Green Funds första företagskunder;  

 Swedavia, Löfbergs och Resia

 Seminariet FGF16: Med ett 80-tal deltagare från  
 råvaruintressenter, FOU på bränslesidan,  

 flygbolag, flygplatser, resebolag och politiken



Flygtrafiken står idag för ungefär 2% av de globala koldioxidutsläppen. Fram till 2050 förväntas den globala 
luftfarten växa med 5% per år. Om koldioxidutsläppen skulle öka i samma takt skulle den bli mer än sex 
gånger så stor till 2050. Historiskt har betydande bränsleeffektivisering skett och den beräknas fortsätta. 
Trots detta skulle trafikökningen leda till en tredubbling av koldioxidutsläppen till år 2050. Om ingenting görs.
Flygsektorn arbetar fortlöpande med optimerade rutter, gröna inflygningar och teknikutveckling men enligt 
både branschorgan och flygplanstillverkare krävs också en kraftigt ökad användning av förnybara flygbräns-
len. Branschen var först med ett gemensamt globalt miljömål som säger att 2050 ska koldioxidutsläppen från 
flyget ha minskat med 50% från 2005-års utsläppsnivå.

Bioflygbränsle är ett så kallat dropin-bränsle. Det betyder att upp till 50% bioflygbränsle kan blandas med 
traditionellt flygbränsle. Bioflygbränsle används inte upp till den nivån idag, av två skäl: Det produceras för 
lite bränsle och det som ändå produceras kostar för mycket. 

För att få fart på bioflygbränsle-marknaden behöver vi jobba med följande:
•  Volymerna måste öka för att priset ska gå ner. Det gör också att samma logistikkedja kan användas  
 som för traditionellt bränsle. Specialleveranser innebär höga logistikkostnader. 
•  Nya och mer effektiva tekniker måste fram, som dessutom kan användas för flera olika råvaror.
•  Incitament och lagstiftning har visat sig ge resultat.

Värdekedjan

Bengt Aldén
resenär

Jag vill bidra till utvecklingen 

av bioflygbränsle i Norden, 
men samtidigt handlar det 

om att stilla mitt eget dåliga 

miljösamvete när jag ibland 

tvingas välja flyget. Just flyget 
är det område som är minst 

förnybart och därför en källa 

till många dåliga samveten. 

Om vi blir många som stöder 

Fly Green Fund kan vi få bollen 

i rullning mot en inhemsk 

tillverkning av bioflygbränsle 
ur till exempel restprodukter 

från skogen.

Ulrika Ehrensvärd
resenär

Jag vill leva miljövänligt. 

Tidigare har jag klimatkom-
penserat mina flygresor via 
Swedavia, men har på senare 

tid läst kritisk rapportering om 

projekten för klimatkompen-
sation. Då kändes det perfekt 

att hitta ett annat sätt att resa 

grönare.

Emissions reduction roadmap

No action

- 50 % by 20150

  More efficient aircraft
  Flying smarter

  Biofuels

  Economic measures
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Kort sikt: Dela på kostnaderna
Skapa volym genom att dela på kostnaderna 
för bioflygbränsle mellan aktörerna, från 
bioråvaran, via flygbranschen till resenärerna.

Lång sikt: lokal tillverkning av lokala råvaror
Utveckla teknink för att använda nordiska råvaror, 
så vi kan bli självförsörjande.



Ett gott exempel: Swedavia

Swedavia gjorde en offentlig upphandling för att flyga 
fossilfritt på alla sina affärsresor 2016. Fly Green 
Fund vann denna upphandling och bränslet leverera-
des på tre av Swedavias flygplatser den 30 december 
2016. På Arlanda kunde dessutom den befintliga logis-
tikkedjan användas, med tågleverans från hamnen i 

Gävle till flygplatsen. Det var första gången i världen 
som detta gjordes, och Swedavia var den tredje stor-
flygplatsen som tankat bränsle i sitt hydrantsystem 
(bränsleledningar som går under flygplatsen och som 
alla flygplan tankas från, till skillnad mot tankbilar 
som oftast används på mindre flygplatser och i sam-
band med tankningar av bioflygbränsle).

Lönsamt att vara först

En ny studie från Nordiska Rådet (Sustainable jet 

fuel for aviation – Nordic perpectives on the use of 
advanced sustainable jet fuel for aviation) visar att de 

länder som vågar vara först och driva utvecklingen 

mot ett mer hållbart flyg kommer att bli belönade. 
Varje euro som investeras i lokal produktion av bi-
oflygbränsle ger 2,6–4,4 euro tillbaka enligt studien. 

Ett gott exempel: LignoJet

Resultaten från projektet LignoJet visar att den olja 

som framställts från lignin ser ut att vara ett bra 

råmaterial för att tillverka flygbränsle. Den tekno- 

ekonomiska utvärderingen visade dessutom att 

produktionen med stor sannolikhet skulle kunna vara 

konkurrenskraftig i jämförelse med andra biojet-
bränslen. Projektet har valts ut som ett exempel på 

framgångsrika bioekonomisatsningar av Nordiska 

Bioekonomipanelen. LignoJet koordinerades av 

Innventia. 

Skogen som råvara

Integrering med befintlig skogsindustri erbjuder 
många fördelar. Exempel på det är fungerande 

storskaliga logistikkedjor och möjlighet att använda 

restprodukter (avverkningsrester, sågspån, svartlut) 

samtidigt som tillverkning i stor skala sänker produk-
tionskostnaderna. Idag förbrukar inrikesflyget ca  
2,2 TW h bränsle per år, vilket kan jämföras med att 

ett hållbart ökat uttag av restprodukter från skogen 

är 30-50 TW h/år. 

Fly Green Fund kommer att delta i två projekt inrik-
tade på tillverkning av bioflygbränsle från skoglig 
bioråvara, med två olika tekniska utgångspunkter: 

Alcohol to jet och Fischer-Tropsch. Det är tekniker 

som redan i dag är certifierade för bioflygbränsle.

Incitament och lagstiftning

Ett hinder för investeringar är att dagens regelverk är 

kortsiktiga eller obefintliga. Där produktion sker idag, 
i Finland och Kalifornien, finns långsiktiga spelregler 
redan på plats.  Det finns olika modeller för finansie-
ring av prisgapet mellan fossilt och biobränsle. 

Absorbera: Fly Green Fund, statliga subventioner och 

lån samt att reducera start- och landningskostnader.

Reducera: Teknikmognad, få mer erfarenhet samt att 

stimulera forskning och utveckling inom bioekonomi.

Inkludera: Klimatavtalet CORSIA, kvotplikt samt att 

införa en global koldioxidskatt.

Ulla Nyman
resenär

Jag gillar att flyga, det går fort 
och gör arbetsdagen mer ef-
fektiv. Samtidigt vill jag värna 

miljön. Jag är utvecklingsop-
timist och tror att vi kan lösa 

klimatutmaningen med hjälp 

av smarta innovationer och då 

menar jag inte bara ny teknik 

utan också nya affärsmodeller 
som ju Fly Green Fund är ett 

exempel på. Det här var ett 

litet, litet bidrag till omställ-
ningen mot det biobaserade 

samhället. 

Frida Norin
resenär

Som måga andra oroar jag mig 

för miljön. Samtidigt är det ju 

så härligt att resa. När jag fick 
reda på att det fanns ett miljö-
vänligare sätt att flyga kändes 
det självklart att använda det. 

Jag betalade för biobränsle 

för mig och mina barn vid vår 

sportlovsresa till Playitas. Det 

kostade ca 10 000 kr, vilket 

såklart är mycket pengar. 

Men för våra barns framtid 

tycker jag att det är bättre att 

flyga miljövänligt, även om det 
betyder att man har råd att 

flyga mer sällan. Det kommer 
våra barn att tacka oss för i 

framtiden. När jag senast flög 
på konferens med mitt jobb så 

betalade jag också för bio-
bränsle och jag vet att några 

kollegor också valde att göra 

det. Jag uppmanar alla andra 

att också köpa biobränsle. 

Även om du bara bidrar med 

en liten summa är det ett vär-
defullt ställningstagande. 

10 164 966 kr

455,8 Mt
8 588 049 kr

1 213 230 kg
koldioxid

Fly Green Fund 2016, 
hållbarhetsrapport

Under 2016 har vi tillsammans i Fly Green Fund samlat in 10 164 966 kronor. Av dessa pengar 

har vi använt 8 588 049 kronor till att köpa 455,8 Mt bioflygbränsle som tankats på flygplats- 

erna Arlanda, Bromma, Östersund och Karlstad. 1 576 917 kronor nyttjas till att utveckla lokal 

produktion av bioflygbränsle. 

Vårt mål är att använda 75% av fondens medel till inköp av bränsle och 25% till att utveckla 

lokal produktion. För 2016 är fördelningen 85% till bränsleinköp och 15% till produktionsut-
veckling. Här bör noteras att beloppet för bränsleinköp under 2016 innefattar uppbyggnad  

av logistik till svenska flygplatser, vilket även kan ses som ett nödvändigt utvecklingssteg.

Resultatet av vårt arbete är ett minskat klimattryck med 1 213 230 kg koldioxid samt 2 star-
tade utvecklingsprojekt för lokal produktion. Detta innebär också att vi med gemensamma 

krafter har bytt ut 0,3% av det svenska inrikesflygets bränsle till bioflygbränsle.

1 576 917 kr
projekt för lokal 

produktion
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