
Framtidens flygresande behöver vara fossilfritt. Men fossilfritt flyg är 
ingen avlägsen utopi, det är möjligt redan idag. Swedavia köper sedan 
2016 årligen bioflygbränsle motsvarande förbrukningen vid bolagets egna 
tjänsteresor. Swedavia bjuder nu in andra organisationer till att upphandla 
bioflygbränsle för att minska sin egen klimatpåverkan från resandet.

Samordnad 
upphandling av 
bioflygbränsle

Vad är bioflygbränsle?
Bioflygbränsle kan tillverkas av skogsavfall, 
använd frityrolja, hushållsavfall, slakteriavfall, 
alger med mera, beroende på var bränslet ska 
produceras. Bioflygbränsle uppfyller alla krav 
som ställs på flygbränsle. Swedavia ställer 
hårda hållbarhetskrav på råvaran ur ett livs-
cykelperspektiv.

Vi är starkare tillsammans
Under 2020 kommer Swedavia att genomföra 
vår andra gemensamma upphandling. Denna 
upphandling omfattar avtal för leverans och 
tankning av bioflygbränsle 2021. Swedavia tar 
ansvar för och genomför upphandlingen av avtal 
i vilket deltagande aktörer görs avropsberätti-
gade. Swedavias åtagande omfattar en volym 
motsvarande alla våra tjänsteresor. Deltagande 
aktörer i den samordnade upphandlingen väljer 
själva sin ambitionsnivå.

Vad får den avropande parten?
Avtalad leverantör kommer att förse varje 
enskild avropsberättigad organisation med 
dokumentation som styrker tankad mängd 
förnybart och den utsläppsminskning bränslet 
ger vid förbränning. Den avropande organisa-

tionen kan därmed styrka dessa uppgifter med 
skriftliga verifikat och använda uppgifterna i sina 
egna beräkningar, redovisningar och i den egna 
kommunikationen. 

Värdet av att göra det här
Detta är ett initiativ som leder till en faktisk re-
duktion av utsläpp av koldioxid från tjänsteresor 
med flyg och ger deltagande aktörer minskat 
klimatavtryck. Initiativet engagerar medarbetare 
internt och ger ett kommunikativt värde, internt 
såväl som externt. Tillsammans kan vi bidra till 
ett fossilfritt och långsiktigt hållbart flygande. 
Var med och skapa historia tillsammans med 
Swedavia och visa vägen för andra!

Kontakta oss:
Joachim Wersén
Strategiskt inköp 
joachim.wersen@swedavia.se 
Telefon: 0738-677 653

Jannike Ludvigsson
Projektledare 
jannike.ludvigsson@swedavia.se 
Telefon: 0708-916 105

Läs mer om Swedavias och flygbranschens arbete för ett hållbart flyg på swedavia.se/omstallningen

http://swedavia.se/omstallningen

