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Vår vision 

Skapa 
ansvarsfulla  

valmöjligheter 
varje dag 
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Detta är vad vi vill uppnå 

We want to be 

Baltic Sea 

downstream 

champion 

We want to 

grow in the 

global renewable 

feedstock-based 

markets 

25.5.2016 



25.5.2016 5 



Översikt över den nordiska marknaden 
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• Nestes raffinaderier 

är konfigurerade att 

producera trafik-

bränslen av hög 

kvalitet för arktiska 

klimat och låga 

utsläpp 

 

• Raffinaderierna är 

perfekt placerade för 

att försyna svensk 

östkust 
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Neste AB 
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• Public Affairs – Bevaka, påverka lagstiftning 

• Direktförsäljning 

 Södertälje (Interterminals) - MK1 och HVO 

 Kalmar (Brenntag Nordic) – HVO 100 

 Malmö (Interterminals) – HVO 100 

 Göteborg (Interterminals) – öppnar i juni – HVO 100 

  

  



Förnybara 
lösningar för 
renare trafik 



Förnybara drop-in bränslen allt 
viktigare för att bemöta klimat-
utmaningen 
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Base fig source: WWF+Ecofys “The Energy Report – 100% renewable 

energy by 2050” 
Källa: SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg, figur S.1 



Råvaror och produktionsmetoder för 
framställning av biodrivmedel 
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Källa: Börjesson et al (2013). Bilden är i viss utsträckning en förenkling och även andra kedjor kan vara eller bli aktuella 
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Produktionskap. 2,4 milj. ton per år 
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Enhet Kapacitet År Investering 

Finland #1 200 000 t/a 2007 EUR 100 million 

Finland #2 200 000 t/a 2009 EUR > 100 million 

Singapore 1 000 000 t/a 2010 EUR 550 million 

Rotterdam 1 000 000 t/a 2011 EUR 670 million 

ISCC-EU = International Sustainability & Carbon Certification; production volumes eligible for the EU biofuel  market  

EPA = Environmental Protection Agency; production volumes eligible for the US biofuel market 

All Neste’s NEXBTL plants are ISCC-EU and EPA-approved. 

Neste’s aim is to increase production capacity to 2.6 million t/a by 2017. 
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Våra förnybara produkter 

Neste 
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Current renewable raw material mix (Q1, 2016) 

Waste and residues 
(e.g. waste animal fat, waste fish fat, fatty acid 

distillates, technical corn oil)  

Palm oil, 100% certified 

Other vegetable oils  
(e.g. rapeseed oil) 

75% 

23% 

In 2015, we 

achieved  

capability to use 

solely waste and 

residues as raw 

materials in our 

processing. 

75% of our renewable raw materials are 
waste and residues 

2% 
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Vad avgör vilka råvaror som används i 
en marknad? 

2% 

25.5.2016 
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Vi använder… 
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• Skövling av regnskog är ett problem! 

• Hållbara och certifierade råvaror (EC recognized voluntary scheme).  

 

• Palmolja (CPO) är en grödebaserad råvara, ska vara spårbar till plantagen 

• Efterfrågan på palmolja driver investeringar i palmoljeindustrin och skövling av 

regnskog – endast 21% av totala utbudet är certifierat. 

• Neste använder bara 100% certifierad CPO i den globala råvarumixen  

• Neste lyssnar på kunder, ingen efterfrågan på CPO baserad HVO i Sverige  

 

• PFAD är en restprodukt från livsmedelsindustrin (oätliga fettsyror = 5% av output), ska 

vara spårbar till raffinaderiet 

• Efterfrågan på PFAD bidrar inte till investeringar i palmoljeindustrin och inte heller 

till skövling av regnskog (restprodukt = lägre värde, relativt liten mängd, processen 

går ej att manipulera - RED) 

• Alternativ användning – Tvål, djurfoder, kemiska produkter 

• Vi tror på en cirkulär ekonomi, vi följer regelverk och söker alltid hållbara lösningar  

• Det måste ställas krav på livsmedelsindustrin! 

 

 



HVO 100 – EN15940 standard 

• HVO  & ASTM D975 – motsvarar dieselspecifikationen för vissa 

gruvutrustningstillverkare, detta räcker eftersom emissionslagstiftningen är 

annorlunda jmf med trafikbränsle.  

• Caterpillar och Volvo i vissa applikationer (”ej längs väg”) hänvisar till ASTM 

D975 som accepterat bränsle 

 

• Standardiseringsprocess HVO som trafikbränsle 

• PREN15940:2012 Paraffinisk dieselolja, HVO, GTL (100%)  

• Blivande standard EN 15940 

• Votering 28 feb  ca 3 månaders betänkande 

• Bör vara klar till sommaren (Date of availability Jun 8, CEN) 

 

• Acceptans hos fordonstillverkare 

• Standard ≠ Godkännande av fordonstillverkare 

• NEXBTL fungerar med både Euro VI och äldre motorer. För Euro VI behöver 

en motortillverkare göra en särskild certifiering för utsläppen med alternativa 

bränslen.  
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Cooperation with leading aviation brands 

• Oslo Airport the first in the world to offer Neste's renewable aviation fuel 

starting from January 2016 

• The fuel is used by airlines Lufthansa, KLM and SAS 

• The fuel is transported to Oslo as a 50% blend with fossil aviation fuel 

• For the first time, the distribution takes place via the airport's existing 

distribution system 

• The fuel was produced in Porvoo, Finland, as part of the EU-funded 

ITAKA project http://www.itaka-project.eu/default.aspx  

 

 

 

• Test flights and collaboration to amend the existing fuel standard 

(ASTM D7566) to cover wider range of high quality renewable fuels 

 19 

http://www.itaka-project.eu/default.aspx
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Tack! 

Fredrik Törnqvist, Marknadschef 
Fredrik.tornqvist@neste.com, +46 (0)70 534 8055 


