
Nu blir vi
100% fossilfria
Men vad betyder det egentligen?



En fjärdedel av världens utsläpp av 
växthusgaser kommer från transport-
sektorn. I Sverige är transporterna den 
helt dominerande utsläppskällan. 

”
Att minska 
växthusgaserna 
är en viktig 
framtidsfråga 
Fossilfria bränslen släpper ut mindre koldioxid i atmosfären. 
Om alla bilar, bussar och lastbilar tankades med förnybara 
bränslen skulle dessa utsläpp av farliga växthusgaser 
minska väsentligt och naturen skulle må mycket bättre.



Samtliga fordon som finns inom koncernen och 
de 80 delägande åkerierna kommer under första 
kvartalet 2016 – femton år innan de nationella 
målen – att tanka fossilfritt.

Sveriges regering har sagt att vi ska bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer och att vår fordons-
flotta ska vara fossilfri år 2030. Det tycker vi på 
Alwex är alldeles för defensivt – att avbryta 
användningen av fossila bränslen omgående 
är transportsektorns i särklass viktigaste 
miljöfråga. 

Sverige ska 
ha en fossilfri 
fordonsflotta 2030



Under 2015 kördes hälften av Alwex fordon 
med fossilfritt bränsle, nu följer resterande 
efter. Vi har dessutom satt upp fem av Sveriges 
totalt elva tankstationer för HVO100 i TRBs  
nätverk, vilket underlättar för våra åkerier.

Klimattoppmötet i Paris i december 2015 uppmärk-
sammade hela världen vad som är på gång. Att agera 
snabbt är fullständigt avgörande för planetens 
överlevnad. Genom att använda förnybart bränsle, 
som t ex HVO100, istället för konventionell fossil  
diesel kommer koldioxidutsläppen från transporterna  
att minska med upp till 90 %.

Fossilfria 
bränslen minskar 
koldioxidutsläppen

HVO
100



Alwex är en av de mest tongivande inom logistik- och 
transportsektorn gällande klimatfrågor och därför 
är det självklart för oss att gå i bräschen för fossil-
fria fordonsflottor. Dessutom kan vi genom 
denna förändring tillmötesgå våra kunders 
höjda krav på hållbara transporter. 

Våra kunder 
efterfrågar 
fossilfritt

LIVS

100 % fossilfritt stärker Alwex hållbarhetsprofil, 
vilket inte bara gynnar miljön utan också  
våra relationer med såväl nya som befintliga  
samarbetspartners.



När vi nu kan presentera en helt fossilfri fordonsflotta är det 
frukten av ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Ett arbete som skett 
tillsammans med branschorganisationer, kunder och pådrivande 
anställda. Vår verksamhet ska inte bara uppfylla nationella mål 
eller miljölagstiftningar – vi vill göra så mycket mer.

Större ansvar än 
bara lagstiftning

Tack vare storleken på vår verksamhet gör vi skillnad. 
Våra transporter åker åtskilliga varv runt jordklotet 
varje år och från och med nu sker det med upp till 
90 % minskade koldioxidutsläpp. Det känns bra.
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www.alwex.se/fossilfritt
– här kan du läsa mer om vårt miljöarbete




