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till Alwex!
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352 46 Växjö

Telefon 0470 – 72 71 00
info@alwex.se 
www.alwex.se



Fakta

• Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är 
moderbolag i koncernen som inkluderar tre 
verksamma dotterbolag.

• Alwex har ca 85 delägare vilka samtidigt är 
transportörer åt Alwex. 

• Alwex-koncernen omsätter ca 1 200 Mkr (2016)

• Ca 300 fordon och maskiner sysselsätts i 
verksamheten.

• Alwex-koncernen har ca 200 anställda men 
tillsammans med våra delägare sysselsätter 
verksamheten över 600 personer.

• Alwex är miljö- och kvalitetscertifierade enligt 
ISO 14 001 och ISO 9001.

Alwex-koncernen



Affärsområden

Mark & Anläggning

Transport & Terminal

Fjärr

Miljö & Återvinning

Lager & Logistik

Vår verksamhet



Kravspec

• …..ska minst 100 % av transportarbetet utföras av fordon 
som lägst uppfyller kraven för Euro V alternativt Euro IV 
med eftermonterad utrustning. 

• Vid nyanskaffning av fordon ska dessa fordon lägst uppfylla 
kraven för Euro VI. 

• Minst 100% ska bestå av förnybara drivmedel, 
fordonsgas eller el. 



Samdistribution

• Utmaning för kunden 
• Utmaning för organisationen
• Förutsättning: Sydöstra Sverige är glesbygd?
• Vinster med samdistribution:

• Ekonomiska
• Miljömässiga
• Marknadsmässiga?

• Hur ser det ut i andra branscher?



Utmaning Kunden

• Hur få alla butiker att acceptera?
• Realistiska leveranslösningar 
• Gemensam uppfattning om KPI
• Ändrade mottagningstider

• Benägenhet att ändra?
• Är distributionen ett konkurrensmedel?
• Klockslag mot tidsfönster som blir heligt att 

hålla



Utmaning egna organisationen

• Från provision till affärsrisk – ändrad 
prissättning

• Lönsamheten?
• Trafikledning
• Beläggningsgrad

• Administration
• Informationshantering – helst samma system



Miljövinster.
Antal km Q2 + Q3
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Minskning CO2 (Q1 + Q2)

• Förbrukning (l/km) 0,41
• Förbrukning aggregat (l/km) 0,056
• Kg CO2/liter (MK1 diesel med 

5% FAME) 2,41
• Minskning CO2 ca 1 100 ton



Diesel med högre andel förnybar råvara.

Låginblandning

• Försäljning av diesel med ca 30% förnyelsebar 
råvara (ACP Evolution Diesel) vid våra 
drivmedelstationer

RME

• Ren rapsolja (RME) var första alternativet som 
Alwex introducerade vid drivmedelsstationerna

HVO 100

• Lanserades på egna stationer i januari 2015.   
80 % av volymen som tankas utgörs av HVO

Drivmedel
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