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E.ON, H&M group, Scania och Siemens bildar koalition för 
att påskynda skiftet till fossilfria tunga transporter  
 

För att nå målet i Parisavtalet krävs att den att tunga transportsektorn blir 
fossilfri. Att uppnå detta senast 2050 är inte bara möjligt, utan också 
ekonomiskt gynnsamt från ett samhällsperspektiv. För att skynda på 
förändringstakten har fyra bolag bildat en koalition och bjuder in andra att 
delta.  
 
Utgångspunkten för koalitionen är studien "The Pathways Study: Achieving fossil-free 
commercial transport by 2050”. Studiens slutsats är att det är möjligt att nå fossilfritt 
inom tunga transporter inom tidsramen för Parisavtalet. För att komma dit krävs dock 
att näringsliv och politik går samman, påbörjar förändringen och ser till att den sker i 
en historiskt snabb takt. 
 
Näringslivsaktörer går därför samman som en röst för att påverka allmänhet och 
politik, med sikte på att skapa optimala förutsättningar för en ömsesidigt fördelaktig 
förändring inom transportsektorn. Det krävs att hela systemet beaktas och 
koalitionen av bolag utgör en stark bas som representerar infrastruktur, 
energiförsörjning, fordonstillverkning och detaljhandel med transportköps-
perspektivet.  
 
Koalitionen kommer att fortsätta att bygga kunskap samt identifiera 
innovationsmöjligheter och partnerskap inom medlemmarnas verksamhet och 
ekosystem som har potential att ge stor effekt.  
 
– De senaste åren har visat att omställningen till hållbara tunga transporter börjar ta 
fart och att marknaden svarar. Mycket mer måste dock ske för att minska 
växthusgasutsläppen. Ingen klarar av att göra detta ensam, men tillsammans kan vi 
lyckas. Därför är den grund som vi nu lägger med denna kollation ett viktigt steg som 
visar hur vi kommer att driva förändring, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och 
koncernchef.   
 
– Det vi  idag tillkännager är en språngbräda för ytterligare och djupare kunskap om 
ett globalt fossilfritt system för tunga transporter. Redan nu står det dock klart att 
infrastruktur för elektrifiering av tunga fordon är en viktig del av resan. Det passar 
därför bra för Siemens att gå ihop i denna grupp av företag som visar att de vill vara 
med och påverka och som åtar sig att se till att det händer, säger Ulf Troedsson, 
koncernchef för Siemens Norden.  
  
– Det finns ingen tvekan om att framtidens transportsystem kommer att gå på grön 
energi. Omställningen av den tunga transportsektorn kommer att påverka ett helt 
ekosystem av aktörer. När vi ser till våra långsiktiga agendor så är vi helt ense, men 
det är här och nu vi måste gå samman för att påskynda förändring. Detta är bara 

https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
https://www.scania.com/group/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/white-paper-the-pathways-study-achieving-fossil-free-commercial-transport-by-2050.pdf
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första steget i ett mycket intressant samarbete, säger Marc Hoffmann, VD för E.ON 
Sverige.  
 
– Klimatet är en av de främsta prioriteringarna för alla bolag idag och vi har satt höga 
ambitioner för att vår verksamhet ska bli klimatpositiv till 2040. Men det är först när vi 
slår oss samman med andra nyckelaktörer i näringslivet som vi kan nå de ambitiösa 
målen. Att gå med i denna koalition ger oss en unik möjlighet att införa smarta, 
effektiva och hållbara lösningar för vår egen transport och logistik, säger Anna 
Gedda, hållbarhetschef på H&M group.  
 
För ytterligare information, kontakta:  
Karin Hallstan, Public Relations Manager, Scania, telefon: 076 842 81 04, e-post: 
karin.hallstan@scania.com  
Charlotta Målargård, Kommunikationschef, Siemens AB, telefon: 070-728 10 67;  
e-post: charlotta.malargard@siemens.com 
Pernilla Schoug, Kommunikationschef E.ON Energilösningar 070 655 14 85 
H&M group Media Relations: groupmediarelations@hm.com 
 
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och 
kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 
8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till 
nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och 
är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är 
koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika 
och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av 
Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer information besök: www.scania.com. 
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