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Programförklaring samarbetsprojekt 090601 

Sveriges största företag samarbetar för att minska 

koldioxidutsläppen 

Fem av Sveriges största företag samarbetar för att sänka CO2utsläppen från sina 

transporter. Målet är att åstadkomma miljömässigt bättre transporter. Samarbetsprojektet 

är unikt i Sverige och ett tydligt tecken på att CO2-utsläppen kan minskas med 

gemensamma åtgärder. Nyckeln i projektet är Preems bränsle ACP Diesel Bio30 som 

minskar koldioxidutsläppen med 19% jämfört med standarddiesel* och kan användas i 

befintlig fordonsflotta. Det innebär att transportörerna ges en konkret möjlighet att, utan 

nya investeringar, snabbt kunna minska sina koldioxidutsläpp vid körning.  

 

H&M, Volvo Logistics, IKEA och DHL är några av Sveriges största transportköpare. 

Samarbetet startade då de gemensamt sökte miljömässigt bättre drivmedelsalternativ. 

Utgångspunkten var att undersöka vilka direkta och konkreta möjligheter som finns för 

dagens befintliga motorfordonsflotta. Och eftersom Preem, genom ACP Diesel Bio30, är det 

enda drivmedelsbolaget som kan erbjuda ett sådant alternativ idag, var valet naturligt. 

Ambitionen är att kunna erbjuda och stimulera sina respektive transportutförare att 

använda drivmedel som är bättre för miljön.  

 

Om drivmedlet 

Drivmedlet som erbjuds på pilotstationerna är Preems produkt Active Cleaning Power Diesel 

Bio30 som har en inblandning av 30 % RME (rapsmetylester). Inblandningen reducerar 

utsläppen av fossilt koldioxid med hela 19 % jämfört med standarddiesel *. Produkten har 

testats av Preems transportorganisation. ACP Diesel Bio30 är i nuläget avsett för att 

användas under sommarhalvåret men på längre sikt ska köldegenskaperna utvecklas så att 

bränslet även klarar det svenska vinterklimatet. ACP Diesel Bio30 ska inte förväxlas med 

vanlig ACP Diesel som innehåller 5% RME. 

 

Tillgänglighet 

Pilotverksamheten med tankstationerna startar i en liten skala, men beroende på 

efterfrågan planerar vi att utöka antalet tankställen. Preem kommer att erbjuda bränslet i 

på fyra orter i centrala lägen, nära lager och knutpunkter för H&M, Volvo, IKEA och DHL. 

Det första tankstället öppnas i juni vid IKEA:s centrallager i Älmhult. Övriga anläggningar är 

belägna i Torsvik/Jönköping, Skarvik/Göteborg och Eskilstuna. Bränslet och pumparna 

kommer att vara tillgängliga för alla men för att använda produkten måste fordonsägaren ha 

motortillverkarens medgivande för att garantierna ska gälla. Produkten kan även köpas per 

tankbil till egen cisternanläggning och levereras var som helst i Sverige. 

 

*) Källa: Lunds Tekniska Högskola_ Perstorps Well to Wheel Studie för RME, 2009. 
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För mer information 

Thomas Ögren, Presschef Preem AB 

Telefon 070-450 10 01 

 

Cornilla von Plomgren, DHL Head of Communications, Sweden  

Telefon 08-543 45 206 

 

Tatiana Butovitsch-Temm, Tf kommuniktionschef, Volvo Logistics 

Telefon 031-322 89 29 mobil 0735- 421 151  

 

Jeanette Skjelmose, Social & Enviromental Manager, Supply Chain, Ikea,  

Telefon 0732-320 063 

 

Camilla Emilsson Falk, Communication & Press, H&M  

Telefon 08-796 55 00 

 

 

 

 

 

 

 


