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Scania förbinder sig att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2025  
 
Utsläppen av koldioxid måste halveras vart tionde år för att stoppa den globala 
uppvärmningen. Scania sätter därför två tydliga mål till 2025. 
Koldioxidutsläppen kommer att halveras i verksamheten med samma mål för 
landtransporter i Europa och Latinamerika.  
 
För att nå upp till målen från klimatavtalet i Paris och följa Scanias engagemang för 
ett hållbart transportsystem arbetar Scania kontinuerligt för att minimera utsläppen av 
växthusgaser från sina produkter. Denna ambition gäller också för att minska 
utsläppsnivåerna från egen verksamhet och egna transporter.  
 
– Vi har en långsiktig vision om att ha koldioxidneutrala verksamheter. För att nå vår 
vision utmanar vi oss själva att minska koldioxidutsläppen med 50 procent i alla våra 
verksamheter globalt till år 2025, säger Ruthger de Vries, Scanias produktions- och 
logistikchef.  
 
Scania kommer att uppnå målet1 genom att ytterligare optimera sina 
produktionsprocesser, förbättra energieffektiviteten och övergå till förnybara källor. År 
2017 meddelade Scania att företaget ska byta till fossilfri el senast 2020.  
 
De dagliga logistikflödena i Scanias verksamhet är omfattande och det andra nya 
målet handlar om rollen som en stor transportköpare.  
 
– Vi pratar varje dag med våra kunder och deras kunder om de mest hållbara 
alternativen för deras specifika transportuppdrag. Vår egen logistikverksamhet är på 
många sätt ett laboratorium där vi testar nya idéer och utvecklar våra möjligheter. 
Som en stor transportköpare är det därför naturligt att vi också strävar efter att vara 
en förebild och vi förbinder oss att avsevärt minska vårt utsläpp, säger Ruthger de 
Vries.  
 
Genom att anta en modell där koldioxidminskningen värderas på samma sätt som 
kostnaden för att välja transportlösningen, syftar Scania till att minska utsläppen från 
landbaserade transporter i Europa och Latinamerika med 50 procent till år 2025. 
 
För mer information, se Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2017, sidorna 31 
och 34. 
 
 
För mer information, kontakta: 
Andreas Follér, Sustainability Manager, Scania CV AB 
Tel: 08-553 700 34, e-post: andreas.foller@scania.com 
 

                                            
1 Målen satta med år 2015 som utgångspunkt 

http://ipaper.ipapercms.dk/Scania/ScaniaGroup/SV/arsredovisning/ArsRedovining2017/
mailto:andreas.foller@scania.com


  

  
 

   

  
 

 

 

Scania  
Corporate Relations 
SE-151 87 Södertälje 
Sweden 

Phone +46 8 553 810 00 
www.scania.com 

Facebook.com/ScaniaGroup 
Instagram.com/ScaniaGroup 
Youtube.com/ScaniaGroup 
Twitter.com/ScaniaGroup 

2 (2) 

Hans-Åke Danielsson, Press Manager, Scania CV AB 
Tel: 08-553 856 62, e-post: hans-ake.danielsson@scania.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. 
 
[N18009SE] 

mailto:hans-ake.danielsson@scania.com
http://www.scania.com/

