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DB Autozug firar internationella världsmiljödagen  
 

DB Autozug uppmärksammar FN:s internationella miljödag med sitt miljövänliga 

bidrag – att resa med bil, mc och sin familj på biltåg genom Europa. Jämfört med 

flyg och bil så sparar du mellan 60 – 100 gram Co2 genom att ta bilen på DB 

Autozug. 

 

Idag firas den internationella miljödagen världen över . DB Autozug firar detta genom 

att visa ett miljövänligt alternativ till att färdas långa sträckor på den europeiska 

kontinenten i egen bil.  

 

Genom att köra ombord bilen, mc:n och hela familjen på DB Autozug-tåget sparar man 

väsentligt på miljön. Men samtidigt minskar man också restid, kostnader och 

säkerhetsriskerna på vägarna. Man sover på tåget under natten och kommer fram utvilad 

med bil eller mc och passagerare till sin destination, 1-2 dagar tidigare än om man kört 

själv. 

  

Men inte minst viktigt är att man som bilist bidrar till en renare miljö. DB Autozug har 

gjort en jämförelse av koloxidutsläppen mellan olika färdsätt.

 

 

En jämförelse av utsläpp i koldioxid med olika transportsätt: 

 

DB Autozug   45 gram Co2 per passagerare och kilometer 

 

Bil   105 gram Co2 per passagerare och kilometer 

 

Flygresa  205 gram C02 per passagerare och kilometer 

 

 

Det mest hållbara och miljövänliga sättet att resa ner till södra Europa och Medelhavet  

är att ta bilen på DB Autozug.  DB Autozug har sju tyska terminaler: Berlin, 

Düsseldorf, Hamburg, Hildesheim, Lörrach, München och Neu-Isenburg (Frankfurt). 

Därfirån kan man resa till mål i Europa som Innsbruck, Schwarzach-St. Veit och 

Villach i Österrike, Alessandria och Bozen i Italien samt Narbonne i Frankrike 

 

För information och bokning, kontakta Deutsche Bahns ombud i Skandinavien på +45 

33 36 06 60 eller besök www.dbautozug.se  

----- 

För mer information om DB Autozug, kontakta Elin Norlin, Comvision, tel: 08-410 458 

00 eller elin@comvision.se 
 

                                                           

 Källa DB Autozug 

http://www.dbautozug.se/
mailto:elin@comvision.se
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DB Autozug är biltåg som går från flera orter i Tyskland, bland annat Hamburg-Altona, till destinationer i 

Alperna och södra Europa. Det är ett bekvämt och tryggt sätt att resa med bil utan att behöva köra hela 

sträckan ner till kontinenten. Dessutom är det bättre för miljön. För bokning vänligen besök 

www.dbautozug.se eller ring DB Autozugs representant i Skandinavien på 45 33 36 06 60. 

http://www.dbautozug.se/

