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Miljöpolicy 
 
Transportsektorn står för en relativt stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser. En 
klimatomställning av transportsektorn bidrar därför till att uppnå de nationella klimatmålen. 
Bäckby Åkeri AB ser det som självklart att bidra till att uppnå klimatmålen och kommer 
därför att så långt det är möjligt arbeta för att minska vår klimatpåverkan och därigenom 
även minska våra kostnader och stärka vår position som ett konkurrenskraftigt 
transportföretag.  
 
ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPFYLLA VÅR MILJÖPOLICY 
 
Bäckby Åkeri AB ska 

• Aktivt söka använda det dieselbränsle som ger minst klimatpåverkan. Vid tiden för 
upprättande av detta dokument drivs samtliga fordon av diesel och för närvarande 
använder vi endast Preem evolution diesel som under andra halvan av år 2020 
minskade vår co2-påverkan med 85 % i förhållande till direktiv 2009/28/EG 
standardvärde1. 

• Använda digital ruttplanering.  
• Föra aktiv dialog med kunder om leveranstider och tidsfönster för att optimera våra 

rutter. 
• Sträva efter att optimera aerodynamiken på våra fordon vid nybeställning av 

påbyggnad eller andra vid genomförande av andra förändringar på fordon samt 
regelbundet se till att använda rätt däcktryck.  

• Vid inköp av fordon ska vi analysera vilken fordonsstorlek, motoreffekt, däckstorlek 
och miljö- prestanda som krävs för tänkta uppdrag. Vi ska sträva efter att ställa om 
till förnybara bränslen.   

 
1 Se bilaga 1 
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Vill du veta mer?              
Kontakta oss på 010-450 00 00 eller kundtjanst@preem.se 
Du hittar även mer information på preem.se                                                                                  

 

Preem Evolution Diesel 
Premium III 
 
Kund:  Bäckby Åkeri AB 
Gäller:  Maxvolym 78m3 inom perioden 1/7-31/12 2020 
 
Produktfördelar: 
x Tillverkad i Sverige under hållbara produktions- och transportförhållanden. 
x Minskar utsläppen av fossila växthusgaser. 

 
 
 
 
Från tall till tank  
Varje produkt ska ge så liten klimatpåverkan 
som möjligt. Det innebär att Preem tar 
miljöansvar för hela kedjan – inte bara 
slutprodukten – från tillverkning till 
distribution.  Vi är noggranna i varje steg för 
att göra positiv skillnad för miljön. 
 

Ditt bidrag för miljön  
Certifikatet anger ditt bidrag för miljön. Du 
erhåller det när du är Preems kund, oavsett 
om du får produkten levererad från depå, 
hämtar den själv eller tankar på station. 
Certifikatet gäller för avtalad volym inom 
överenskommen tidsperiod. 
 

Så har vi räknat  
Beräkningarna har skett enligt Well-to-Wheel 
(WTW), det vill säga hela produktens livscykel 
från råvara till användning. Besparingen 
jämförs mot ett standardvärde i enlighet med 
Europaparlamentets och Europarådets direktiv 
2009/28/EG om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor.  

Referensvärdet för fossil diesel är i enlighet  
med förordningens direktiv för 
reduktionspliktig volym. 
 

85% 
CO2-reduktion 

 


