
DEN RASKESTE VEIEN 
TIL FOSSILFRI TRANSPORT
100 % FORNYBAR OG BÆREKRAFTIG DIESEL



Visste du at det finnes en bærekraftig og 100 % fossilfri 
erstatning for den vanlige forurensende dieselen som kan 
brukes i dieselmotorer uten modifiseringer?

Veitransport står for ca. 20 % av de globale CO₂-utslippene. 
Samtidig er veitransport avgjørende for at samfunnet vårt 
skal fungere. Fra levering av fersk mat og innsamling og 
håndtering av avfall til kollektivtransport som gir enkel 
transport for alle innbyggere fra A til Å.

Vi trenger renere drivstoff for å dekke den økende globale 
etterspørselen etter drivstoff som gir lavere karbonutslipp. Av 
hensyn til planeten, fremtidige generasjoner og luftkvaliteten 
i byene vi bor i. Men hva om vi kunne gjøre all veitransport 
fossilfri allerede i dag uten å måtte investere og vente på 
morgendagens teknologi?

Biodrivstoff er en sømløs måte å redusere karbonutslip-
pene fra transportsektoren på, både i eksisterende og nye 
dieselmotorer, uten behov for modifisering eller investeringer. 
Det er enkelt å bytte og effekten kan oppnås allerede i 
morgen i form av betydelige reduksjoner i CO₂-reduksjoner 
og renere luft.

Biofuel Express er en ledende distributør av 100 % fossilfritt 
biodrivstoff, f.eks. B100 Biodiesel (RME) og HVO100 Fornybar 
Diesel.

Vi har dokumenterte resultater for fordelene ved biodrivstoff, 
og vi er din partner i overgangen til fornybart biodrivstoff. Vi 
jobber for å forbedre miljøet og selskapets konkurranseevne.

BIODRIVSTOFF – DEN ENKLESTE VEIEN  
TIL FOSSILFRI DRIFT



STOCKHOLM ER VERDENS FØRSTE 
HOVEDSTAD MED 100 % FOSSILFRIE BUSSER
For ti år siden satte Region Stockholm et ambisiøst mål om at 
all kollektivtransport på land skulle foregå med 100 % fossilfritt 
drivstoff i 2025. Takket være målrettet arbeid ble dette målet nådd 
allerede i september 2018, syv år før fristen.

Biodrivstoff av typen B100 Biodiesel RME og HVO100 Fornybar 
Diesel har vært den viktigste medvirkende faktoren til overgangen 
til 100 % fossilfri kollektivtransport i Stockholm. Totalt brukes 
fossilfritt biodrivstoff i 85 % av bussene i Stockholm.

UMIDDELBAR EFFEKT
MINIMAL ANSTRENGELSE

100 % FORNYBART OG BÆREKRAFTIG DRIVSTOFF
Fossilfri, opptil 90 % CO₂-reduksjon

RENERE LUFT
Luktfri og minimalt med lokale klimagassutslipp  

INGEN INVESTERINGER
Kompatibel med eksisterende dieselmotorer  
og drivstoffinfrastruktur

HVA ER BIODRIVSTOFF?
Biodrivstoff er et 100 % bærekraftig, fossilfritt alternativ 
til vanlig fossil diesel og kan redusere vår avhengighet av 
fossile energikilder. Det fremstilles av fornybare råvarer som 
vegetabilske oljer, animalsk fett og rester fra matvareindustrien. 

Biodrivstoff fungerer i alle dieselmotorer, og gjør det mulig 
for bedriftens bilpark å gå over til miljøvennlige alternativer 
umiddelbart og dermed redusere karbonavtrykket til transport-
sektoren betraktelig.

LES HELE ARTIKKELEN OG 

SE VIDEOFILMENE PÅ INTERNETT



GODKJENT AV LEDENDE  
PRODUSENTER AV TUNGE KJØRETØY 

KOMPATIBELT MED ALLE DIESELMOTORER    
IKKE BEHOV FOR MODIFISERING

FOR MOTOREN DIN  
Fornybart biodrivstoff oppfyller selv de strengeste 
kravene fra produsentene, og ingen modifisering 
av kjøretøyet er nødvendig. Våre produkter er fullt 
kompatible med alle moderne dieselmotorer i busser, 
lastebiler, taxier, anleggsmaskiner, båter, strømgenera-
torer, landbruks- og skogsmaskiner osv. 

I tillegg er biodrivstoff 100 % kompatibelt med den 
eksisterende drivstoffinfrastrukturen.

MOT EN FOSSILFRI FRAMTID
DER PRESTASJON OG BÆREKRAFT MØTES 



MOT EN FOSSILFRI FRAMTID
DER PRESTASJON OG BÆREKRAFT MØTES 

CO₂   90% reduksjon

Partikler   33% reduksjon

NOx   9% reduksjon

HC  30% reduksjon

CO  24% reduksjon

FOR BYENE VÅRE
Luftforurensning påvirker alle og er en av de største 
truslene for miljøet. Det er økende etterspørsel etter 
løsninger for å redusere utslippene og forbedre 
luftkvaliteten i urbane områder.

De fossilfrie biodrivstofftypene fra Biofuel Express vil 
umiddelbart bidra til en reduksjon av karbonutslippene 
med opptil 90 % CO₂.

HVO100 Fornybar Diesel er et fremragende luktfritt 
alternativ som verken inneholder svovel, oksygen, 
nitrogen eller aromatiske forbindelser. Den er ideell 
som drivstoff i bybusser, varebiler, renovasjonsbiler, 
taxier og andre kjøretøyer som brukes i tett befolkede 
byområder.

HVOR MILJØVENNLIG ER DE ULIKE 
DRIVSTOFFTYPENE PÅ MARKEDET?

Biofuel Express tilbyr to typer biodrivstoff: 

HVO100 Fornybar Diesel og B100 Biodiesel (RME).

HVO100 Fornybar Diesel er det eneste drivstoffet som 
er klassifisert som grønt av den svenske Energimyn-
digheten, mens B100 Biodiesel (RME) ligger på linje 
med andre ikke-fossile alternativer.

Verken HVO100 Fornybar Diesel eller B100 Biodiesel 
(RME) krever investeringer i ny bilpark. Man kan bruke 
de eksisterende bilene og få miljøgevinst i morgen.

Kilde: Energimyndigheten.

KOMPARATIV REDUKSJON MED                

HVO100 NESTE MY FORNYBAR DIESEL

DIESEL

HVO



Første generasjons biodiesel, FAME.
Produsert av bærekraftig rapsolje (RME).

• Opptil 70 % CO₂-reduksjon
• Den beste RME-biodieselen på markedet
• Strategisk utviklet for 100 % bruk
• Overstiger biodieselstandarden EN14214 

med stor margin
• Patentert etterbehandling
• Avanserte komponenter
• Temperaturbestandig ned til -20 °C
• Biologisk nedbrytbar

GRØNN,GRØNN – 
MEN ANNERLEDES

Biodiesel Express tilbyr de beste høykvalitative 
biodrivstoffproduktene på markedet gjennom 

vårt langsiktige partnerskap med ledende 
produsenter av biodrivstoff i verden.

Velg mellom B100 Biodiesel (RME) og  
HVO100 Neste MY Fornybar Diesel.

Begge produktene er 100 % fornybare og 
fossilfrie alternativer til vanlig diesel, med stor 

CO₂-reduksjon.

B100 BIODIESEL (RME) 



Avansert syntetisk diesel (andre generasjon). 
Produsert av avfall og matrester.

• Opptil 90 % CO₂-reduksjon
• Høyere cetantall (70-90) – ekstra kraft til motoren, 

og mer effektiv og renere forbrenning
• Kan brukes i alle dieselmotorer og reduserer 

motorstøy (dB)
• Samsvarer med EN15940-standarden og diesel-

drivstoffstandardene ASTM975D, JIS K2204 og 
EN590, med unntak av litt lavere tetthet

• Overlegen ytelse, ned til -32 °C
• Utmerkede lagringsfunksjoner –  

kvaliteten taper seg ikke
• Luktfri – inneholder verken svovel, oksygen, 

nitrogen eller aromatiske forbindelser
• Kan blandes med vanlig diesel

GRØNN,GRØNN – 
MEN ANNERLEDES

Biodiesel Express tilbyr de beste høykvalitative 
biodrivstoffproduktene på markedet gjennom 

vårt langsiktige partnerskap med ledende 
produsenter av biodrivstoff i verden.

Velg mellom B100 Biodiesel (RME) og  
HVO100 Neste MY Fornybar Diesel.

Begge produktene er 100 % fornybare og 
fossilfrie alternativer til vanlig diesel, med stor 

CO₂-reduksjon.

HVO100 NESTE MY 
FORNYBAR DIESEL   



 
 

SIKKER OVERGANG           
TIL FOSSILFRI TRANSPORT
Hos Biofuel Express er vi spesialister på rådgivning og 
beregning av fordelene med fossilt drivstoff. Dette gjør oss til 
den rette partneren for å konvertere dieselkjøretøy til 100 % 
fossilfri drift.

Vi kan dokumentere at vi har redusert våre kunders 
miljøpåvirkning. 

Ved å bruke fossilfritt drivstoff fra Biofuel Express ble 
utslippene av klimagasser i 2018 redusert med 200 000 000 
kg CO₂, som tilsvarer de årlige CO₂-utslippene fra 72 000 biler.

Biofuel Express er en ledende distributør av 100 % fornybare 
biodrivstofftyper, f.eks. B100 Biodiesel (RME) og HVO100 
Fornybar Diesel.

Via vårt langsiktige samarbeid med ledende produsenter av 
biodrivstoff i verden kan Biofuel Express tilby leveringsga-
ranti for de beste høykvalitative biodrivstoffproduktene på 
markedet – hvert år.

De siste 10 årene har vi spesialisert oss på konvertering av 
bilparker fra vanlig diesel til 100 % biodieseldrift samt på 
fyllingsutstyr til busser, lastebiler og biler. 

Våre markedsledende produkter av høy kvalitet kan fylles rett 
på tanken fra våre stasjoner i Sverige eller leveres til dine egne 
tanker. Biofuel Express sikrer deg pålitelig distribusjon.

Vi jobber for å realisere et marked med 100 % biodrivstoff 
fordi vi er lidenskapelig opptatt av den positive miljømessige 
virkningen av fornybart drivstoff.

KONTAKT

telefon  +46 (0) 418 495 120

e-post   mail@biofuel-express.com

internett www.biofuel-express.com

DIN LEVERANDØR AV FOSSILFRITT DRIVSTOFF
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