
DEN SNABBASTE VÄGEN
TILL FOSSILFRIA TRANSPORTER
100% FÖRNYBAR OCH HÅLLBAR DIESEL



Visste du att det finns ett hållbart och 100% fossilfritt 
alternativ till den vanliga förorenande dieseln, som kan 
användas i dieselmotorer utan att göra några ändringar?

Vägtransporterna svarar för cirka 20% av de globala koldiox-
idutsläppen. Samtidigt är vägtransporterna avgörande 
för att vårt samhälle ska fungera. Från leverans av färska 
livsmedel och varor till insamling och hantering av avfall samt 
kollektivtrafik som ger alla invånare enkel transport från punkt 
A till punkt B.

Vi behöver renare bränslen för att möta den växande globala 
efterfrågan på transporter med lägre koldioxidutsläpp. För 
vår planet, för framtida generationer och för luftkvaliteten 
i de städer vi lever i. Men tänk om vi skulle kunna göra alla 
vägtransporter fossilfria redan idag, utan att behöva investera 
och vänta på framtidens teknik?

Biobränsle erbjuder en smidig övergång som syftar till att 
minska transportsektorns koldioxidutsläpp från befintliga och 
nya dieselmotorer, utan att några ändringar eller investeringar 
behövs. Övergången är enkel och effekten märks redan 
imorgon, med stora minskningar av koldioxidutsläppen och 
renare luft.

Biofuel Express är en ledande distributör av 100% fossilfria 
biobränslen, som B100 Biodiesel (RME) och HVO100 Förnybar 
Diesel

Vi har en dokumenterad historik när det gäller fördelarna 
med biobränsle och vi är din partner i övergången till 
förnybara biobränslen. Vi har som mål att förbättra miljön och 
företagets konkurrenskraft.

BIOBRÄNSLE – DEN ENKLASTE VÄGEN   
TILL FOSSILFRI DRIFT



För tio år sedan satte region Stockholm upp ett ambitiöst mål 
om att all kollektivtrafik på land skulle drivas med 100% fossilfritt 
bränsle till 2025. Tack vare ett målinriktat arbete nåddes detta mål 
redan i september 2018, sju år före deadline.

Biobränsle av typen B100 Biodiesel RME och HVO100 Förnybar 
Diesel har varit den största bidragande faktorn bakom 
övergången till 100% fossilfri kollektivtrafik i Stockholm. Totalt 
används fossilfritt biobränsle i 85% av bussarna i Stockholm.

OMEDELBAR EFFEKT
MINIMAL ANSTRÄNGNING

100 % FÖRNYBART OCH HÅLLBART BRÄNSLE
Fossilfritt, med upp till 90% CO₂ reduktion

RENARE LUFT
Luktfri och färre  lokala utsläpp  

INGA INVESTERINGAR
Kompatibel med befintliga dieselmotorer och befintlig 
bränsleinfrastruktur

Biobränsle är ett 100% hållbart, fossilfritt alternativ till vanlig 
dieselolja som kan minska beroendet av fossila energikällor. 
Det framställs av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor, 
animaliska fetter och rester från livsmedelsindustrin. 

Biobränslen fungerar i alla dieselmotorer och gör det möjligt 
för fordonsflottor att direkt konvertera till miljövänliga 
alternativ, vilket avsevärt minskar transportsektorns koldiox-
idutsläpp.

LÄS HELA ARTIKLELN OCH 

TITTA PÅ VIDEOFILMERNA PÅ NÄTET

VAD ÄR BIOBRÄNSLE?

STOCKHOLM ÄR VÄRLDENS FÖRSTA 
HUVUDSTAD MED 100% FOSSILFRI BUSSTRAFIK



GODKÄNT AV LEDANDE  
TILLVERKARE AV TUNGA FORDON 

KOMPATIBEL MED ALLA DIESELMOTORER  
INGA ÄNDRINGAR BEHÖVS

FÖR DIN MOTOR  
Förnybara biobränslen uppfyller även de tuffaste kraven 
från tillverkarna och innebär inte att du måste ändra 
ditt fordon. Våra produkter är helt kompatibla med alla 
moderna dieselmotorer i bussar, lastbilar, taxibilar, en-
treprenadfordon, båtar, kraftgeneratorer, jordbruks-och 
skogsmaskiner, etc. 

Dessutom är biobränsle kompatibelt med den befintliga 
bränsleinfrastrukturen.

PÅ VÄG MOT EN FOSSILFRI FRAMTID
PRESTANDA MÖTER HÅLLBARHET 



PÅ VÄG MOT EN FOSSILFRI FRAMTID
PRESTANDA MÖTER HÅLLBARHET 

CO₂   90% minskning

Partiklar   33% minskning

NOx   9% minskning

HC  30% minskning

CO  24% minskning

FÖR VÅRA STÄDER
Luftföroreningar påverkar alla och är ett av de största 
hoten mot miljön. Det finns en växande efterfrågan 
på lösningar för att minska utsläppen och förbättra 
luftkvaliteten i stadsområdena.

De fossilfria biobränslena från Biofuel Express har en 
omedelbar effekt vad gäller att minska koldioxidutsläp-
pen med upp till 90%.

HVO100 Förnybar Diesel är ett enastående luktfritt 
alternativ, som varken innehåller svavel, syre, kväve eller 
aromatiska föreningar. Perfekt för att driva stadsbussar, 
leveranslastbilar, sopbilar, taxibilar och andra fordon 
som kör i tätbefolkade stadsområden.

HUR MILJÖVÄNLIGA ÄR DE OLIKA 
BRÄNSLENA PÅ MARKNADEN?
Biofuel Express erbjuder två typer av biobränsle:  
HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel (RME).

HVO100 Förnybar Diesel är det enda bränsle som 
klassificeras som “grönt” av Energimyndigheten i 
Sverige, medan B100 Biodiesel (RME) klassificeras på 
samma nivå som andra icke-fossila alternativ.

HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel (RME) 
kräver inga investeringar i nya fordonsflottor, utan 
befintliga fordon kan användas och påverka miljön 
positivt redan imorgon.

Källa: Energimyndigheten.

KOMPARATIV MINSKNING MED        
HVO100 NESTE MY FÖRNYBAR DIESEL

DIESEL

HVO



Första generationens biodiesel, FAME.

Framställd av hållbar rapsolja (RME).

• Minskning av CO₂ med upp till 70%
• RME-biodiesel med bästa kvaliteten på marknaden
• Strategiskt utvecklad för användning i ren form
• Överträffar biodieselstandarden EN14214 med stor 

marginal
• Patenterad efterbehandling
• Avancerade komponenter
• Klarar låga temperaturer ner till -20 °C
• Biologiskt nedbrytbar

GRÖN, GRÖN – 
MEN ANNORLUNDA

Biofuel Express erbjuder de bästa högkvalitativa 
biobränsleprodukterna på marknaden genom 

våra långsiktiga partnerskap med världens 
ledande tillverkare av biobränsle.

Välj mellan B100 Biodiesel (RME) och HVO100 
Neste MY Förnybar Diesel.

Båda produkterna är 100% förnybara, fossilfria 
alternativ till vanlig diesel, med stor minskning av 

koldioxidutsläppen.

B100 BIODIESEL (RME) 



HVO100 NESTE MY 
FÖRNYBAR DIESEL  
Avancerad syntetisk diesel (andra generation).    

Framställd av avfall och restprodukter.

• Minskning av CO₂ med upp till 90%
• Högre cetantal (70–90) – extra kraft för motorn och 

effektivare och renare förbränning
• Kan användas i alla dieselmotorer och minskar 

motorbullret (dB)
• Uppfyller EN15940-standarden och dieselbränsle-

standarderna ASTM975D, JIS K2204 och EN590, med 
undantag för något lägre densitet

• Överlägsen prestanda, ner till -32 °C
• Utmärkta lagringsegenskaper – förlorar inte i kvalitet
• Luktfri – innehåller varken svavel, syre, kväve eller 

aromatiska föreningar
• Kan blandas med vanlig diesel

GRÖN, GRÖN – 
MEN ANNORLUNDA

Biofuel Express erbjuder de bästa högkvalitativa 
biobränsleprodukterna på marknaden genom 

våra långsiktiga partnerskap med världens 
ledande tillverkare av biobränsle.

Välj mellan B100 Biodiesel (RME) och HVO100 
Neste MY Förnybar Diesel.

Båda produkterna är 100% förnybara, fossilfria 
alternativ till vanlig diesel, med stor minskning av 

koldioxidutsläppen.



 
 

Biofuel Express är specialister på rådgivning och beräkning av 
fördelar vid konvertering till fossilfria bränslen. Det gör oss till 
den rätta partnern  vid omställning av dieselfordon till 100% 
fossilfri drift.

Vi har en dokumenterad historik av att minimera våra kunders 
miljöpåverkan. 

Genom att använda fossilfritt bränsle från Biofuel Express 
minskade utsläppen av växthusgaser (GHG) under 2018 med 
200 000 000 kg CO₂, vilket motsvarar de årliga koldioxidut-
släppen från 72 000 bilar.

Biofuel Express är en ledande distributör av 100% förnybara 
biobränslen, som B100 biodiesel (RME) och HVO100 förnybar 
diesel.

Genom våra långsiktiga partnerskap med världens 
ledande tillverkare av biobränsle erbjuder Biofuel Express 
leveransgaranti av de bästa högkvalitativa biobränsleproduk-
terna på marknaden, år efter år.

Under de senaste 10 åren har vi specialiserat oss på att 
konvertera fordonsflottor från vanlig diesel till 100 procents 
biodieseldrift samt på tankningsutrustning för bussar, lastbilar 
och bilar. 

Våra marknadsledande, högkvalitativa produkter kan tankas 
direkt från våra stationer i Sverige eller levereras till dina egna 
tankar. Biofuel Express ger dig en pålitlig distribution.

Vi arbetar mot en 100 procents biodrivmedelsmarknad , 
eftersom vi har ett stort engagemang för förnybara bränslens 
positiva miljöpåverkan.

KONTAKT

telefon  +46 (0) 418 495 120

e-post   mail@biofuel-express.com

web   www.biofuel-express.com

DIN LEVERANTÖR AV FOSSILFRIA BRÄNSLEN
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SÄKER KONVERTERING            
TILL FOSSILFRIA TRANSPORTER




