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Bærekraftdokumentasjon i en helt ny klasse
Biofuel Express Insight er den første kundeportalen 
i den nordiske regionen som er utviklet for å  
dokumentere CO2-reduksjonen for biodrivstoff. 
Med økende krav til dokumentasjon av selskapenes 
CO2-fotavtrykk er det essensielt å presentere  
dokumentasjon som en del av ESG-rapporterin-
gen eller i overenstemmelse med Science-Based  
Targets. Det bidrar til å gi alle interessenter innsikt i 
selskapets resultater, fremdrift og ambisjoner. 

Biofuel Express Insight kan spesielt:
• Gi oversikt over det totale drivstofforbruket
• Følge utregningen av den totale CO2- 

reduksjonen 

ISCC-sertifiserte produkter og prosesser
Biofuel Express’ produkter er av høyeste kvalitet og 
bidrar til å begrense utslippet av CO2 i atmosfæren. 
For å sikre transparens rundt CO2-utslippet for driv-
stoffets livssyklus er produktene ISCC-sertifisert. 
ISCC-sertifiseringen er et av verdens ledende  
sertifiseringssystemer som streber etter å skape 
transparens rundt bærekraftige løsninger slik at 
råmaterialer kan spores gjennom leveringskjeden. 
I tillegg er det din garanti for at produktene ikke  
bidrar til avskoging som fører til tap av bio- 
diversitet.

      Med Biofuel Express Insight-portalen har  Biofuel Express trappet opp innsatsen. Jeg skulle 
ønske andre leverandører også kunne sørge for så god kvalitet på informasjonen. Portalen har fått 
avgjørende betydning for gruppen vår, og den blir  mye brukt på tvers av forskjellige funksjoner 
og geografiske områder - fra innkjøp til business controllere, drivstoff-management og  

- naturligvis - avdeling for bærekraft,”

- Biofuel Express-kunde

”

• Gi innsikt i råmaterialene og deres opprinnelse
• Laste ned gyldige bærekraftsrapporter på en 

enkel og grei måte

https://youtu.be/k_Q37lM9CJ4
https://youtu.be/k_Q37lM9CJ4


”For oss handler det om å  
møte våre kunders behov for å  

kunne dokumentere fremskritt på  
klimafeltet, samtidig som de føler at de er i 

trygge hender. Her har nøkkelordene spesielt 
vært transparens og sikkerhet. Det er viktig at 
kundene våre mottar valide og prosesserte data 

som er til å stole på og som kan tjene som 
benchmarks for selskapet interne arbeid 

med miljø og klima”

-Mads Tarpgaard, COO/CFO  
i Biofuel Express

Last ned gyldige bærekraftsrapporter  
- enkelt og greit
Det er lett å laste ned selskapets bærekraft- 
sertifikater som er satt opp på en profesjonell måte 
og kan brukes både internt og eksternt. Her blir det 
vist hvilke fornybare produkter selskapet ditt har 
forbrukt sammen med råvarene som er benyttet og 
deres opprinnelse. Volumene og CO2-reduksjonen i 
prosent vil også bli oppgitt i rapporten.

Portalens komprehensive dashbord gir et raskt 
overblikk over det totale drivstofforbruket og  
reduserte CO2eq-utslipp både sammenlignet med 
vanlig diesel og i forhold til årlige, gjennomsnittlige 
utslipp fra privatbiler og personer. 

Det er også mulig å oppnå innsikt i drivstoffor-
bruket hele veien ned til sjåføren og lagernivå.

Fokus på sikkerhet
Biofuel Express Insight er utviklet i samarbeid 
med ledende spesialister på teknologiske soft-
wareløsninger. Partnerne er valgt ut spesielt 
på grunnlag av elementer som sikkerhet, data- 
kvalitet og ”cutting edge”-teknologi. 

Har selskapet ditt også ambisjoner om å ta 
ansvar og forplikte seg til å gjøre en virkelig 
forskjell når det gjelder klima?

Biofuel Express er den sterkeste partneren for å 
konvertere fra fossile drivstoff til biodrivstoff, og 
med Biofuel Express Insight har vi også markedets 
ledende dokumentasjonsportal innenfor klima-
rapportering, noe som gir deg det rette verktøyet 
for å måle og ikke minst oppnå dine klima- og  
miljømål i korrelasjon med ESG-rapporteringen 
eller Science-Based Targets.

www.biofuel-express.com

Nøye skreddersydd for ditt selskap og din(e) løsning(er)

Uansett hvilke av våre tjenester du bruker, er Biofuel Express Insight-portalen nøyaktig skreddersydd for 
dine behov. Dette gjelder uansett om du har behov for:

Bulklevering Biofuel Express 2 Card Biofuel Express Card Bulklevering + 
Biofuel Express Card

”

http://www.biofuel-express.com/no/insight/
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