Grönsakshallen Sorunda tankar 100% förnybar HVO
hos Energifabriken i Mora

Hej, Mikael Nygard, Grönsakshallen Sorunda!
Varför tankar ni fossilfritt?
- För att det stämmer väl in på vår policy. Vi säljer mycket närodlat och KRAV-odlat och vill
hjälpa till med det vi kan genom att erbjuda så rena transporter som möjligt. Vi kör på
förnybart bränsle på eget initiativ för att det stämmer med våra produkter och vår profil.
Har ni använt det i er marknadsföring?
- Nej inte i vår marknadsföring, men vi berättar såklart när någon frågar. Och så sätter vi upp
miljöberäkningen från Energifabriken så att den syns i våra lokaler där vi möter kunder.
Hur reagerar era kunder?
- De reagerar positivt överlag! Men visst finns det fortfarande en del där det bara är sista
kronan som räknas och som inte värderar klimatåtgärder särskilt högt.

Tror ni att ni påverkar era kunder att ställer mer krav på förnybara transporter?
- Vi har kanske inte kommit dit än, men för oss är nästa steg att informera våra kunder om
möjligheten på alla våra utskick, fakturor mm. Transportbranschen utmålas ofta som
miljöbovar, men många transportföretag har kommit betydligt längre i omställningen än vad
både politiker och transportköpare känner till.
Har det varit enkelt att byta till fossilfritt bränsle?
- För oss har det varit väldigt enkelt. Vi var lite av pionjärer i vårt område och började köra
på RME tidigt. I och med utbyggnaden av tankstationer har vi kunnat köra allt fler bilar på
förnybart bränsle. Vi har inte upplevt några som helst problem med RME, som många
olyckskorpar kraxar om. Och det är minst lika enkelt med HVO, vi märker ingen skillnad mot
diesel över huvud taget. Tekniken finns och bilarna fungerar klockrent!
Vilken typ av bilar kör ni?
- Vi kör både Scania och Volvo, ungefär hälften av varje.
Hur länge har ni tankat fossilfritt?
- Vi har kört i två år och tankat både RME och HVO. Majoriteten av bilarna går fossilfritt idag,
önskedrömmen är ju att kunna klippa tankkorten för fossil diesel och bara tanka förnybart
bränsle.

Hitta till Energifabrikens tankstation i Mora
Bilmetro Lastbilar
Skålmyrsvägen 39
792 50 Mora
Här kan du tanka: HVO + Adblue
Vill du veta med om våra förnybara bränslen och tankstationer?
Besök www.energifabriken.se

100% förnybara bränslen

