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KAUKOKIITO BIO
Klimatvänlig transporttjänst
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VAD ÄR KAUKOKIITO BIO?
Kaukokiito BIO-tjänsten transporterar dina försändelser med förnybar 
diesel och minskar transporternas koldioxidavtryck med hela 90 %. An-
vändningen av tjänsten är en konkret hållbarhetsgärning med stor in-
verkan för miljön. Det kräver inga förändringar i det vardagliga arbetet.
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Kaukokiito BIO är en enkel, snabb och 
kostnadseffektiv tjänst som ger ditt företag 
möjlighet att delta i klimatarbetet och göra 
hållbarhet till en integrerad del av affärs-
verksamheten. Som användare av tjänsten 
har du tillgång till Kaukokiitos utsläppsrap-
porter. Med hjälp av dem kan du följa upp 
och informera dina kunder om hur dina 
hållbarhetsmål avancerar. 

Kaukokiito BIO-tjänsten lämpar sig för alla 
transportbehov i ditt företag: paket, stycke-
gods samt del- och hellast.

Hur fungerar det? 
När du väljer tjänsten, tankar Kaukokiito 
den mängd förnybar diesel som motsvarar 
utsläppsminskningsmålet för dina försän-
delser i sitt transportnät. Regelbundna uts-
läppsrapporter redogör för utvecklingen av 
utsläppen från dina transporter.

Vad är förnybar diesel?  
I Kaukokiito BIO-tjänsten används förnybar 
diesel som till 100 % tillverkas av avfall och 
rester. Förnybar diesel brinner rent och har 
hög köldtålighet. Den lämpar sig således för 
transporter i det krävande nordiska klimatet!  

Vad kostar tjänsten? 
Priset för Kaukokiito BIO-tjänsten baserar 
sig på försändelsernas volym och volym-
fördelning. Utifrån dem görs en upps-
kattning av den bränsleförbrukning som 
hänför sig till dina transporter. Dessutom 
inverkar kostnadsskillnaden mellan förny-
bar diesel och fossil diesel på priset. Du 
får en offert av din egen kontaktperson på 
Kaukokiito.

SANDVIK

” Kaukokiito har skött Sandviks alla 
transporter med förnybar diesel se-

dan maj 2022. Vi beslutade att gå med, ef-
tersom det betydligt minskar utsläppen från 
våra transporter. Det krävde inga extra insat-
ser av oss på Sandvik att ta i bruk Kaukokiito 
BIO-tjänsten, men på värdenivå har det en 
stor betydelse i vår vardag. Utsläppsminsk-
ningen har lyckats bra och motsvarat eller 
kanske rentav varit större än de ursprungliga 
kalkylerna. Av erfarenhet kan jag säga att 
tjänsten verkligen fungerar.

– Lauri Myllymaa, Sourcing Category  
   Manager, Sandvik

Kundcase
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Genom att använda tjänsten minskar du tran-
sporternas koldioxidavtryck med 90 %. I den 
utsläppsrapport som du får ser du vilken effekt 
tjänsten har.

Förnybar diesel har ett omfattande distribution-
snät i Finland.

Användningen av förnybar diesel har en positiv 
inverkan för miljön.

Kaukokiito BIO-tjänsten är enkel, snabb och 
kostnadseffektiv att ta i bruk och kräver inga 
förändringar i verksamheten i vardagen. 

Användningen av tjänsten kan integreras med 
hållbarhetskommunikationen.

Varför Kaukokiito BIO?

Kaukokiito & hållbarhet
För oss på Kaukokiito innebär hållbarhet att 
vi ställer oss på det finländska arbetets och 
den finländska naturens sida – och vi gör det 
genom konkreta gärningar. Vårt mål är att 
transportera leveranserna koldioxidneutralt före 
år 2030. I oss får du en engagerad och öppen 
partner för ökad hållbarhet i din leveranskedja. 
Läs mer på: kaukokiito.fi/hallbarhet

https://kaukokiito.fi/sv/las-mer-om-oss/hallbarhet/


4

BLI KLIMATPARTNER.
Tveka inte att fråga mer om vår Kaukokiito BIO-tjänst och be om en offert av 

din kontaktperson på Kaukokiito eller via tarjous@kaukokiito.fi.


