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Green Cargos järnvägslösning minskar
Norsk Gjenvinnings och Tekniska verkens
koldioxidutsläpp med 105 000 kg
Under 2016 startade Green Cargos samarbete med Norsk Gjenvinning för
järnvägstransporter av returträ från Norsk Gjenvinnings anläggning
Groruddalen Miljöpark i Norge till Tekniska verkens kraftvärmeverk i
Katrineholm. I början av november 2017 utökades samarbetet ytterligare.
Leveranser från avtalets start av 8 till 16 containers per vecka har nu utökats
till 24 containers i omlopp, vilket rymmer 900 m3 returträ. Retruträet som
består av gamla lastpallar och gammalt virke, flisas i Oslo för att sedan

levereras i en miljövänlig järnvägstransport till Tekniska verkens
kraftvärmeverk i Katrineholm.
– Vi jobbar kontinuerligt med att reducera våra transportutsläpp där vi kan.
Därför är detta samarbetet otroligt spännande. Att vi nu ökar till 24
containers i veckan vittnar också om att det fungerar bra för alla parter. För
Norsk Gjenvinning är hållbarhet strategiskt viktigt och då är det
tillfredsställande att finna partners som också lägger lika stor vikt på det som
vi gör, säger Jon Bergan, direktör för division Downstream i Norsk
Gjenvinning.
Transporterna går i Green Cargos nätverk som erbjuder fasta leveranstider i
befintliga tågavgångar för hög precision, stor transportkapacitet,
tillgänglighet och pålitlighet för alla typer av gods.
– I Katrineholm producerar vi el och fjärrvärme till 100 % med fossilfria
bränslen, använt trä och skogsflis och en mindre mängd träpellets och
bioolja. Att kunna minska koldioxidutsläppen från transporterat är därför ett
viktigt nästa steg i målet att minska koldioxidutsläppen från vår
energiproduktion, säger Anna Axelsson, affärsenhetschef, Tekniska Verken på
Katrineholm Fjärrvärme Energi.
Hela kedjan blir miljövänlig, från transportsätt till uppvärmning av energin
som produceras i värmeverket ut till hushåll, handel och industrier i
Katrineholm.
– Tillsammans med Norsk Gjenvinning och Tekniska verken har vi utvecklat
en miljövänlig logistiklösning genom enkla och smidiga åtgärder. Det är en
tuff logistik som ställer krav på alla parter, men fungerar när alla vill nå
samma resultat. Vi är glada att vi på Green Cargo kan hjälpa våra kunder att
minska sina koldioxidutsläpp och komma närmare sina uppsatta miljömål
genom att välja järnväg istället för bil, säger Björn Thunqvist, strategisk
säljare på Green Cargo.
Norsk Gjenvinning är Norges största leverantör av återvinnings- och miljötjänster
med en ambition att vara branschens bästa spelare när det gäller hållbarhet.
Under de senaste åren har de tagit ställning till hållbar utveckling och cirkulär
ekonomi. Deras vision är att avfall ska vara lösningen på framtidens
resursproblem. Varje år hanterar de 1,8 millioner ton avfall från 44 000 kunder.

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och
levererar tjänster som gör livet enklare. De erbjuder elnät, belysning, vatten,
fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva
energilösningar och elhandel. Deras vision är att bygga världens mest
resurseffektiva region och tillsammans med sina kunder är de på rätt väg.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000
lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige
och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att
märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo
ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på
4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com
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