MaserFrakt är ett delägarägt bolag som startades 1939
MaserFrakt ägs av 340 delägare, med sina 1 700 fordon/maskiner
170 anställda på 17 orter i Dalarna och Gävleborgs län
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MaserFrakts strategi inkluderar ett helhets perspektiv på
hållbarhetsfrågor vilket innebär att vi fokuserar på miljöfrågor
såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela
livscykeln. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i
allt vi gör från hur vi bemöter våra kunder, delägare och varandra för
att minimera belastningen på miljön.
MaserFrakt är en trygg och kompetent samarbetspartner med lokal
närvaro.
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Drivmedel
MaserFrakt säljer stora mängder drivmedel till företagets
leverantörer och externa kunder på 5 egna anläggningar. Vi
erbjuder HVO i 3 av dem. Genom vårt delägarskap i TRB
Sverige AB har vi möjlighet att köpa produkter med hög
klimatprestanda och hög andel förnybart.
Under 2020 kommer vi att ge möjlighet för vår personal samt
besökare att få tillgänglighet till ladd-stationer för personbilar
på våra kontor i Gävle och Borlänge.
Vi vill ge våra delägare möjlighet till omställning av drivmedel
till externa aktörer genom fördelaktiga upphandlingar och
samarbeten.
Vi har antagit utmaningen om ett Fossilfritt Sverige 2030
Mål 2025
Hela vår maskin- och fordonsflotta skall drivas med
75% fossilfria drivmedel
75% av våra förmånsbilar skall vara fossilfria

Mål 2030
Hela vår maskin- och fordonsflotta skall drivas med
100% fossilfria drivmedel
100% av våra förmånsbilar skall vara fossilfria

Fordon & Maskiner
Utsläpp till luft är vår största miljöaspekt. Många kunder visar
intresse och engagemang kring uppföljning av utsläpp och
några har tillsammans med oss valt fossilfria alternativ, allt för
att minska miljöpåverkan
Med bra avtal och ett effektivt försäljningsarbete, samt
logistikarbete, skapar vi förutsättningar för våra delägare att
investera i bättre/alternativa motorer .
MaserFrakt erbjuder administrativ hjälp vid ansökan
om ekonomiskt stöd för investering i ny teknik.
Vi rekommenderar även våra delägare att konvertera till
miljömässigt bättre kylmedia i alla fordon som är utrustade
med kylaggregat.
Vi har för avsikt att premiera delägare som vill investera i ny
teknik genom provisionsjustering alt bidrag.
Mål 2023
10% av våra lastbilar drivs med alternativa bränslen
Mål 2025
100% av våra lastbilar vara av Euro 5-motor eller bättre
100% av våra maskiner vara av steg 3 eller bättre

Mål 2030
100% av våra lastbilar vara av Euro 6-motor eller bättre
100% av våra maskiner vara av steg 4 eller bättre

Terminaler
MaserFrakt har idag tre terminaler som ligger strategiskt
placerade i vår region Dalarna och Gävleborg.
Samtliga terminaler kan hantera både kylt-, fryst- såväl
som konventionellt gods. Vi jobbar med ständig förbättring
inom flera områden:
• Konvertering av kylmedia sker succesivt enligt lagkrav vid
reparation alternativt byte av kylanläggning
• Utveckling av avfallshanteringen för att återvinna
terminalernas avfall och separera olika material, så sparar
vi både energi och naturresurser
• Utveckla omlastning (HUB) genom att öka
fyllnadsgraden per fordon genom rutt-optimerade
områden
• Säkerhet kring terminalen och dess personal
• Uppgradering av truckar med säkerhetssystem som kräver
personlig inloggning och säkerhetsläge vid
ovarsam hantering

Täkter &
Återvinningscentraler
Vi har idag 23 aktiva bergtäkter från vilka vi sammanlagt
levererar ut ca 2 miljoner ton bergmaterial per år. Vi har som
målsättning att öka andelen återanvänt bergmaterial. Vi ska
även följa med marknaden och jobba proaktivt för att ta
fram förutsättningar för att bedriva eldriven krossning i våra
täkter.
Vi har höga ambitioner när det gäller återanvändning och vi
arbetar varje dag för att förbättra våra processer så att mer
avfall kan uppgraderas till nytt material med hög kvalitet. På
våra, idag, två befintliga återvinningscentraler återvinner vi
bland annat matjord, betong, träflis och asfalt.
Våra täkter är strategiskt placerade i Dalarna och Gävleborg
för att på ett hållbart sätt leverera närproducerat
bergmaterial till våra kunder.
I vår största täkt finns sedan 2003 möjlighet att koppla upp
krossverk via el-anslutning.
Mål 2030
10 täkter där möjlighet för eldriven krossning finns
Driva en ÅVC i varje region

Källor: SBMI samt Nationell godstransportstrategi 2019

MaserFrakt har ett 30 tal täkter i regionen, för att minska transportkostnader
samt utsläpp vid olika infraobjekt.

Klimatberäkning för alternativa bergtäkter för utbyggnad av flygplats i Sälen
Bakgrund

WSP har fått i uppdrag av MaserFrakt (MFAB) att beräkna utsläpp av
klimatgaser för olika alternativ till att försörja utbyggnaden av flygplatsen i
Sälen med bergmaterial från täkter.

Klimatberäkning för alternativa bergtäkter för utbyggnad av flygplats i Sälen

Fordonsbehov
Alt MF,
Alt övriga,

1 täkt
5 täkter

Detta under 1 ½ års transporter

9 fordon
55-65 fordon

Klimatberäkning för alternativa bergtäkter för utbyggnad av flygplats i Sälen

Sammanfattning
Bedömningen är att resultaten beräknade utifrån MFABs beräknade dieselförbrukningar
och emissionsfaktor för diesel från Trafikverkets klimatkalkylmodell, ger en trovärdig bild av
storleksordningen av de klimatgasutsläpp som uppstår för de olika studerade alternativen.

Utifrån dessa resultat blir skillnaden i utsläpp: ca 4 200 ton CO2
4 200 ton CO2 motsvarar ca 875 varv runt jorden med en normal personbil
(räknat på 120 g CO2/km)

Extra kostnader
Miljökonsulter
Provtagningar
Viten
Eget arbete

Uppföljning utsläpp för MaserFrakts del i Sälen objektet
Metangas
CH4 [g]
369 117
2 255 550

Svaveldioxid
SO2 [g]
204 525
1 249 875

Koloxid
CO [g]
1 726 920
10 555 875

Kväveoxid
NOx [g]
2 377 755
14 532 375

Alternativ övriga

Partiklar
PM [g]
50 463
308 468

308 468

50 463

2 377 755

4 044 563
661 770

1 726 920

1 249 875

204 525

2 255 550

369 117

896 265

5 478 000

10 555 875

Alternativ MF

Kolväte
HC [g]
661 770
4 044 563

14 532 375

Koldioxid
CO2 total [kg]
Alternativ MF
896 265
Alternativ övriga
5 478 000
Reducering %
84%

CO2 TOTAL [KG]

CH4 [G]

SO2 [G]

CO [G]

HC [G]

NOX [G]

PM [G]

KOLDIOXID

METANGAS

SVAVELDIOXID

KOLOXID

KOLVÄTE

KVÄVEOXID

PARTIKLAR

Reducering med 4 582 ton CO2 i detta objekt. (motsvarar 955 varv runt jorden med dieselbil 120 g CO2/km)
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MED KUNSKAP SOM DRIVKRAFT
Drivmedel, miljö och trafiksäkerhet

Fredrik Landegren
VD – Drivmedelsansvarig
TRB Sverige AB
Skaraborgsvägen 21, 506 30 Borås
Tel: 033 – 10 24 20 Mobil: 072 – 71 57 404
Epost: fredrik.landegren@trb.se
Webb: www.trb.se
Facebook: www.facebook.se/trbsverige

STOR & STARK MED VÅRA DELÄGARE
‣ TRB:s delägare omsätter
närmare 9 miljarder kr

‣ Förfogar över ca 6 000
fordon och maskiner

‣ Utgör en betydande del av
svensk åkerinäring

‣ Gemensamt äger och driver TRBföretagen drygt 100 drivmedelsanläggningar i Sverige

‣ Stort fokus på förnybara och klimatsmarta
drivmedel

LUFTUTSLÄPP TUNGA FORDON
Lokala emissioner

Globala emissioner

•
•
•
•

NOx (Kväveoxider)
CO (Koloxid)
HC (Kolväten)
PM (Partiklar)

Variabler:
1. Drivmedelstyp
2. Drivmedelsförbrukning

• CO2 (koldioxid)

Euro 3

Fr.o.m. Euro 6:
 Motor certifieras för varje
drivmedel
 Efterkontroll/testflotta 700.000 km
 Övervakning
Källa: http://www4.scania.com/sv-FI/Euro6/OM-EURO-6/#SubPage

Variabler:
1. Euroklass ( → uppgift om fordon behövs)
2. Drivmedelstyp
3. Drivmedelsförbrukning

FLERA ALTERNATIV BEHÖVS FÖR TUNG TRAFIK
 ED95

 FORDONSGAS

 DME

 ÖVR. SYNTETISK DIESEL
ELMOTORDRIFT

 HYBRID
 RME100

 ELVÄG

 HVO100

 VÄTGAS

 HÖGRE INBLANDNING

 ELBATTERI

Ny
teknik

NÅGON MÅSTE INVESTERA I NY TEKNIK
Håller tekniken?
Fungerar det i vardagen?

Hur går det med servicen?

Skiljer det i inköp på fordonet?

NY TEKNIK

Skiljer det i inköp på drivmedlet?

VEM STÅR FÖR MERKOSTNADEN?
Finns det tankstationer?

Vad är det för andrahandsvärde?

VAL AV DRIVMEDEL – KORT- & HALVLÅNG SIKT
HÖGRE
INBLANDN

HVO100

RME100

hvo100.se

rme100.se

FORDONSGAS

BIOGAS

ED95

dieselmix.se

Vänta inte
– Agera idag!

EL

VILL DU VETA MER?
▫ dieselmix.se
▫ rme100.se
▫ hvo100.se
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