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Klimatsmart semester med bussen
Att åka buss är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på. Nu satsar
Bergkvarabuss-ägda Scandorama och Ölvemarks Holiday på det förnybara,
fossilfria och klimatsmarta biodrivmedlet HVO.

Från och med 1 juni 2019 kan samtliga Scandoramas och Ölvemarks Holidays
bussar köras på det fossilfria drivmedlet HVO, gjort på 100% förnybara
råvaror. HVO minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%.
– Som en av Sveriges största bussresearrangörer har vi en viktig roll i
miljöfrågan och det klimatsmarta resandet. Vi vill kunna erbjuda så

miljövänliga semester- och upplevelseresor med buss i Europa som möjligt.
Därför använder vi oss endast av bussar med högsta miljöklass, Euro 6 och
eftersträvar att i största möjligaste mån köra på det fossilfria bränslet HVO.
Med denna satsning hoppas vi även kunna påverka andra kollegor i
branschen att se över sitt hållbarhetsarbete, säger Johan Arlock, VD på Maxli
Travel Group.
Att åka på semester med buss har flera klimatsmarta fördelar där en av de
mest betydande vinsterna är att utsläppen per person minskar genom att åka
kollektivt. Via Scandoramas och Ölvemarks Holidays gemensamma
anslutningsnät kan resenärerna bli upphämtade på drygt 100 orter runt om i
Sverige och, istället för att ta bilen, åka kollektivt till resans startpunkt på
Öresundsterminalen i Malmö. Med ett miljövänligt bränsle blir fördelarna för
klimatet ännu större. En fulltankad buss har en räckvidd på ca 200 mil. Det
innebär att på många av resorna räcker bränslet hela vägen från Malmö ut i
Europa och tillbaka. På längre resor tankas i möjligaste mån på stationer med
ett gångbart biodrivmedel.
– Vi är stolta över att ha tagit detta viktiga steg i vårt miljöarbete. För att
även aktivt bidra till att minska vårt klimatavtryck med flyg tittar vi nu på
organisationer att samarbeta med kring klimatkompensation och kommer
inom en snar framtid att presentera detta, säger Johan Arlock, VD på Maxli
Travel Group.

Scandoramas och Ölvemarks Holidays miljöarbete:

•
•
•
•
•

HVO som drivmedel i största möjliga mån
Euro 6-klassade bussar
Fordonstvättar utrustade med den senaste tekniken och
tvättmedel som uppfyller Kemikaliesvepets miljökrav
Kontinuerlig utbildning av förarna i eco-driving och hållbarhet
Källsortering på samtliga bussar

Här kan du läsa mer om Scandoramas och Ölvemarks Holidays miljöarbete.

Om HVO:
HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart drivmedel som
kan ersätta diesel i dieselmotorer men släpper inte ut någon fossil koldioxid i
atmosfären. HVO framställs genom att 100 procent förnybara råvaror, som
växt- och djurfetter, processas med vätgas under inverkan av en katalysator
vilket skapar kolvätekedjor som är identiska med dieselolja. Minskningen av
växthusgasutsläpp beror på vilka råvaror som används och blir mellan 50 till
90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel.
Källor:
https://www.okq8.se/pa-stationen/drivmedel/diesel/diesel-bio-hvo/
https://teknikensvarld.se/hvo100-raddaren-i-dieselnoden/
https://spbi.se/uppslagsverk/fakta/drivmedel/fornybara-drivmedel/hvohydrogenated-vegetable-oil/

Som en av Sveriges största researrangörer av guidade buss- och flygresor
erbjuder Scandorama och Ölvemarks Holiday tillsammans ett mycket stort
utbud av resor - vinresor, rundresor, weekendresor, flodkryssningar,
storstadsresor, långresor samt jul- och nyårsresor. 2019 erbjuder vi
tillsammans över 150 olika resor till spännande destinationer inom Europa,
såväl som exotiska resmål som Kuba, Sydafrika och Sri Lanka. Vår Grupp,
Konferens & Event-avdelning skräddarsyr dessutom gruppresor till föreningar
och företag – oavsett om det är inom Sverige, Europa eller någon annan plats
i världen.
Vi har arrangerat guidade resor i 39 respektive 35 år och konceptet är nu
liksom då - flexibla resepaket där du själv kan skräddarsy din resa genom
våra olika utflyktsalternativ.
Huvudkontoret finns på Öresundsterminalen i Malmö.
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