Green Origin Inside –
Gasflaskor fyllda med klimatsmart gas

För en hållbar framtid
Vi på Air Liquide arbetar aktivt för klimatet genom att erbjuda lösningar med låga
koldioxidutsläpp. Därför har vi som det första företaget i vår bransch utvecklat konceptet
Green Origin. Med detta unika koncept minskar vi koldioxidutsläppen i samverkan med
våra kunder.

Green Origin är ett koncept som omfattar:
•

Green Origin Gas – klimatsmart flytande gas som omfattar kväve, syre, argon och koldioxid.

•

Green Origin Inside – gasflaskor fyllda med klimatsmart Green Origin-gas.

Vårt åtagande
Den miljöpåverkan som sker genom gasernas livscykler uppstår till största
delen vid transport av gaserna och under den elproduktion som krävs för våra
tillverkningsprocesser. Vi levererar gasflaskor med Green Origin Inside enligt våra Green
Origin-principer:
•
•

•

Flytande gas märkt med Green Origin produceras med förnybar energi som garanterat
produceras med vind- och vattenkraft i Norden.
Koldioxidutsläppen från transporter mellan produktionsanläggningarna för flytande gas
och fyllningsstationerna kompenseras till 100 % genom projekt som godkänts av Gold
Standard Foundation och Plan Vivo.
Energin som används på fyllningsstationerna är förnybar och produceras garanterat
med vind- och vattenkraft i Norden.
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Green Origin-konceptet följer standarderna i ISO 14021 och granskas regelbundet av en
tredje part.
För att uppnå våra klimatmål arbetar vi kontinuerligt med att minska vår
energianvändning
och våra koldioxidutsläpp från produktion och transport.

Vårt ledningssystem, där Green Origin ingår som en del, är certifierat enligt
ISO 9001, ISO 14001, och ISO 50001 (endast Danmark).

Gasflaskor märkta med Green Origin Inside omfattar bland annat

kväve, syre, argon, koldioxid och blandningar av dessa.
inside

Gasflaskor märkta med Green Origin
Inside innehåller klimatsmart gas
som produceras med förnybar energi
från vind- och vattenkraft i Norden.
Koldioxidutsläppen från transporter
mellan produktionsanläggningarna för
flytande gas och fyllningsstationerna
kompenseras till 100%.
Detta omfattar inte koldioxidutsläpp från
transport av gasflaskor.

Välj Green Origin Inside gasflaskor
för att:
•

Bidra till en hållbar utveckling och minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan.

•

Se den totala minskningen av koldioxidutsläpp som gjorts med hjälp av Green Origin
Inside.
Varje år får du en rapport från en extern part som sammanfattar den miljöpåverkan på
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Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten
finns representerad i 75 länder, har ca 66 400 medarbetare och över 3,8 miljoner kunder och patienter.
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Gasflaskor märkta med Green Origin Inside omfattar bland annat kväve, syre, argon, koldioxid
och blandningar av dessa.

