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För en hållbar framtid
Air Liquide tar klimatutmaningen på största allvar och vill självklart bidra till en
hållbar utveckling. Därför valde vi att utforma Green Origin-konceptet.
Med vårt unika Green Origin kan du minska dina utsläpp av koldioxid.
Under gasernas livscykel kommer klimatpåverkan huvudsakligen från produktion
av elektricitet till våra produktionsprocesser samt från transporter.

Vad innebär Green Origin för dig?
Som användare av Green Origin:
•

Investerar du i en långsiktigt hållbar miljö.

•

Stärker du din miljöprofil.

•

Bidrar du till ditt företags miljöarbete.

•

Får du en årlig sammanställning av ditt företags bidrag till klimatnyttan.

•

Får du ett valideringsintyg från en tredjepartsrevision av vårt arbete med Green Origin.

Vårt åtagande
Vi levererar gas enligt konceptet Green Origin:
•

Gasen produceras med förnybar energi från vind- och vattenkraft i Norden.

•

CO2-utsläppen från våra transporter är till 100% klimatkompenserade via projekt godkända
av Gold Standard Foundation.

•

Vi redogör årligen för miljöeffekten som blir resultatet av att du använder Green Origin gas.

•

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energianvändning i produktionen.

•

Vi arbetar på lång sikt för att införa klimatsmarta bränslen för våra transporter.

•

Vårt Green Origin-koncept följer ISO 14021.

•

Vår metod revideras återkommande av en extern tredje part.

Vårt ledningssystem, där arbetet med Green Origin ingår, är certifierat enligt ISO 9001
i hela Norden. I Sverige och Danmark är det även certifierat enligt ISO 14001 och
i Danmark enligt ISO 50001.
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Green Origin omfattar flytande nitrogen, oxygen, argon
och koldioxid.

Green Origin gas produceras
med energi från vind- och
vattenkraft i Norden.
CO2 - utsläppen från våra
transporter är till 100%
klimatkompenserade.

Om klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för
flytande gaser
Vi är en lyckligt lottad industri med fantastiska råmaterial utan negativ klimatpåverkan.
Till produktion av oxygen, nitrogen och argon används helt enkelt vanlig luft. Koldioxid utvinns
som biprodukt, i vårt fall från kemisk tillverkning av vägsalt och fermentering av vete.
Inte heller vid användning har dessa gaser någon negativ klimatpåverkan. Koldioxiden släpps
normalt ut vid användning men bidrar inte till någon ökad klimatpåverkan eftersom den ändå
skulle släppts ut vid källan. Istället kan faktiskt våra gaser bidra till att minska miljöpåverkan
exempelvis i vattenrening och förbränningsprocesser.
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Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i
80 länder, har ca 65 000 medarbetare och över 3 miljoner kunder och patienter. Oxygen, nitrogen och hydrogen är små molekyler som
är grundläggande för liv, materia och energi. Dessa gaser utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga arbete och har varit kärnan i
koncernens verksamhet sedan den grundades 1902.

Vi hjälper våra kunder att på bästa sätt utnyttja gasteknikens enastående möjligheter. Från inledande behovsanalys, provkörning,
installation och utbildning fram till en optimalt intrimmad process. Vi erbjuder också en rad tjänster, bland annat service och underhåll,
anpassade efter kundernas behov.
Tack vare strategiskt placerade produktionsenheter, vår effektiva transportorganisation och mer än 350 försäljningsställen, levererar vi
snabbt och säkert över hela Norden.
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Air Liquide Gas AB utgör en del av Air Liquide-koncernen. Tillsammans med våra systerbolag i Danmark, Finland och Norge ingår vi i en
gemensam nordisk organisation. Det betyder att vi har resurser att erbjuda våra kunder en mycket hög grad av service, även tvärs över
landsgränserna.

