
  
 

 

 

Därför är en roadshow med Expomobil miljövänlig 
 
• En roadshow innebär att utställaren åker ut till sina kunder, i stället för att alla kunder 

åker till utställaren, vilket ger betydligt färre transporter.  
 

• Vi planerar alltid turnén och transporter så att kortast körsträcka uppnås, för minsta 
miljöpåverkan. 

 

• För att göra minsta möjliga påverkan på miljön har vi bara nyare dragbilar  
med den senaste miljötekniken, Euro 6.  
Det garanterar en så miljövänlig transport  
som möjligt. Dessutom klimatkompenserar vi  
er roadshow genom att plantera träd i VI-skogen. 

 

• Expomobils trailers har termoisolerade väggar, vilket ger låg energiförbrukning vid 
uppvärmning och nedkylning (AC). Trailern kopplas upp på befintligt elnät på plats, vilket 
gör att vi klarar oss utan en dieselgenerator. 

 

• Genom att Expomobils hyrs ut återanvänds samma enhet för olika projekt och ändamål. 
Vi bygger våra Expomobil trailers i Sverige och de håller en mycket hög kvalitet.  

 

• I samarbete med SITA återvinns i största möjliga mån allt utställningsmaterial, inredning 
och utvändig foliering, som inte går att återanvändas. 

 

Expomobils miljöpolicy  
 
Vår strävan är att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi ska 
aktivt verka för miljöförbättrande åtgärder inom våra verksamhetsområden. Vid 
nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten ska miljöfrågorna uppmärksammas i syfte 
att åstadkomma ständiga förbättringar. 
I vår verksamhet har vi har identifierat följande områden som ger upphov till miljöpåverkan: 
 

➢ Transporter och fordon 

➢ Papper och trycksaker  

➢ Förbrukningsartiklar, produktionsmaterial, råvaror etc  

➢ Anläggningen  

➢ Drift av anläggningen  

 
 
 
 
 
Miljömålsättningar: 



  
 

 

 

1. Våra anställda skall genom information och utbildning erhålla miljömedvetenhet så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt sätt.  

2. Vi skall uppfylla kraven enligt tillämpliga lagar och bestämmelser.  

3. Vi skall regelbundet utvärdera verksamhetens miljöpåverkan samt om möjligt minska 
utsläpp och avfall.  

4. Vi skall arbeta för ett minskat resursutnyttjande gällande råvaror och energi. 

5. Vi skall arbeta för ständiga miljöförbättringar i takt med vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt.  

6. Vid all produkt- och processutveckling skall hänsyn tas till den totala miljöpåverkan och 
vår strävan skall vara att i största möjliga utsträckning använda material som är 
skonsamma mot miljön.  

7. Vi skall försöka påverka våra kunder och leverantörer så att de medverkar till att vår 
miljöpolicy kan följas.  

 


