Green Origin Inside –
Flasker fylt med klimasmart gass

For en bærekraftig fremtid
I Air Liquide jobber vi aktivt for klimaet, både i driften vår og i samarbeid med kundene
våre. Vi verner om økosystemet ved å tilby løsninger med lavt karbonavtrykk. Derfor har
vi, som den første aktøren i bransjen vår, utviklet Green Origin-konseptet. Med dette unike
konseptet reduserer vi karbondioksidutslippene sammen med kundene våre.

Vårt Green Origin-konsept består av:
•

Green Origin-gass, klimasmarte flytende gasser, blant annet nitrogen, oksygen, argon og
karbondioksid.

•

Green Origin Inside, flasker fylt med klimasmart Green Origin-gass.

Vår forpliktelse
I løpet av gassenes livssyklus kommer hoveddelen av klimapåvirkningen fra strøm som vi
bruker i produksjon, og fra transport. Vi leverer flaskeprodukter med Green Origin Inside i
samsvar med Green Origin-prinsippene:
•
•

•

Flytende gass merket Green Origin produseres ved hjelp av fornybar energi med garantert
opprinnelse fra vind- og vannkraft i Norden.
CO2-utslippene fra transport mellom produksjonsanlegg og påfyllingsstasjoner blir 100%
karbonkompensert via prosjekter som er godkjent av Gold Standard Foundation og Plan
Vivo.
Energien som brukes ved fyllestasjonene, er fornybar energi med garantert opprinnelse
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fra vind- og vannkraft i Norden.
Green Origin-konseptet er i samsvar med ISO 14021-standarden og kontrolleres jevnlig av
en tredjepart.
I tråd med klimamålene vi har satt, jobber vi kontinuerlig med å redusere energibruken
vår og CO2-utslippene fra produksjon og transport.

Styringssystemet vårt, som Green Origin er en del av, er sertifisert iht.
ISO 9001 og ISO 14001.

Flaskeprodukter med Green Origin Inside omfatter nitrogen,
oksygen, argon, karbondioksid samt blandinger av disse.
inside

Flaskeprodukter som er merket
Green Origin Inside, inneholder
klimasmart gass som er produsert
og fylt med fornybar energi fra vindog vannkraft i Norden. CO2utslipp fra transport mellom
produksjonsanlegg og
påfyllingsstasjoner er 100%
karbon kompensert.
Konseptet omfatter ikke CO2-utslipp fra
transporten av flaskene.

Velg Green Origin Inside-flasker,
og du vil:
•

Bidra til en bærekraftig utvikling og redusere CO2-utslippene i forsyningskjeden vår.

•

Mål CO2-besparelsene som er oppnådd takket være Green Origin Inside. Hvert år
får du tilgang til en valideringserklæring som er kontrollert av en tredjepart. Denne
oppsummerer det nasjonale miljø bidraget, som ditt bidrag er en del av.
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Flaskeprodukter med Green Origin Inside omfatter nitrogen, oksygen, argon, karbondioksid samt
blandinger av disse.

