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NYCKELTAL

Antal Anställda
Omsättning
Lokalyta

68
118.60
MSEK
--m 2

Ton CO2 / anställd
Ton CO2 / MSEK omsättning

70.49
40.42

Ton CO2 / m 2

--

KLIMATPÅVERKAN
AKTIVITET
Klimatpåverkan från egenägda källor
Uppvärmning
Eldningsolja 1
Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner
Diesel
Klimatpåverkan från köpt el och värme
El Bra Miljöval/Vattenkraftsel
Fjärrvärme
Indirekt klimatpåverkan
Tjänsteresor
Hyrbil, taxi och privatbil
Bensin
Diesel MK1
Pendlingsresor
Bil
Bensin
Diesel MK1
Biogas
SUMMA
CO2-värden som motsvarar inmatade
utsläppsvärden visas i grönt

CO2-värden som är sammanställda
visas i svart

Ton CO2
4501.29
23.17
23.17
4478.11
4478.11
1.76
0.01
1.75
290.47
8.85
8.85
0.01
8.84
281.61
281.61
31.79
249.63
0.19
4 793.51

VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN

Nuläge
Vi ar ett Transportforetag som erbjuder allt ifran sakerhets-, till kyl-, frys- och varmetransporter, bade lokalt och till destinationer i saval Sverige och
Norden som hela den europeiska kontinenten. Vi har funnits i Sodertalje i snart 40 ar, idag har vi drygt 35 tunga fordon och dryga 60-talet anstallda.
Vi har ett avdelningskontor i Helsingborg dar ett 20-tal personer arbetar med ca 15 fordon. "Huvudkontoret" ligger i Sodertalje.

Dominerande utsläppskällor
Diesel till vara egna fordon ar den enskilt storsta kallan till CO2-utslapp. Vara lokaler varms med el, fjarrvarme resp oljeldad panna.

Avgränsningar (verksamhetsområden som inte inkluderas i beräkningsarbetet)
Vi ar en koncern som aven har ett dotterbolag i Estland, denna verksamhet finns ej med i denna rapport. Sedan 2014 äger vi till 100% även ett annat
bolag, ACT, vilket än så länge inte ingår i klimatredovisningen.

Affärsnytta
Efterfragan pa sa miljovanliga transporter som mojligt okar storartat. Vi ser detta arbete som en sjalvklarhet for att kunna fortsatta utvecklas som ett
modernt och framsynt transportforetag.

Åtgärder
Vi fortsätter med utbildning av förare inom HeavyEcoDriving (sparsam korning) for att effektivisera körningen och därigenom minska
bränsleförbrukning, slitage och utslapp av koldioxid. Vår leverantör av diesel, St1, ökar inblandningen av vegetabiliskt baserad diesel i vårat
drivmedel, vilket minskar direkta utsläppen av CO2 och gör att vi blir mindre beroende av fossil olja.

Planering framåt
Vi har förvärvat mark för att flytta verksamheten i Södertälje. Inflytt väntas ske under andra kvartalet 2016 och vi kommer då vara närmare E4:an.
Detta kommer minska avståndet för framkörning till lokalerna för lastning då lastbilarna anländer via motorvägen. Per arbetsdag och fordon
uppskattas effekten till 5 km mindre kördistans.
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