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NYCKELTAL

Antal Anställda
Omsättning
Lokalyta

70
102.00
MSEK
--m 2

Ton CO2 / anställd
Ton CO2 / MSEK omsättning

69.61
47.77

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
Flyg
Resor <450km
Resor 450-1600km
Resor >1600km
Tåg
El
Hyrbil, taxi och privatbil
Bensin
Pendlingsresor
Tåg
El
Buss
Diesel
Bil
Bensin
Diesel MK1
SUMMA
CO2-värden som motsvarar inmatade
utsläppsvärden visas i grönt

CO2-värden som är sammanställda
visas i svart

Ton CO2
4785.77
28.28
28.28
4757.50
4757.50
0.56
0.01
0.55
86.52
4.88
4.07
1.01
1.68
1.38
0.000004
0.000004
0.81
0.81
81.64
0.0001
0.0001
0.80
0.80
80.84
33.12
47.72
4 872.86

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 omkring 70 anstallda. Vi
har ett avdelningskontor i Helsingborg dar ett 20 tal arbetar med ca 15 fordon och "huvudkontoret" ligger i Sodertalje.

Dominerande utsläppskällor
Vara egna fordons drivmedel (diesel). I vara lokaler pa drygt ca 5.000 kvm har vi eluppvarmningen samt oljeldad panna.

Förändring av koldioxidutsläpp under perioden
Genom ökad aktivitet i verksamheten har bränlseförbrukningen och därigenom utsläppen ökat. Pga tekniska problem med REM-branslet har vi
uteslutande använt diesel under 2012. Vart totala utslapp for 2012 ar darav ocksa hogre an tidigare ar.

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.

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

Åtgärder
Miljoarbetet har pagatt sedan hosten 2006 da vi inledde arbetet med att i storsta mojliga man byta ut dieseloljan mot RME/100% rapsolja i alla vara
fordon. Under samma tid utbildade vi dryga halften av var chaufforsstyrka i HeavyEchoDriving (Sparsam korning) for att aven har minska utslappen.
I mars 2007 monterade vi in varmeluftspumpar i var lokal for att pa sa satt minska elforbrukningen. Under juni och juli 2007 utrustade vi alla vara
bilar med fordonsdatorer. Detta med flera syften varav ett var att hjalpa chaufforen kora sa sparsamt som mojligt och darmed minska
bransleforbrukningen och utslappen.
Hosten 2007 gjorde vi det aven mojligt for vara chaufforer i Helsingborg att tanka RME vid var anlaggning dar.
Under 2008 uppdagades vissa problem kring anvandandet av RME. Dalig kvalitet fran leverantoren orsakade flera motorhaverier. Darav har vi
legat lite lagt med RME-forbrukningen. Vi har istallet satsat lite mer pa att byta ut var fordonsflotta mot nya EURO 5 motorer som ar annu mer
miljovanliga. Dessa ar forsedda med ett reningssystem, Ad Blue, som tillsatts for att pa sa satt rena avgaserna!
Dessa nya bilar ar ocksa utrustade med ett system som heter "Opticruise". Detta system gor sa att bilen kors sa sparsamt som mojligt pa basta mojliga
satt!

Goda Exempel
Under en langre period har var snittforbrukning per bil sankts fran 3,5 liter/mil till 3,3 liter/mil.
Varje bil rullar i snitt 13.000 mil/ar, sa det blir en hel del!
I och med att vi har utrustat flera bilar med Opticruise har vi i dessa fordon sankt forbrukningen och ligger mellan 2,6 - 2,9 liter/mil.
Till våra lokaler köper vi nu endast el från förnybara källor.

Planering framåt
For att minska belastningen pa miljon satsar vi pa EURO-5 motorer och sa har vi dessutom utrustat dem med en funktion som heter
Opticruise, som innebar ett sparsammare kormonster med automatik. Dessa bilar ar nu nere i en forbrukning pa under 3 liter/mil!. Tjansteresorna har
minskat men framforallt ar inte berakningen uppskattad utan verklig!
Vart arbete med hastigheten och den sparsamma korningen anser vi vara huvuduppgiften i vart miljoarbete eftersom det ar fordonen som star for vara
storsta utslapp. Framöver försöker vi hitta en lösning för att ersätta vår diesel och eldningsolja.
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