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Sammanfattning 

Examensarbetet behandlar redovisning av klimatpåverkan från indirekta 

utsläppskällor hos Teracom AB. Fokus ligger på transporter, som innefattar 

godstransporter, tjänsteresor och personalens pendling till och från jobbet. Metoden 

som utvecklats är till för att samla in och behandla data som sedan presenteras i ton 

koldioxidekvivalenter. Varje del av de ingående områdena har beräknats var för sig 

med hjälp av i mestadels schabloner. Dessa schabloner har baserats på statistik från 

Teracoms leverantörer för att de ska stämma överens med verksamhetsområdet och 

de geografiska förutsättningarna. Resultatet från 2009 års beräkningar av 

transporterna blev 847 ton koldioxidekvivalenter att jämföra med 2173 ton från 

bränsleförbrukning och energianvändning. För att snabbt minska klimatpåverkan 

från transporterna bör följande förbättringsförslag ligga i fokus: rensa bland 

godstransportleverantörer och deras kundnummer, se över tekniken för resfira 

möten, främja tjänsteresor med tåg och lokaltrafik samt införa en 

koncerngemensam miljöbonus. De andra förbättringsförslagen bör också införas så 

snart som möjligt för att få en ökad effekt. 

Sökord: Hållbarhetsredovisning, GRI, EN 17, Transporter, Teracom AB, Indirekt 

klimatpåverkan. 

Abstract 

This master thesis deals with greenhouse gas reporting from indirect emission 

sources at Teracom AB. The focus is on transports which includes transportation of 

goods, business travel and commuting. The method that has been developed 

describes a way to collect and calculate data from transports and the result is 

presented in tons of carbon dioxide equivalents. Each of the parts has been 

calculated individually and the calculations are mostly made by templates. These 

templates are based on information provided by Teracoms suppliers. This because 

it gives a good accuracy in regard to the current scope of practice and geographical 

location. The result from transports during 2009 was 847 tons of carbon dioxide 

equivalents in comparison with the emissions generated by fuel combustion and 

energy generation which was 2173 tons. To immediately reduce the greenhouse gas 

emissions from transports the following improvements should be in focus; gather 

goods transports at fewer freight companies, ease the use of travel free meetings, 

promote the use of trains and public transports for business travels, and instate a 

general environment bonus for the whole Teracom group. The other suggested 

improvements should also be instated as soon as possible to get an increased effect. 

Search words: Sustainability reporting, GRI, EN 17, Transports, Teracom AB, 

Indirect greenhouse gas emissions. 
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Inledning 

Examensarbetet (exjobbet) är framtaget eftersom Teracom-koncernen vill ta fram 

en metod för insamling och utvärdering av data för Global Reporting Initiative 

(GRI) indikatorn EN 17. Den innefattar företagets kringverksamhet, Greenhouse 

Gas Protocol (GHG) Scope 3. Fokus kommer att ligga på de områden som visar sig 

ha störst klimatpåverkan jämfört med den totala klimatpåverkan, varav ett kommer 

att väljas ut inför metodutvecklingen. Troligtvis är det avfallshantering, 

uppvärmning av hyrda lokaler och transporter inom koncernen, det vill säga 

tjänsteresor, godstransporter samt personalens resor till och från arbetet som 

kommer visa sig vara mest relevanta. 

Syfte 

 Identifiera EN 17 utsläpp 

 Välja ut de relevantaste utsläppskällorna för EN 17 rapporteringen 

 Utveckla en insamlings och utvärderings metod av data för en utvald del av EN 17 

 Tillämpa den utvecklade metoden på Teracom 

 Föreslå förbättringar 

Delmål 

 Litteraturstudie 

- Teracom 

- GHG 

- GRI 

 Jämförande studie, arbetet med EN 17 på andra statliga bolag 

 Sortera de utsläpp som Teracom har inom EN 17 utifrån relevans för företagets verksamhet 

 Utifrån relevansbedömningen föreslå vilka utsläppskällor som Teracom bör ha med i sin 

hållbarhetsredovisning 

 Välja ut ett fokusområde för exjobbet 

 Genom att samtala och intervjua anställda inom näringslivet utveckla generella metoder för 

datainsamling 

 Kombinera de generella metoderna till en metod för Teracom utifrån företagets 

förutsättningar 

 Med hjälp av den framtagna metoden samla in data och beräkna den utvalda delen av EN 

17 i ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter) och enheter som ger ett jämförbart 

resultat över åren, oavsett om verksamheten blir större eller mindre 

 Diskutera kring resultatet och föreslå förbättringar. Förbättringarna ska vara genomtänkta 

utifrån både ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv så att Teracom kan genomföra 

dem på ett kostnadseffektivt sätt. 
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Litteraturstudie 

Bakgrunden till examensarbetet är att Teracom-koncernen vill utöka sin 

hållbarhetsredovisning genom att inkludera klimatpåverkan från indirekta utsläpp, 

GRI indikator EN 17. Att koncernen ska rapportera enligt GRI är ett krav från 

ägaren, staten. I tidigare hållbarhetsrapporter har miljöindikatorerna EN 3, 4 och 16 

redovisats. Detta examensarbete utformades för att undersöka vilka delar som bör 

ingå i en rapportering enligt EN 17 samt för att utforma en datainsamlings och 

databehandlings metod. 

Beskrivning av Teracom 

Teracom-koncernen består av Teracom AB (Teracom), Boxer TV-Access AB 

(Boxer Sverige), Boxer Danmark A/S (Boxer Danmark) och Digi TV Plus Oy 

(PlusTV). Teracom är moderbolaget som äger Boxer Sverige till 100 %, samtidigt 

ägs Teracom helt av svenska staten. Boxer Sverige äger i sin tur Boxer Danmark 

helt och 51 % av PlusTV. Tidigare ingick även ett bredbandsbolag, Comet 

Networks, som var avknoppat från Teracom i koncernen. Det såldes av samma år 

som avknoppningen skedde, 2009. (1) 

Teracoms primära 

verksamhet är 

utsändning av radio 

och TV. Förutom det 

finns även verksamhet 

inom 

datakommunikation, 

inplacering av sändare 

och antenner i 

Teracoms 

anläggningar/master 

samt service av 

telekommunikations-

anläggningar. Företaget   

har 54 bemannade storstationer med högmaster utspridda från Kiruna i norr till 

Ystad i söder. Dessutom finns cirka 600 mindre sändarstationer vilket gör att 

företaget når ungefär 99,8 % av Sveriges befolkning med radio och TV sändningar. 

Bland företagets kunder kan nämnas Sveriges Television, TV 4, Sveriges Radio, 

Tele2 och TeliaSonera. Teracom kommer ursprungligen från Televerket Radio och 

knoppades av från Televerket under namnet Teracom Svensk Rundradio 1992. 

Senare byttes namnet till enbart Teracom. (1) I Stockholmområdet är Kaknästornet 

och Nacka-masterna Teracoms mest välkännda landmärken. 

Boxer Sverige är en betal-TV operatör vars uppgift är att sälja kanalpaket som 

sänds via Teracoms digitala marknät. Företaget grundades 1998 och digital-TV 

började sändas 1999. Idag levererar Boxer ett 30-tal kanaler via marknätet och 

ytterligare ett 20-tal via bredbands-TV. (2) (3)  

1, En av Teracoms master 
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2006 grundades Boxer Danmark och fick 2008 licens av Danska staten att i 12 år 

bedriva digital betal-tv verksamhet i Danmark. (4) I mitten av 2009 köpte Boxer 

Sverige även majoriteten av en finsk digital-TV operatör, PlusTV. Enbart Boxer 

Sverige har runt 700 000 

abonnenter. (5) 

Totalt har koncernen cirka 600 

anställda varav omkring 200 

ingår i serviceorganisationen 

som har till uppgift att utföra 

installationer, underhålla och 

felavhjälpa anläggningarna runt 

om i Sverige. Teracoms 

huvudkontor ligger i 

Sundbyberg utanför Stockholm 

och knutpunkten för Teracoms 

nät är Kaknästornet där bland 

annat en driftcentral för 

övervakning finns. (1) 

Kaknästornet är likaså den 

punkt från vilken alla signaler 

skickas vidare ut till 

storstationerna. Där sker även 

satellitkommunikation och 

kopplingar mellan tillfälliga 

sändningsplatser, exempelvis 

sportevenemang, och TV- eller 

Radio- studios. (6) 

  

2, Teracoms mediahub Kaknästornet 
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GHG Protocol 

Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG Protocol) är ett samarbete mellan 

framförallt World Resources Institute (WRI) och World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). (7) WBCSD är en sammanslutning, grundad 

1992, av internationella företag som har anammat hållbar utveckling. 

Verksamheten bygger på tre grundpelare; ekologisk balans, ekonomisk tillväxt och 

samhällsutveckling. Idag finns WBCSD i fler är 35 länder och har cirka 200 

medlemsföretag. (8) (9) WRI är en expertgrupp som jobbar med lösningar för att 

skydda naturen och samtidigt förbättra människors levnadsförhållanden. Institutet 

grundades 1982 och har som mål att styra samhällets mot en mer hållbar utveckling 

så att både miljön och jordens resurser kan tillgodose behovet för dagens och 

kommande generationer. (8) (10) Även andra företag, non-governmental 

organizations (NGOs) och regeringar ingår i initiativet. Hela projektet syftar till att 

skapa en gemensam standard för redovisning och rapportering av växthusgaser i 

olika verksamheter. Initiativet omfattar två standarder. Den första är GHG Protocol 

Project Quantifications and Reporting Standard(GHG Protocol Corporate 

Standard) som är en guide till hur företag ska beräkna och rapportera sina utsläpp 

av växthusgaser. Första versionen av dokumentet publicerades 2001, 3 år efter att 

GHG Protocol grundades. Versionen som används nu är en revision av det 

ursprungliga dokumentet och publicerades 2004. GHG Protocol Corporate 

Standard används idag som grund för många rapporteringsprojekt men är utformat 

för att vara policy neutralt. Målet är att GHG Protocol Corporate Standard ska 

tillhandahålla riktlinjer och stöd för företag och organisationer när de beräknar 

utsläppen av de växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet. Målet är också att 

göra standarden så trovärdig, effektiv och robust som möjligt. Det krävs inte att 

resultaten rapporteras till WRI eller WBCSD. Det ingår heller ingen standard för 

hur resultatet ska verifieras. Den andra delen i GHG Protocol är GHG Protocol 

Projekt Quantification Standard som är en guide till hur förbättringarna från 

växthusgasreduktionsprojekt ska beräknas. (7) 

Även International Organization for Standardization (ISO) började 2006 använda 

GHG Protocol Corporate Standard som bas för sin nya standard ISO 14064-I 

vilken också är en standard för mätning, kvantifiering och rapportering av 

växthusgaser men ger också vägledning till hur GHG-rapporter ska verifieras. Efter 

det har ISO, WRI och WBCSD meddelat att de gemensamt stödjer båda 

standarderna. (11) 

Den initiala avgränsningen som ett företag måste göra för att utvärdera sin 

verksamhet enligt GHG Protocol Corporate Standard är att besluta var 

organisationsgränsen går. Det kan antingen göras genom att titta på den finansiella 

biten, vad företaget äger, eller på vad företaget kontrollerar. När det är gjort kan 

utsläpp från verksamheten identifieras och kategoriseras utifrån om de är direkta 

eller indirekta utsläpp. Till direkta utsläpp räknas alla utsläpp från processer som 

företaget äger eller kontrollerar. De indirekta utsläppen är också en direkt följd av 

företagets verksamhet men de kommer från källor som inte ägs eller kontrolleras av 

den egna organisationen. För att lättare kunna beskriva detta och samtidigt skapa 

ett verktyg som ska kunna anpassas till många olika typer av organisationer har 
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GHG Protocol definierat tre Scopes. Scope 1 och 2 är väldigt tydliga i sin 

definition medan Scope 3 är mer diffus. Scope 1 är det direkta utsläppet från saker 

som företaget äger eller kontrollerar. Dit räknas bland annat fordon, ugnar, 

nödgeneratorer och ångpannor. Här ska inte direkta CO2-utsläpp från förbränning 

av biomassa räknas med, inte heller växthusgaser som inte ingår i 

Kyotoprotokollet. Utsläppen från biomassa ska rapporteras separat och de andra 

växthusgaserna bör också rapporteras, då separat från de sex som ingår i 

Kyotoprotokollet. Scope 2 tar med utsläpp från generering av elektricitet, värme 

och ånga som köps in samt konsumeras av organisationen. Utsläppen sker alltså 

inte fysiskt på samma plats som företagets verksamhet. Till sist tar Scope 3 med 

allt annat, till exempel utvinning och produktion av råvaror eller material till den 

egna verksamheten. (7) Det är utsläppen som hamnar under Scope 3 som det här 

exjobbet handlar om. 

 

3, En schematisk bild över hur de olika utsläppen av växthusgaser klassificeras enligt GHG 

Protocol. (http://www.yale.edu/sustainability/images/emissions.jpg) 

 

Scope 3 

Eftersom Scope 3 varierar mellan företag beroende på hur organisationsgränsen är 

dragen kan det vara svårt, om inte omöjligt, att jämföra olika företags Scope 3 

utsläpp. Det ena företagets Scope 3 utsläpp kan vara det andras Scope 1 utsläpp. 

Scope 3 är helt valfritt att rapportera och företag kan välja att redovisa de utsläpp 

som är relevanta för verksamheten samt de utsläpp som det finns tillförlitlig data 

för. Det kan anses vara en rimlig approximation och framförallt blir 

arbetsbelastningen för att ta fram utsläppsutgifterna jämfört med resultatet rimligt. 

För att tydliggöra vad som ingår i Scope 3 har GHG Protocol listat en rad 

kategorier som ska beaktas, förutsatt att de inte redan tagits upp i Scope 1 eller 2.  
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Dessa kategorier är 

 Framställning av inköpt material och bränsle 

 Transporter 

- Varutransporter, både inköpta och sålda 

- Bränsletransporter 

- Affärsresor 

- Personalens pendling till och från jobbet 

- Avfallstransporter 

 Extraktion och produktion av bränsle till elgenerering 

 Utsläpp från inhyrda och leasade verksamheter 

 Utsläpp kopplade till användning av sålda varor och tjänster 

 Utsläpp från avfallshantering av 

- Avfall från verksamheten 

- Avfall från produktion av råmaterial 

- Såld produkt i slutet av livscykeln 

 

Första steget i att ta reda på vilka Scope 3 utsläpp som företaget ska redovisa är att bestämma 

hur många nivåer uppströms respektive nedströms i produktflödet som ska vara med. Detta 

eftersom det inte är ett krav att Scope 3 utsläppen redovisas med hjälp av en fullständig 

livscykelanalys. Efter det väljs de mest relevanta utsläppskällorna ut genom att ta hänsyn till 

några punkter. 

 Är, eller tros, utsläppen vara stora i förhållande till Scope 1 och 2 utsläppen? 

 Bidrar utsläppen till företagets risk exponering? 

 Bedöms utsläppen vara viktiga för företagets intressenter? 

 Finns det potentiellt stora utsläppsminskningar för utsläppet i fråga? 

Nästa steg är att identifiera vilka organisationer, företag eller personer som bidrar till dessa 

Scope 3 utsläpp. Det är viktigt för att kunna få in tillförlitlig data och för att kunna göra så 

korrekta beräkningar som möjligt. Sista steget är att kvantifiera utsläppen. När det gäller Scope 

3 utsläpp så kan förhållandena mellan olika utsläpp vara av större vikt än att siffran i sig är helt 

korrekt. Det gör att approximationer av utsläpp är accepterade förutsatt att 

approximationsprocessen är väl beskriven och transparent. Nackdelen med detta är att 

verifieringen av Scope 3 utsläppen blir mycket svåra. (7) 
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GRI 

Global Reporting Initiative grundades 1997 av Ceres, en icke vinstdrivande 

organisation från Boston. Det var då ett ramverk för miljörapportering enligt Ceres 

riktlinjer. När grundarna insåg att marknaden i Nordamerika var relativt 

oemottaglig för denna typ av rapportering tog de kontakt med United Nations 

Environment Programme (UNEP) för att kunna nå ut globalt. Det startades då en 

dialog mellan flera intressenter och 1998 kom de fram till att GRI borde vara ett 

hållbarhetsrapporteringssystem. Det gjorde att sociala, ekonomiska och frågor 

kring styrelsesätt lades till de redan existerande miljö aspekterna. (12) År 2000 

kom GRI med sin första version av riktlinjerna. Dessa har omarbetats två gånger 

och de som nu används publicerades 2006. (13) De nuvarande riktlinjerna kallas 

G3 och cirka 1300 organisationer rapporterade 2009 enligt dessa. (14) Det kan 

jämföras med att det endast var 50 organisationer som rapporterade enligt de första 

riktlinjerna 2000. (13) Syftet med en GRI rapport är bland annat att göra en 

jämförelse inom den egna organisationen över tiden, den kan också syfta till att få 

en indikation på hur organisationen förhåller sig till andra organisationer, regler, 

lagar eller normer. Genom att göra en kontinuerlig rapportering kan en organisation 

se en förändring länkad till sitt hållbarhetsarbete, förutsatt att metoden för 

insamling och utvärdering av data är konsekvent. (15) 

Enligt ett regeringsbeslut från november 2007 ska alla statliga bolag publicera en 

hållbarhetsredovisning enligt GRI i samband med årsredovisningen. Detta med 

början från den 1a januari 2008. (16) Till följd av detta har Teracom publicerat 

GRI rapporter 2008 och 2009. Den första rapporten innehöll miljöindikatorerna  

EN 3 och EN 4. 2009 års rapport är utvidgad med indikator EN 16. Under följande 

rubriker pressenteras dessa markörer och Teracoms avgränsningar beskrivs också. 

Slutligen beskrivs indikator EN 17 vilken det här exjobbet behandlar. 

EN 3 

Miljöindikator EN 3 omfattar Scope 1 i GHG Protocol och redovisar alltså den 

totala energin som organisationen förbrukar från direkta primära energikällor. 

Dessa energikällor är dels icke förnybara källor så som kol, olja och naturgas men 

även förnyelsebara källor så som biobränslen och etanol. Här redovisas också 

energin som organisationen producerar själv och den energi som säljs. Den totala 

energin är en summa av den inköpta och egenproducerade energin minus den 

eventuella energin som organisationen säljer. Redovisningen sker dels som 

uppdelade siffror mellan förnyelsebara och icke förnyelsebara energikällor, både 

som en mängd och som en direkt energianvändning, och dels som en total siffra i 

joule. (17) 

På Teracom redovisas under EN 3 utsläpp som följer med användningen av 

masthissar, mobila elverk, reservelverk, tjänstebilar, förmånsbilar, skotrar, 

fyrhjulingar, terrängfordon och andra resurser som drivs av förbränningsmotorer 

som konsumerar etanol, bensin eller diesel. Här redovisas alltså även pendling till 

och från jobbet för de som antingen har en förmånsbil eller har en tjänstebil med 

hemgaragering. Det vill säga att tjänstebilen parkeras vid hemmet för eventuella 

jourutryckningar eller dylikt. Informationen har tagits från fakturor på inköpt 
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bränsle och från företaget (NF Fleet) som tillhandahåller Teracoms fordonspark. 

Felkällor i EN3 redovisningen består av hyrbilar och bränsle som inte köps in via 

NF Fleet och eventuella felkonteringar vid bränsleinköp. Vid redovisningstillfället 

finns heller inte specifikationen av december månads bränslefaktura tillgänglig, då 

används istället fakturabeloppet och ett snittpris på literkostnaden för att få fram 

inköpt mängd. (18) 

EN 4 

I indikator EN 4 redovisas indirekt energi som organisationen använder. Det vill 

säga energi som en annan organisation har använt för att leverera energi till den 

redovisande organisationen. Denna energi kan vara elektricitet, ånga och 

fjärrvärme där elektricitet är den klart dominerande posten i de flesta fall. EN 4 

täcker med andra ord in Scope 2 i GHG Protocol. Här redovisas alltså energin som 

el eller fjärrvärmeproducenten använder för att producera den mängd energi som 

den redovisande organisationen köper in. Hit räknas energiproducentens inköpta 

energi i form av både icke förnybara och förnybara energislag så som elektricitet, 

värme, kärnkraft, vindkraft, vattenkraft, med mera. Med elektricitet menas i detta 

fall den elektricitet som energiproducenten köper in av en tredjepart. Även 

energiproducentens förbrukning av direkta energikällor ska redovisas. Här hämtas 

data från energiproducenten, men om sådan inte finns tillgänglig kan 

standardiserad data för el och värme användas. (17) 

I denna indikator tas energianvändningen (elektricitet och värme) för kontor och 

stationer upp samt sammansättningen av primära energikällor som använts för att 

framställa energin. Informationen som ligger till grund för denna rapportering är 

del energimixen (blandningen av primära energikällor) tagen från Vattenfall AB 

och dels information från energifakturor (kWh) och direkt från energiproducenter. 

Däremot redovisas inte elförbrukning och uppvärmningen av de kontor/lokaler som 

både Boxer Sverige och Teracom hyr. Energin för dessa köps in av hyresvärden 

och är alltså ett av Teracom-koncernens indirekta utsläpp. Detta betyder att det 

enda kontoret som redovisas under EN 4 är Teracoms Malmökontor till vilket 

elektricitet och värme köps in direkt av producenten. En del som saknas i EN 4 

rapporteringen är mängden energi som energileverantörerna använder, för att 

producera den energi som koncernen köper in, uppdelat i energi/bränsleslag. (18) 

EN 16 

EN 16 är en indikator som sammanfattar indikator EN 3 och EN 4 genom att 

omvandla den direkta primärenergiåtgången och den inköpta energin till 

koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter), med andra ord klimatpåverkan. CO2-

ekvivalenter är den enhet som används för att summera växthusgaser. Detta 

eftersom växthusgaserna som nämns i Kyotoprotokollet har olika förmåga att 

värma atmosfären. Det som påverkar är hur mycket och vilken typ av strålning som 

växthusgasen absorberar, men också hur länge gasen finns i atmosfären. Metan är 

till exempel 25 gånger kraftfullare som växthusgas jämfört med koldioxid över 100 

år. Det betyder att varje ton metan som släpps ut motsvarar 25 ton 

koldioxidekvivalenter. När EN 16 ska rapporteras är första steget att redovisa 

omräkningsmetoden. Rapporten ska innefatta om omräkningen är gjord med hjälp 
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av direkta mätningar, beräkningar grundade på specifik data, beräkningar grundade 

på standarddata eller uppskattningar. Beräkningar görs sedan med data som 

redovisats i EN 3 som grund, här ska inte förbränning av biomassa redovisas utan 

ska redovisas separat för att uppfylla kraven hos GHG Protocol. Data från EN 4 

räknas om på samma sätt och dessa två resultat redovisas såväl separat som 

summerat i antal ton CO2-ekvivalenter. Andra indirekta utsläpp, än de som 

redovisas i EN 4, redovisas inte i EN 16 utan tas istället upp i EN 17.  

Eftersom EN 16 bara innefattar miljöpåverkan från den direkta bränsle och 

energiförbrukningen tas inte produktion och transport av bränsle upp här. (17) 

Teracom summerar här energianvändningen som redovisas i EN 3 och EN 4 för att 

sedan beräkna antal ton CO2-ekvivalenter som detta motsvarar. 

Omräkningsfaktorerna är tagna från ett datablad som tillhandahållits av KTH (19) 

och innehåller data som ger ton CO2-ekvivalenter per förbrukad liter eller kWh. 

Dessa emissioner är endast en sammanfattning av de växthusgaser som tas upp 

Kyoto-protokollet och behandlar enligt definition inte andra växthusgaser. (18) 

EN 17 

För att utvidga rapporteringen kring klimatpåverkan kan EN 17 läggas till listan. 

EN 17 tar upp klimatpåverkan från verksamhetens indirekta utsläpp. Här ska 

utsläpp för indirekt energianvändning, som inte inkluderas i EN 16, tas upp. Det 

kan till exempel vara värme och elektricitet som förbrukas i inhyrda lokaler, så som 

kontor eller lagerlokaler. Vidare ska alla aktiviteter som den redovisande 

organisationen utför och som genererar utsläpp av växthusgaser, samt mängderna 

av dessa, redovisas. Dessa ska sedan bedömas med hänsyn till relevans utifrån tre 

punkter. Den första är huruvida aktiviteten genererar utsläpp som är stora i 

jämförelse med de utsläpp som redovisats i EN 16. Den andra punkten är om 

aktiviteten anses vara viktig för organisationens intressenter och den sista punkten 

är en bedömning av den redovisande organisationens möjlighet att minska 

utsläppet. Redovisningen sker i ton CO2-ekvivalenter. EN 17 innefattar alltså 

Scope 3 från GHG Protocol och allt som inte redan redovisats i EN 16. Viktigt att 

tänka på är att resultatet som redovisas under olika organisationers EN 17 indikator 

inte är direkt jämförbara då organisationsgränser och verksamheten är direkt 

avgörande för vad som inkluderas. Däremot visar EN 17 vart den redovisande 

organisationen har förbättringsmöjligheter och fungerar som ett 

uppföljningsverktyg vilket kan indikera på om en förändring i verksamheten får 

önskad effekt. (17) 

 

 

I Teracom finns följande källor till indirekta utsläpp av växthusgaser 

 Transporter 

- Tjänsteresor 

- Godstransporter, dels inom företaget och dels från tillverkare/leverantörer 

- Personalens pendling till och från jobbet 
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 Avfallshantering 

- Transport 

- Behandling 

 Framställning och transport av bränsle 

 Produktion av inköpt utrustning 

 Utsläpp kopplade till användningen av Teracoms tjänster 

- TV-mottagare 

- Radiomottagare 

 Inhyrda lokaler 

 

Dessa utsläpp varierar både i storlek och relevans för Teracom och måste bedömas utifrån det. 

Alla utsläpp är till exempel inte lämpliga att redovisa då de antingen inte har en signifikant 

påverkan på det totala utsläppet från verksamheten eller då tillförlitlig data saknas. Målet kan 

vara att utöka rapporteringen när tillförlitlig data kan pressenteras, till exempel genom att 

leverantörer gör egna hållbarhetsrapporter och beräkningar av växthusgasutsläpp. Många av 

dessa utsläpp kan endast beräknas utifrån uppgifter från leverantörer eller från approximationer. 

Däremot finns det några som direkt går att beräkna utifrån data som redan samlats in, dit kan 

framställning och transport av bränsle räknas eftersom den totala bränsleanvändningen är 

redovisad under EN 3 och data för framställning och transport återfinns i samma datablad som 

används för omräkningen till EN 16. De två punkter som i dagsläget är svårast att beräkna 

och/eller uppskatta är utsläppen som är kopplade till produktionen av inköpt utrustning samt 

utsläppen till följd av användningen av Teracoms tjänster. I dagsläget är även avfallshanteringen 

ett problemområde när det gäller data eftersom Teracom inte har någon centralt upphandlad 

avfallsservice. Fokus bör i första hand ligga på utsläpp från transporter och inhyrda lokaler 

medans ett avfallshanteringsavtal upprättas. De andra punkterna får såklart inte glömmas bort 

och företagets möjlighet att påverka dessa utsläpp bör diskuteras. 

EN17 i andra statliga företag 

I följande avsnitt beskrivs vilka gränser som några andra statliga bolag har valt för 

sin EN 17 rapportering. Vidare beskrivs, i mån av informationstillgång, vilka 

datakällor som dessa företag har använt och vilka antaganden samt metoder som 

ligger till grund för de redovisade resultaten. I den senare delen kommer fokus att 

ligga på transporter eftersom det är mest relevant för exjobbet. 

Posten 

Posten har valt att endast redovisa sina tjänsteresor under denna indikator. Data 

som ligger till grund för beräkningen är tagen från Postens resebyrå och 

bedömningen är att den avtalstroheten är väldigt hög. Även resor som görs med 

tjänste-, förmåns- och hyrbilar redovisas under EN 17 och beräkningarna görs 

utifrån drivmedelsförbrukning. Eftersom Posten själva är speditörer hamnar 

godstransporter under EN 16. Där har de även valt att redovisa sina 
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underleverantörer på transportsidan, detta eftersom de anser att 

underleverantörerna är så pass knutna till den egna verksamheten att de kan 

kontrollera deras utsläpp på ett bra sätt. Transportunderleverantörerna till Posten 

kör alltså enbart för Posten och har fasta rutter. Vidare har Posten valt att inte 

inkludera personalens pendling till och från jobbet samt produktion och distribution 

av bränsle. Inte heller utsläpp kopplade till outsourcade verksamheter så som 

lönehantering och avfallsbearbetning redovisas. De motiverar dessa undantag med 

att de utsläppen inte är nära kopplade till den egna verksamheten. All el och värme 

som förbrukas i inhyrda lokaler redovisas tillsammans med de egenägda lokalerna 

under indikator EN 16 istället för under EN 17. (20) 

Vattenfall 

Enligt Vattenfalls hållbarhetsrapport från 2009 uppgår deras totala utsläpp av 

växthusgaser till cirka 90 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Mindre än 0,5 % av dessa 

kommer av tjänsteresor och transporter av bränsle till kraftverken. Dessa två övriga 

indirekta utsläpp är de enda som nämns. Vattenfall har tidigare diskuterat huruvida 

de ska rapportera bilresor som deras entreprenörer gör, det har dock avvisats med 

hänvisning till en orimlig arbetsbörda. Eftersom alla övriga indirekta utsläpp 

egentligen inte är signifikanta i Vattenfalls verksamhet så ligger heller inte fokus 

inom detta område, dock betraktar de tjänsteresor och bränsletransporter som 

viktiga ur ett intressentperspektiv och har således med dem i GRI-rapporteringen. 

Tjänsteresornas klimatpåverkan beräknas utifrån data som resebyråerna 

tillhandahåller, de summeras på landsnivå och rapporteras sedan till koncernstaben. 

Alla tjänsteresor klimatkompenseras centralt. Bränsletransporterna beräknas utifrån 

tonkilometer (tonkm) och transportsätt, vilket ger en uppskattning men inte ett 

exakt värde. Dessa transporter klimatkompenseras inte. (21) (22) 

Systembolaget 

I indikator EN 17 har Systembolaget räknat med transporter mellan deras depåer, 

butiker och ombud. De har även redovisat personaltransporter, det vill säga 

tjänsteresor, och utsläpp från inköpt el. Det sist nämnda utsläppet är framtaget via 

antalet inköpta kWh. I fallet med tjänsteresorna är informationen tagen från flera 

olika källor. Exempel på dessa källor är deras resebyrå, Hertz biluthyrning, SJ, 

Flygtaxi och deras företagskort. Genom att summera dessa utsläpp räknar 

Systembolaget att de kommer nära det faktiska värdet. I fallen då privata bilar har 

använts i tjänsten tas information från reseräkningar. Transporterna mellan depåer, 

butiker och ombud sköts av Posten och det är från dem som Systembolaget hämtar 

utsläppsinformationen. Att utsläpp från inköpt el är redovisat under EN 17 är det 

som skiljer sig markant från övriga företag. (23) 

TeliaSonera 

På TeliaSonera rapporteras tre indirekta källor till växthusgasutsläpp. Dessa är 

tjänsteresor, outsourcat underhåll samt körningar och distibution/logistik. Data för 

tjänsteresorna samlas främst in från resebolag som kan leverera summerade utsläpp 

av växthusgaser utifrån vilka fordon som använts för de specifika resorna som 

TeliaSonera köpt. För buss och båttransporter används ett nationellt snitt per 
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kilometer för beräkningen. De nationella utsläppen per kilometer används även när 

personalen gör resor i tjänsten med privata bilar. I det sista fallet hämtas den körda 

sträckan från affärssystemet. Samma data används för att betala ut milersättningar, 

tack vare det är det en hög säkerhet i den aktuella siffran. Beräkningen av utsläpp 

från outsourcat underhåll samt körningar och distibution/logistik görs med hjälp av 

data som leverantörerna tillhandahåller. De fyller i ett formulär där antingen 

kilometer eller liter bränsle ska specificeras, utifrån TeliaSoneras 

omräkningsfaktorer beräknas sedan CO2-utsläppen. TeliaSonera har sett ytterliga 

några områden där de vill kunna rapportera klimatpåverkan. Bland dessa nämns 

avfallshanteringen som inte kommer från transporten av avfallet, personalens 

pendling och utsläppen från sålda tjänster. I dagsläget har de inget upplägg på hur 

detta ska gå till. För att varje år få in miljöstatistik från sina underleverantörer 

kontaktar TeliaSonera leverantörerna i kvartal tre för att påminna om att det snart 

är dags att rapportera. Direkt efter årsskiftet skickas sedan en färdig mall ut som 

alla leverantörer fyller i, på så sätt ensas formatet på statistiken och arbetet med att 

sammanställa all data minskas. Kontrollen som görs årligen är en jämförelse mot 

föregående år, detta ger en viss säkerhet när det sker stora ändringar. Däremot 

kontrolleras inte till exempel omräkningsfaktorer årligen. (24) 
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Metoder 

Metoden för exjobbet är att först reda ut begreppen kring GHG Protocol, GRI samt 

Teracoms företagsstruktur och verksamhet genom en litteraturstudie. I 

litteraturstudien ingår även att lista de avgränsningar som Teracom gjort kring 

tidigare rapporterade indikatorer samt alla tänkbara indirekta utsläpp från 

verksamheten. När de indirekta utsläppen är listade bedöms det utifrån relevans 

enligt GRIs riktlinjer och ett område väljs ut för fördjupning. Det område som 

exjobbet kommer att fokusera på är transporter. Motiveringen kring valet återfinns 

i diskussionen. Därefter kontaktas andra statliga bolag som rapporterar EN 17 för 

att undersöka deras avgränsningar och metodval. När den informationen är 

insamlad utformas totalt nio metoder för insamling och bearbetning av data för de 

olika områdena inom det utvalda området. Dessa beskrivs under rubrikerna nedan. 

Efter en diskussion kring beskrivna metoder kombineras de ihop till en specifik 

metod för Teracom som sedan tillämpas på företaget. Resultatet redovisas dels som 

ton CO2-ekvivalenter, som GRI kräver, och dels som en jämförelsesiffra som 

Teracom kan använda för uppföljning av sitt hållbarhetsarbete trots eventuella 

förändringar i koncernens storlek. Slutligen föreslås förbättringar i verksamheten 

som ska syfta till att minska utsläppet av växthusgaser från indirekta aktiviteter 

utifrån de resultat som den framtagna metoden gett. 

Tjänsteresor 

I detta stycke beskrivs olika metoder att samla in data kring organisationens 

tjänsteresor. Begränsningar i dessa metoder tas också upp men utvecklas senare i 

diskussionen. Beroende på hur organisationen ser ut kan metoderna vara mer eller 

mindre genomförbara. Följande metoder är alltså generella och en kombination av 

dessa är med största sannolikhet det mest riktiga sättet. 

Resebyråer 

Många organisationer använder sig av en resebyrå för att boka sina tjänsteresor. 

Det kan vara ett enkelt sätt att minska egna administrativa resurser och samtidigt ha 

ett bra förhandlingsläge. Ur miljöredovisningssynpunkt är detta också väldigt bra. 

Resebyråerna har idag en generellt bra rutin när det gäller loggning och 

rapportering av utsläpp kopplade till resorna de säljer. Förutsatt att alla resor i 

företaget köps via resebolag är det alltså relativt lätt att hitta data. Problemet 

uppstår när medarbetare beställer resor direkt via ett resebolag, exempelvis SJ eller 

SAS. Om organisationen eller företaget har centrala avtal med berörda resebolag 

kan redovisningsproblemen som kommer sig av personalens direktbeställningar 

minskas om inte elimineras. 

Reseräkningar 

Eftersom företag är väldigt noga med vart deras pengar tar vägen finns ofta en rutin 

kring redovisning av resekostnader. Där redovisas alla utgifter kopplade till 

tjänsteresan i fråga. Genom att i dessa reseräkningar specificera fler och fler poster 
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angående resan kan ett mer sanningsenligt resultat tas fram. Viktig information är 

vilket resesätt som använts och hur lång resan varit. Utifrån det kan sedan data 

beräknas med hjälp av standardutsläpp och beläggningsgrad. Begränsningen i 

denna metod är att data som finns kanske bara innefattar kostnaden och eventuellt 

transportmedlet.  

Resekostnader 

Den tredje metoden för att få fram en utsläppssiffra från tjänsteresor är att titta på 

det totala konterade beloppet för alla resor i organisationen. Den ekonomiska 

kontrollen är en väldigt säker källa i alla vinstdrivande verksamheter så summan av 

alla resor kan anses vara mycket tillförlitlig. Att sedan omvandla kostnaden till ett 

utsläpp utan att veta resesätt och sträcka tillför en mycket stor osäkerhet till det 

slutgiltiga resultatet. Kan beräkningen göras utifrån företagsintern statistik kan 

denna osäkerhet minskas jämfört med att använda beräkningsmodeller hämtade 

från andra verksamheter. 

Godstransporter 

Metoderna i detta stycke är till för att på olika sätt samla in data som ska ligga till 

grund för beräkningarna av klimatpåverkan från organisationens godstransporter. 

För dessa metoder är det ytterst viktigt att utifrån förutsättningarna sätta 

avgränsningar på vilka transporter som ska beräknas. Idealt är att få med alla 

godstransporter som rör företaget. Detta kan vara mer eller mindre omöjligt 

beroende på hur till exempel inköp görs. Saker som påverkar det är huruvida 

information om hur transporten från producent till leverantör kan tas fram eller om 

endast data för transporterna från leverantörerna är tillgängliga. Eventuellt är inte 

heller information om transporterna från leverantörerna tillgänglig, då kan fokus 

ligga på transporterna inom företaget. Görs transporter med många små bud eller 

transportfirmor försvårar även det möjligheten att få med alla godstransporter. En 

förutsättning för att kunna ta fram ett tillförlitligt resultat varje år är alltså att 

gränserna dras på ett sådant sätt att data för alla transporter finns tillgängliga och är 

relativt enkla att sammanställa eftersom arbetet ska upprepas årligen under en 

period då även resten av hållbarhetsredovisningen ska färdigställas. 

Transportbolag 

Enklast är det om organisationen har ett transportbolag som används för alla 

transporter. Transportbolagen har idag generellt bra information kring hur mycket 

och hur långt varje kund transporterat varor. Detta uttrycks vanligast i tonkm som i 

sin tur kan vara till grund för beräkningarna av CO2-utsläpp. Givetvis kan det vara 

problematiskt att använda ett och samma bolag till alla transporter. Samma metod 

går dock att använda så länge samtliga transportbolag som används bokför och kan 

redovisa antal tonkm som köpts in av den redovisande organisationen. Efter det 

följer en summering av alla de olika bolagens data innan omräkningen görs. Ett 

annat fall av denna metod är när transprtbolaget/transportbolagen kan leverera 

direkta utsläpp i CO2-ekvivalenter. Då behöver omräkningen från tonkm inte göras, 
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men en kontroll av omräkningsfaktorer etcetera som transportbolaget använder är 

bra att genomföra. 

Transporterad sträcka 

Finns information om mellan vilka platser som godset transporteras och med vilken 

typ av transportmedel kan denna metod vara användbar. Genom att veta hur många 

kilometer som godset färdats och dess vikt kan antal tonkm räknas ut. Efter det 

måste beläggningsgrad och vilket fordon som använts för transporten tas med i 

beräkningen. På detta sätt kan en relativt riktig siffra tas fram. Troligtvis färdas inte 

alltid godset närmsta vägen mellan de två punkterna utan passerar diverse 

sorteringshallar och åker omvägar för att öka beläggningsgraden. Dock kan det 

slutgilltiga resultatet av metoden anses försvarbart förutsatt att dessa undantag tas 

upp. Kan inte transportsättet fastställas utan bara sträckan är ett alternativ att 

använda en schablon för hur stor del av transporterna som sker med lastbil, tåg, båt 

respektive flyg. På så sätt räcker det med att veta mellan vilka platser transporten 

sker och hur mycket godset väger. 

Transportkostnad 

Den metod som har störst osäkerhet är den som utgår från transportkostnaderna. 

Utan att veta vilka sträckor och vilken mängd gods som transporterats finns det risk 

för stora variationer i resultatet. Genom att ta reda på hur mycket ett ton kostar att 

frakta en kilometer kan en uppskattning på antalet tonkm beräknas. Den i sin tur 

fördelas enligt en schablon mellan de olika transportmedlen för att sedan 

omvandlas till ett utsläpp av växthusgaser. I brist på indata för att tillämpa de redan 

beskrivna metoderna kan denna vara ett alternativ, förutsatt att bristerna i metoden 

presenteras.  

Pendling 

Här beskrivs de metoder som kan användas för att beräkna utsläppen från 

personalens resor till och från jobbet. Även i detta fall är metoderna mer eller 

mindre genomförbara beroende på vilken information och vilka förutsättningar 

som finns i organisationen. 

Databas 

Att ha en databas, exempelvis inbäddad i affärssystemet eller motsvarande, där det 

är angivet hur långt varje anställd har till jobbet och med vilket transportmedel 

denne tar sig till arbetet är det som kan anses ge det mest riktiga informationen. 

Om organisationen kan få ut hur lång resväg varje anställd har och på vilket sätt de 

reser kan mycket osäkerhet elimineras. Osäkerheter som alltid kommer att finnas är 

bland annat bränsleförbrukningen för de privata bilar som används som 

pendlingsfordon, att inkludera det i databasen är ett överväldigande jobb och att 

använda delvis insamlad data för att beräkna helheten kan ge en större osäkerhet än 

att använda nationella snitt på bränsleförbrukning. 
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Årlig undersökning 

Genom en årlig undersökning, till exempel en enkät, kan organisationen ta fram 

data om hur personalen pendlar till jobbet. Undersökningen kan innefatta allt ifrån 

en relativt liten urvalsgrupp till i stort sätt alla medarbetare. För att få en bra 

riktighet i undersökningen kan det vara fördelaktigt att dela upp medarbetarna efter 

region eller tjänst innan en bestämd andel slumpas ut. Detta för att kunna beräkna 

ressträckor och transportsätt beroende på om den anställde bor i en storstadsregion 

eller inte. Genom att välja en sådan uppdelning torde ett mer representativt resultat 

kunna presenteras än om en nationell siffra tas fram. Ifall frågor om pendling kan 

inkluderas i en redan förekommande enkät/undersökning förenklas arbetet avsevärt 

samtidigt som ett tydligt meddelande sänds ut till medarbetarna om att ledningen 

tycker att detta är en viktig fråga. Ett exempel på en sådan undersökning är nöjd-

medarbetar-index (NMI) som många företag gör årligen. 

Schabloner 

Det sista alternativet är att använda schabloner. Detta är också den minst riktiga 

metoden då den inte har någon aktuell koppling till organisationen. Genom att ta 

fram data på hur långt en anställd i det aktuella landet i snitt har till jobbet och med 

vilket transportsätt denne reser kan ett resultat, om än inte företagsspecifikt, tas 

fram. Kan sedan data beroende på region eller tjänst, det vill säga kontor eller 

tekniker etcetera, tas fram kan riktigheten i resultatet öka. Vidare kan schablonen 

grundas i undersökningar som gjorts inom organisationen, men som inte 

uppdateras årligen. Detta bör ge den mest tillförlitliga siffran från schablon-

metoden. 

Vald metod 

För att få ett så riktigt resultat som möjligt kombineras flera av ovan beskrivna 

metoder. Detta eftersom det förekommer stora variationer på tillgänglighet av 

tillförlitlig data. I de flesta fall används schabloner som baseras på uppgifter från de 

leverantörer som Teracom har möjlighet att få data från. På så sätt anpassas 

schablonen till Teracoms verksamhetsområde och geografiska position. De 

slutgiltiga utsläppen beräknas sedan utifrån finansiellinformation hämtad direkt 

från Teracom. 

Tjänsteresor 

Utsläppen från tjänsteresorna beräknas utifrån data från resebyrån (Ticket) och 

resebolagen tillsammans med resekostnaderna. Först plockas kostnaderna från alla 

tjänsteresor ut från affärssystemet (IFS). Detta jämförs sedan med kostnaden som 

är knuten till Ticket och Statens Järnvägar (SJ) samt hyrbilsbolaget Hertz vilka 

Teracom har avtal med. Avtalen löper på årsbasis, därför måste denna lista 

revideras inför varje hållbarhetsredovisning. Jämförelsen gör sedan genom att 

kostnadsandelen som kommer från de specificerade resebolagen beräknas, Ticket 

och SJ för sig och Hertz för sig. Utsläppsuppgifterna som dessa bolag pressenterar i 

sin årliga miljörapport till Teracom läggs sedan samman, i samma grupper, och 

divideras med kostnadsandelarna. På så sätt används uppgifterna från resebolagen 
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som en schablon för att kunna extrapolera utsläppen så att de motsvarar alla resor. 

Skulle delen som är kopplad till resebolagen vara större än det som är konterat 

under de angivna kontona i IFS kan det antas att den överskridna kostnaden är 

felkonterad. I dessa fall används miljöstatisktiken från resebolagen direkt efter en 

rimlighetsbedömning. Eftersom Ticket använder Teracoms avtal med SJ ska det tas 

hänsyn till så att inte utsläppen från tågresor räknas dubbelt. För lokala resor så 

som taxi, buss och lokaltåg finns endast en kostnad och ingen statistik i övrigt. 

Dock kan det antas att kostnaden i största del kommer från taxiresor. Med hjälp av 

data på vad en genomsnittlig taxiresa kostar samt vad den släpper ut i form av 

växthusgaser kan ett utsläppsvärde från kostnadsstället ”Lokala resor” beräknas. 

Den sista typen av tjänsteresor som beräknas är resor gjorda i privat bil. Antal mil 

som körts tas fram från milersättningen via löneadministrationsfirman (Moretime). 

Dessa multipliceras sedan med emissionsschabloner för att få fram ett resultat i ton 

CO2-ekvivalenter. Konton i IFS som innehåller tjänsteresor är redovisade i 

respektive bilaga och kostnaderna som kommer från de specificerade resebolagen 

hämtas från Teracoms Travel Manager. I samma rapport begärs utsläppsuppgifter 

från berörda företag. Slutgiltiga beräkningar görs enligt beräkningsbilagan för 

tjänsteresor. 

Godstransporter 

Även i fallet med godstransporterna samlas data in från leverantörerna. Den data 

som på så sätt tas fram representerar bara transporterna som Teracom själva 

beställer. Däremot finns ett konto i affärssystemet där alla transporter summeras, 

även de som leverantörer specificerar på sina fakturor. Informationen från de 

transporter som Teracom själva köper in kan anses utgöra en bra schablon för 

området som företaget verkar i. Transportbolagen som Teracom använder är 

JAB/Posten AB, DHL Express, DHL Global Forward, Taxi Kurir, Maserfrakt 

Anläggning AB och Bring Express. Följande beräkningsmodeller används för att få 

fram data på klimatpåverkan från respektive transportleverantör. Exkluderat ur 

godstransporter är brevförsändelser. Trots att det kan anses vara en stor mängd 

brev som skickas visar statistiken från Posten att utsläppen från breven inte är 

betydande i jämförelse med övriga utsläpp. JAB levererar en summa, i ton CO2-

ekvivlaenter, som genererats av alla transporter som Posten Logistik utfört åt 

Teracom. Det gör även DHL Express och DHL Global Forward för sina 

transporter. Dessa tre företags data och beräkningsresultat bifogas i bilaga 

respektive bilaga. Taxi Kurir har i dagsläget inget sådant system och har heller inte 

kunnat leverera någon information om utsläppen från deras transporter. Maserfrakt 

Anläggning AB utför arbeten på kilometerbasis men också på timme och fastpris åt 

Teracom. Endast för de transporter som är per kilometer kan miljöstatistik tas fram. 

Bring Express kan leverera ett uppskattat värde på utsläppet av växthusgaser 

genom att utifrån antalet transporter som gjorts använda schablonvärden för 

sträckor och sedan omvandla dessa utifrån data för bränsleförbrukningen till ton 

CO2-ekvivalenter. Data och beräkningsmodeller för Bring Express bifogas i bilaga. 

Sammanställningen av samtliga transportleverantörers utsläpp och omräkningen, så 

att samtliga transportkostnader blir medräknade, görs enligt beräkningsbilagan för 
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godstransporter. I den beräkningen räknas alltså även transporterna som är 

specificerade av Teracoms leverantörer med. 

Pendling 

Teracom gör varje år en nöjd-medarbetar-indexundersökning (NMI-undersökning). 

Genom att inkludera frågor om pendlingen i denna kan tillförlitlig information om 

hur cirka 85 % (25) av medarbetarna pendlar till och från jobbet sammanställas. De 

resterande 15 % kan sedan uppskattas genom att extrapolera resultatet från 

undersökningen. Genom att dela upp resultatet på respektive grupp i företaget kan 

en mer riktig extrapolering ske eftersom medarbetarna inom grupperna i regel 

befinner sig på samma geografiska position. På så sätt tas det alltså hänsyn till ifall 

informationen kommer från storstadsregioner eller landsbygd. Sammanställningen 

blir sedan beroende på transportsätt och antal kilometer. Omräkningsfaktorerna för 

bil, buss och lokaltåg tas från databladet (19) som KTH tillhandahållit, vilket också 

används för beräkningen av indikator EN 16. Omräkningsfaktor för regionaltåg tas 

direkt från SJ. 
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Resultat 

Efter att all data samlats in och beräknats enligt modellerna ovan summeras de. 

Resultatet ger alltså klimatpåverkan från Teracom Sveriges transporter. 2009 

uppgick transportutsläppen till 847 ton CO2-ekvivalenter. 

Följande diagram visar hur resultaten från klimatpåverkan från bränsle och energi 

såg ut 2008 samt 2009, den senare också med transporterna inkluderade. 

 

Siffrorna på bränsle och energi är från hela Teracom koncernen medan 

transporterna endast är från Teracom Sverige (nätdelen). Dock är det nätdelen som 

enskilt står för den störst klimatpåverkan. För att jämföra hur klimatpåverkan ser ut 

i förhållande till verksamhetens storlek visas nedan ett förhållande mellan antal ton 

utsläppta CO2-ekvivalenter och omsättningen i miljoner kronor (msek). 
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Den lägre kurvan visar klimatpåverkan i förhållande till hela koncernens 

omsättning vilken visar på en nedåtgående trend, att koncernen i helhet blir mer 

klimateffektiv. Jämförs utsläppen istället med Teracom Sveriges omsättning ser vi 

en helt annan trend. Datapunkten 2009 visar vilken nivå koncernen skulle ligga på 

om transporterna var inkluderade. Förhållandet mellan de tre områdena inom 

transporter ser ut som följer. 

 

Tjänsteresorna är den enskilt största källan till klimatpåverkan inom 

transportsegmentet på 41 % eller cirka 350 ton CO2-ekvivalenter. Personalens 

pendling till och från jobbet följer tätt efter på drygt 300 ton vilket motsvarar 36 % 

och den minsta andelen kommer fån godstransporter som står för 23 % av det totala 

utsläppet från transporterna. Dessa 23 % motsvarar knappt 200 ton CO2-

ekvivalenter. 
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras valet av begränsning, metoden som utvecklats med val 

och felkällor samt resultatet som presenterades i föregående avsnitt. 

Efter att litteraturstudien och den initiala analysen av utsläppskällor hade gjorts 

fanns fyra intressanta områden. Dessa var transporter, avfallshantering, produktion 

av bränslen och inhyrda resurser. För att ha en rimlig arbetsbelastning behövde 

området för exjobbet begränsas. Däremot uppskattades både produktionen av 

bränsle och inhyrda resurser som för små områden även tillsammans. Då återstod 

endast två områden. Eftersom ett centralt avtal för avfallshantering var under 

upphandling och jag ansåg att det var intressantast med transportfrågan blev det 

fokusområdet för exjobbet. Varför Teracom anser att detta är relevant kan ha lite 

olika svar. Det första och enklaste alternativet är att det är ett krav från ägaren, dvs. 

staten, att redovisa så mycket som möjligt enligt GRI. I det arbetet har företaget 

analyserat vilka delar som är fokusområden. Efter att ha redovisat både 

bränsleförbrukning och energianvändning var nästa prioriterade område övriga 

indirekta utsläpp, EN 17. Anledningen till den prioriteringen var att man antog att 

det var där mycket av klimatpåverkan låg och att det inte tittats på tidigare. En 

annan anledning till att detta är relevant för Teracom är att kunderna börjar ställa 

fler och fler frågor om systematiskt miljöarbete. Inom en snar framtid kan 

kunderna till och med komma att fråga efter hur mycket klimatpåverkan deras 

sändningar bidrar med. Om kartläggningen av utsläpp då inte jobbats aktivt med 

kommer kunderna eventuellt att mista förtroendet för Teracoms miljöarbete. Detta 

kan i sin tur leda till förlorade affärer. 

Följande bild visar en sammanfattning och några bakomliggande funderingar kring 

samtliga miljöindikatorer som Teracom redovisat samt EN 17. Dessa tankar och 

förslag har kommit upp under arbetets gång och har legat till grund för vidare 

diskussioner och slutsatser. 
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Metod 

Först och främst vill jag poängtera att alla beräkningar av transporter grundas på 

någon form av schablon eller antagande. Detta oavsett om informationen kommer 

från en leverantör eller som den är framräknad utifrån en sträcka. När det gäller 

tjänsteresor handlar det framförallt om beläggningsgrader och klassificering av 

längden på resan. Beroende på om en flygresa är kort, medellång eller lång har den 

olika utsläppsfaktorer per rest sträcka. I fallet med godstransporter utgår man ifrån 

ett snitt av sina fordon förutom en snittbeläggningsgrad. Givetvis utgår även 

beräkningarna för pendling från snittutsläpp från respektive transportsätt.  

4, Sammanfattning av GRI indikatorer 
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I fallet med tjänsteresorna har metoden kombinerats ihop av information från 

resebyrån och andra reseföretag samt resekostnader. Eftersom kostnaderna från tåg 

och flygbiljetter som köptes in via resebyrån visade sig vara högre än det som 

fanns konterat på biljettkontot i affärssystemet antog jag efter att ha pratat med 

representanter från Teracom att det beror på felkonteringar. Det betyder också att 

utsläppssiffran från resebyrån är det närmsta sanningen man kan komma i 

dagsläget. Skulle det i framtiden visa sig att den konterade summan blir högre går 

metoden över till att schablonberäkna utsläppen från tåg och flygresor med hjälp av 

utsläppsdata från resebyrån. Visar det sig så småningom att andelen resor som 

beställs via resebyrån minskar ännu mer är det viktigt att analysera anledningen till 

det för att kunna motverka trenden. Anledningen till att man vill göra det är att 

förhindra att resultatet blir mer och mer baserat på schablonberäkningar istället för 

mer exakt data. 

Taxiresorna i företaget redovisas på samma konto som övriga lokala resor. Genom 

att anta att alla lokala resor gjorts med taxi går utsläppet att räkna på. Däremot 

kommer det in en liten osäkerhet med tanke på att en del av kostnaden är för 

lokaltrafik eller till exempel transferbussar, den osäkerheten anser jag dock är 

marginell dels eftersom intrycket jag fått, efter att ha pratat med medarbetare på 

Teracom, är att lokala resor i stor utsträckning görs med taxi och dels genom att 

både kostnader och utsläpp för kollektivtrafik är låga. Med andra ord antas 

klimatpåverkan från alla andra resesätt än taxi drunkna i statistiken. Det som 

däremot kan ha en påvekran är prisvariationer för en taxiresa i landet samt att 

utsläppsfaktorerna är beräknade med hjälp av genomsnittsbilen i Sverige. 

Taxiflottan är med största sannolikhet lite modernare. 

Vidare är klimatpåverkan från hyrbilarna beräknad utifrån data som Hertz har tagit 

fram. Det anser jag är en i förhållandevis säker källa och borde vara nära 

verkligheten. Det grundar jag på att hyrbilsbranschen är ganska ensad, priserna 

varierar inte så mycket och bilflottan är generellt modern. 

Den sträcka i tjänstereseberäkningarna som är säkrast är med största sannolikhet 

milersättningen. När anställda väljer att göra en resa med sin privata bil är de även 

väldigt noga med att få betalt för den körda sträckan. Denna siffra är direkt 

redovisad på reseräkningarna och alltså inte ens omräknad från en ekonomisk 

information från Teracom. Samma utsläppsfaktor som användes i beräkningarna av 

taxiresor har använts för att beräkna klimatpåverkan från milersättningen och torde 

ge en bra uppskattning av utsläppen, möjligtvis ett lite riktigare resultat än för 

taxiresorna eftersom det borde vara mer variation på de privata bilarna än på 

taxibilarna. 

 

Metoden som behandlat godstransporterna är utformad mer enhetligt än den för 

tjänsteresorna. Här bygger beräkningarna på utsläppsuppgifter från kända 

transportleverantörer som extrapolerats så att resultatet motsvarar den totala 

summan som Teracom lagt på godstransporter. Svårigheten i detta fall har varit att 

få en klar bild över vilka leverantörer som används och vilken data som de kan 

erbjuda. Ju fler speditörer som schablonen baseras på desto säkrare blir resultatet, 
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ökningen i säkerhet måste givetvis vägas mot arbetsinsatsen. Att lägga ner en 

veckas arbete på att öka den kända andelen med några enstaka procent är inte 

motiverat. Kan en transportleverantör enkelt läggas till är det däremot bra och 

önskvärt är att så många som möjligt kan redovisa både utsläpp och ekonomi på ett 

smidigt sätt. 

 

Att få in uppdaterad information om hur de anställda på Teracom reser till och från 

jobbet är det tekniskt jobbigaste. Samtidigt som jag vill ha så fullständig 

information som möjligt för beräkningarna måste informationsinsamlingen vara så 

enkel som möjligt för att inte belasta Teracoms anställda. Att begära in en stor 

enkätundersökning är enligt mig inte aktuellt, det kan man göra en gång eller med 

väldigt långa tidsintervall. Jag anser däremot att det intressantaste är att få mer 

kontinuerlig information, då kan man enklare se trender och avgöra om de 

förändringar man inför har någon effekt. När jag utformat metoden för Teracom 

har jag alltså utgått ifrån att frågorna ska vara enkla och gå snabbt att svara på, 

begränsningen är då att informationen inte blir fullständig. Det man måste fokusera 

på då är att se förändringarna över tiden och använda resultaten som en jämförelse 

med sin egen organisation och inte med andra. Detta gäller ju hela EN 17 och 

GHGs Scope 3 vilka som jag nämnt tidigare varierar väldigt mycket beroende på 

hur organisationsgränsen dras och vad som anses vara relevant. 

Resultat  

Generellt anser jag att 847 ton CO2-ekvivalenter var i storleksordningen som jag 

förväntade mig. Möjligtvis att utsläppen från pendlingen var lägre än jag förväntat 

mig, det har dock sin naturliga förklaring då ca 150 personer i företaget har 

förmånsbil eller hemgaragering av tjänstebilen. Utsläppen från dessa är redan 

medräknade i Teracoms EN 16 resultat eftersom bränslet är kopplat till ett 

företagskort.  

Resultatet visar också att godstransporterna står för den mista delen av 

klimatpåverkan från transporterna. Däremot finns det stora förbättringsmöjligheter 

inom detta område. Speciellt när man tittat på den administrativa biten som i sin tur 

leder till minskade kostnader, högre effektivitet och med största sannolikhet en 

bättre miljöprestanda. Ju mer man jobbar med kartläggningen desto fler områden 

upptäcker man där verksamheten kan effektiviseras och lyckas man eliminera 

onödiga transporter försvinner även klimatpåverkan från dessa. Här kan det handla 

om allt från att samordna transporter till större projekt genom att mellanlagra 

material till att samla ihop beställningar av ickeakut materiel så som headsets eller 

andra liknande artiklar. Den första delen av förbättringarna bör dock handla om att 

samla transporterna under så få leverantörer och kundnummer som möjligt. I 

dagsläget tror en del av transportleverantörerna att Teracom är uppåt 20 olika 

bolag, det gör att kvantiteterna som varje ”bolag” skickar inte är så stora. Om dessa 

transporter samlas under samma avtal kan i första hand priserna sänkas, dessutom 

blir möjligheten större att på ett enkelt sett samla in miljöstatistik varje år. På sikt 

kan man även ställa större krav på miljöprestanda. En annan åtgärd är att se över 
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rutinerna när det gäller beställningar till större projekt, ett sådant arbete har inletts 

på Teracom och de räknar med att kunna spara 300 000 kr årligen på att koordinera 

transporter. Jag anser också att mindre transporter av t.ex. elektronik och 

kontorsmateriel bör planeras på ett bättre sätt. Det kan göras genom att samla ett 

antal beställningar innan ordern går iväg istället för att beställa så fort behovet 

uppstår. 

Nästa område för förbättringar är tjänsteresorna. Det går tyvärr inte att säga att om 

Teracom minskar sina tjänsteresor med 10 % blir klimatpåverkan 10 % lägre, 

minskningen är inte heller storleksmässigt helt analog med kostnadsreduktionen. 

Det som är helt säkert är dock att både kostnader och klimatpåverkan minskar om 

Teracom gör färre tjänsteresor. Ett annat sätt att minska klimatpåverkan från 

tjänsteresor är att lägga om så många resor som möjligt till miljövänligare 

alternativ. Tågresor är till exempel mycket bättre ut miljöhänseende än alla andra 

transportsätt i dagsläget, med undantag för cykel eller promenad som oftast inte är 

ett alternativ i tjänsteresesammanhang. Att främja tågresor kan göras på flera sätt. 

Ett rent regulatoriskt alternativ är att sätta en tidsbegränsning på flygresorna. Om 

motsvarande tågresa tar under till exempel 4 timmar måste tåget väljas. Det är en 

modell som framgångsrikt använts av Svenska WWF, de har däremot satt en gräns 

på 10 timmar vilket jag anser är lite mycket för Teracom. Att i framtiden öka tiden 

kan övervägas, men att från början sätta en för hög gräns skapar enbart onödig 

motvilja hos de anställda. På detta sätt minskas utsläppen och till viss del 

kostnaderna också då tågresor på vältrafikerade sträckor kan vara mycket billigare. 

Ett annat sätt att drastiskt minska klimatpåverkan, i alla fall på pappret, är att införa 

klimatkompensation. Görs det direkt på biljettpriser ser den som gör tjänsteresan 

direkt hur mycket klimatpåverkan de olika transportmedlen har. En flygresa blir till 

exempel betydligt dyrare än en tågresa. Det kommer att öka kostnaderna för 

tjänsteresor men samtidigt eliminera stora utsläppsposter eftersom man enligt 

gällande beräkningsregler får dra bort utsläpp om de klimatkompenseras på ett 

riktigt sätt. Det är även ett styrmedel för att få till fler resfria möten. Genom att 

företaget klimatkompenserar visar det att Teracom tycker att frågan är viktig och 

det kan få medarbetarna att själv tänka mer på sin klimatpåverkan. Den sista delen 

jag anser att Teracom ska fokusera på inom tjänstereseområdet är de lokala resorna 

i form av taxi. Det gäller då främst i storstadsregionerna där lokaltrafiken är väl 

utbyggd. Genom att införa restriktioner mot taxiresande, där lokala alternativ finns, 

kan både onödiga kostnader och utsläpp minskas. På varje taxiresa går det många 

lokaltrafiksbiljetter, det handlar samtidigt om att det ska vara enkelt. I dagsläget är 

det till exempel inte tillåtet att köpa SMS-biljetter. Om det går att administrera på 

ett smidigt sätt så att det går att köpa SMS-biljetter med företagstelefonen skulle 

det underlätta för de anställda som vill använda lokaltrafiken. 

 

Sist men inte minst har vi personalens resor till och från jobbet. Här handlar det 

inte om några direkta åtgärder som Teracom kan göra utan det handlar om att ändra 

de anställdas beteende. Det går att göra med hjälp av olika former av åtgärder som 

företaget kan göra, men till sist handlar det ändå om en beteendeförändring. Genom 

att företaget engagerar sig i frågan kan förändringen ske snabbare och många som i 
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dagsläget inte tänker på problemet eller av en annan anledning inte har anammat en 

miljövänlig syn på sitt resande kan få ändan ur vagnen och kanske faktiskt inser att 

det går att åka kommunalt eller cykla till jobbet. Ett alternativ till åtgärd kan vara 

att införa en miljöbonus i hela koncernen. Det betyder att de medarbetare som 

väljer att lämna bilen hemma får en extra peng varje månad för att antingen hjälpa 

till med finansiering av månadskort i lokaltrafiken eller till exempel underhåll av 

cykeln. På detta vis minskar även behovet av parkeringsplatser och Teracom kan 

minska de fasta utgifterna för dessa. Den viktigaste åtgärden anser jag dock är att 

det kommer ett tydligt budskap från ledningen. Budskapet ska vara att Teracom är 

engagerade i miljöfrågan och ledningen/cheferna tar personligt ansvar. På så sätt 

kommuniceras företagets ståndpunkt ut till de anställda på ett effektivt sätt och är 

ledningen aktiv kan ingen hävda att cheferna inte lever som de lär vilket skapar 

trovärdighet och tyngd åt frågan. Det som krävs är att företagsledningen i första 

hand är tydliga i sitt handlande, inte bara i vad de säger, genom att välja lokaltrafik 

eller cykel för att ta sig till kontoret. Är det fortfarande nödvändigt för dem att köra 

bil finns det ingen anledning till att de ska ha stora bensin/dieselslukande bilar. Att 

Teracoms servicebilar har speciella krav på markfri gång, 4-hjulsdrift etcetera kan 

man förstå då de ska ta sig till otillgängliga stationer. Att förmånsbilarna som rullar 

i stadstrafik eller på landsvägar ska vara hybridbilar, eller gå på alternativa 

bränslekällor, anser jag är en lämplig åtgärd för att både minska klimatpåverkan 

och trycka extra på hållbarhetsfrågan då det är uteslutande cheferna som kör dessa 

bilar. Ett annat sätt att motivera de anställda att prova alternativa ressätt eller på 

annat vis minska sin klimatpåverkan är att gör en tävling av det. Att de anställda 

under en period får kartlägga sitt ekologiska fotavtryck (carbon-footprint) och få 

tips på förbättringar kan öppna upp ögonen på många som i dagsläget bara är inne i 

gamla vanor. Jag anser att två kategorier ska belönas i en sådan tävling, dels den 

som har lägst klimatpåverkan men också den som gör den största förbättringen 

under tidsperioden. 

Att i framtiden utvidga beräkningsmodellerna med ett livscykeltänk skulle 

förmodligen ändra resultatet ganska mycket. Att resorna med tåg enligt dagens 

beräkningsmodeller släpper ut så lite som 1 g CO2-ekvivalenter när en resa mellan 

Stockholm och Göteborg görs är inte helt rimligt om man tittat på helheten. Det 

krävs dock en förändring i normerna för beräkningar av klimatpåverkan för att visa 

det. I dagsläget är det hur som helst bäst att följa beräkningarna som är föreslagna 

av både GHG och GRI, dock ska man ha i minnet att det inte ger en fullständig 

bild. En annan sak att ha i åtanke är att mina beräkningar av EN 17 endast 

innefattar transporterna. Det finns som jag beskrivit tidigare fler delar som också 

kan ha en relativt stor klimatpåverkan. I förhållande till de andra utsläppskällorna 

som ingår i EN 17 tror jag att transporterna är bland de största. Ett annat område 

som jag uppskattar ha en väsentlig betydelse är utsläppen som är kopplade till 

produktion och transport av bränsle. Eftersom bränslet idag utgör den största 

klimatpåverkan är även en liten procentuell ökning av utsläppen kopplade till 

bränslen en ganska stor ökning i ton CO2-ekvivalenter. Däremot är utsläppen från 

inhyrda resurser troligtvis begränsade då det enligt min uppfattning endast handlar 

om kontorslokaler på två platser. 
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Slutsats och förbättringsförslag 

Mina slutsatser är att Teracom ligger i början av sitt hållbarhetsarbete och att det 

finns mycket att jobba med. Än så länge jobbar man med kartläggning mer än 

förbättringar, detta verkar dock vara under förändring. Generellt är inställningen att 

Teracom som relativt litet företag har en begränsad klimatpåverkan. Nu visar 

däremot beräkningarna att utsläppen från direkt bränsleanvändning, 

energiförbrukning och transporerna under 2009 resulterade i över 3000 ton CO2-

ekvivalenter. Jämfört med ett stort företag är det inte så mycket, men det går inte 

att bortse ifrån längre. En anledning att utsläppen idag är så pass låga är att den 

svenska energimixen innehåller så pass stor andel energikällor med lågt CO2-

utsläpp. Skulle Teracom utvidga sin verksamhet utanför Sverige, vilket planen 

tycks vara att göra, kommer de energiintensiva sändningsutrustningarna ge en 

annan bild även i beräkningarna av klimatpåverkan. Nästa led i 

miljöledningsarbetet bör enligt mig vara att sätta upp tydliga förbättringsmål, inom 

alla hittills beräknade områden, och genom att minska klimatpåverkan också 

minska kostnaderna. 

Följande förbättringsförslag, uppdelade på respektive transportområde, har jag 

kommit fram till. 

• Tjänsteresor 

– Resfria möten 

– Främja resor med tåg 

– Minska taxiresandet 

• Godstransporter 

– Rensa upp bland leverantörer och kundnummer 

– Samla transporter/Färre småtransporter 

• Pendling 

– ”Miljöbonus” 

– Tydligt budskap från ledningen 

– ”Personaltävlingar” 

Det första som Teracom bör fokusera på är att rensa upp bland leverantörer och 

kundnummer bland godstransporterna. När det gäller tjänsteresor är det en samlad 

insats jag förslår, då behövs en diskussion med både administratörer och anställda 

för att göra övergången så smidig som möjligt. Fokus bör ligga på varför 

tjänsteresan görs och om det finns alternativ. Sist men inte minst finns det två 

primära förbättringsförslag när det gäller pendlingen. Det första är att införa en 

koncerngemensam miljöbonus, eftersom åtgärden i dagsläget genomförs på Boxer 

finns rutinerna och kunskapen redan i koncernen. Den andra åtgärden är att visa ett 

tydligt budskap från ledningen. 
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management. 
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Bilagor 

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter till berörda transportleverantörer. 

Namn Titel Företag e-postadress tfn 

Tjänsteresor 
    

Kerstin Hellmark Travel Manager Teracom AB 
kerstin.hellmark@teraco
m.se 

+468555421
09 

Kia Lahr 
 

Moretime teracom@moretime.se 

0240-66 30 
10 

     Godstransporter 
    

Anna Novikova 
 

JAB (Posten) 
anna.novikova@jabsl.co
m 

+46 31 
103993 

Fredrik Nilsson 
 

DHL Express 
Fredrik.Nilsson@dhl.co
m 

 

Malin Strömberg 
 

DHL Express 
(flyg) 

Malin.Stromberg@dhl.c
om 

+46 (0) 651 
585135 

Patrik Göthe 
 

DHL Express 
 

+46 (0) 60 
78 58 004 

Linda Bergsten Miljöchef 
DHL Global 
Forward 

Linda.Bergsten@dhl.co
m 

 Jessica 
Holmström 
Källberg 

Pricing Specialist, 
Airfreight 

DHL Global 
Forward j.holmstrom@dhl.com 

+ 46 (0)8 
519 339 32 

Peter Säfström Ansvarig säljare 
DHL Global 
Forward 

peter.safstrom@dhl.co
m 

+46 (0) 8 
519 339 82 

Jan Günther 
Miljö- & 
kvalitetsansvarig Taxi Kurir 

jan.gunther@taxikurir.s
e 

08-744 94 
43 

Bibbi Hedvall 
Kvalitets & 
Miljöchef 

Maserfrakt 
Anläggning 

bibbi.hedvall@maserfra
kt.se 

0243-
257824  

Johanna 
Weckström 

Environmental 
Coordinator Bring Express 

Johanna.Weckstrom@br
ingexpress.com 

+46 (0) 8 
522 08 518 

Karljohan 
Johansson 

 
Bring Express 

Karljohan.Johansson@br
ingexpress.com 

+46(0)8 695 
10 48 

     Pendling 
    

Chalotta 
Söderlund 

Samordnare 
miljöledningssyste
m SL Charlotta.Solerud@sl.se 

08-686 14 
79 

Lisa Ross 
 

Cliente KB lisa.ross@cliente.se 

+46 731 506 
932 
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Avtals/kundnummer 

Leverantör Kundnummer Säljkontakt 

DHL Express 117151 Caroline Bartol 

DHL Express 149255 Fredrik Nilsson 

DHL Express 149274 Patrik Göthe 

DHL Express 151639 Fredrik Nilsson 

DHL Express 153205 Fredrik Nilsson 

DHL Express 391227 Fredrik Nilsson 

DHL Express 425082 Fredrik Nilsson 

DHL Express 491829 Fredrik Nilsson 

DHL Express 491860 Fredrik Nilsson 

DHL Express 524009 Fredrik Nilsson 

DHL Express 609230 Fredrik Nilsson 

DHL Express 913905 Fredrik Nilsson 

DHL Express 916247 Fredrik Nilsson 

DHL Express 926451 Fredrik Nilsson 

DHL Express 200135522 Malin Strömberg 

DHL Express 200141066 Malin Strömberg 

DHL Express 200276607 Malin Strömberg 

DHL Express 200571656 Malin Strömberg 

      

DHL Global Forward 16121 Peter Säfström 

      

Bring Express 3169 Johanna Weckström 

      

Maserfrakt Anläggning AB  502261 Bibbi Hedvall 

      

JAB 20466875041505 Anna Novikova 

 

Övriga kundnummer administreras av Teracoms Travel manager.  
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Data 

Denna bilaga innehåller insamlad data. 

 

Travel manager 

 

Data erhållen från Teracoms Travel manager. De intressanta siffrorna är ”Biljetter 

för resor (tåg, flyg mm)” från konto 5810 i IFS, ”Lokala resor, buss o taxi” från 

konto 5833 och ”Hyrbilar” som hittas på konto 5617. 

  År 2009 
 

  

  Biljetter för resor (tåg, flyg mm)      3 853 781,64 kr     

Kost o logi, Sverige      4 111 515,02 kr   

Kost o logi, utlandet         452 153,22 kr    

Lokala resor, buss o taxi         572 513,68 kr    

Hyrbilar         300 118,97 kr    

Övriga resekostnader         499 111,04 kr    

 
     9 789 193,57 kr    
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Ticket 
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SJ 

Sammanfattning besparingar 
   

      Belopp (kr) 
   Besparing 

destinationspris 0 
   Besparing särskilt pris 0 
   Övrigt besparing 0 
   Belopp besparing 0 
   Betalt belopp 291 666 
   

     Månad Betalt 

belopp 

Betalt 

belopp fg. 
år 

Förändring 

 200901 13 798 50 978 -72,90% 

 200902 25 294 73 894 -65,80% 

 200903 39 943 81 352 -50,90% 

 200904 17 917 62 804 -71,50% 

 200905 18 591 46 167 -59,70% 

 200906 5 772 11 912 -51,50% 

 200907 2 693 9 430 -71,40% 

 200908 87 365 20 760 320,80% 

 200909 18 006 27 823 -35,30% 

 200910 26 525 38 642 -31,40% 

 200911 29 898 28 297 5,70% 

 200912 5 865 8 612 -31,90% 

 Slutsumma 291 666 kr 460 670 kr -36,70% 
 

     Säljställen 
    

     

Säljställe 
Andel av 

försäljning (%) 
Andel av resor 

med e-biljett (%) 
Belopp utan 
moms (kr) 

 BILJETTAUTOMAT 
STOCKHOLM 

0   0 

 HELPDESK TRAVEL 
SCANDINAVIA AB 

1 0 3 284 

 TICKET 
AFFÄRSRESOR AB 

28 2 80 384 

 71 7 205 945 

 TRAVEL SUPPORT 
SERVICES NORDIC 

1   2 053 

 Total 100 10 291 666 

 

     Miljöredovisning 

   Tåg Bil Tåg * Flyg * 

Totalt antal kilometer 145 183,00 145 183,00 83 612,00 68 043,00 

Koldioxid, kg 0,3 27 729,95 0,18 10 546,67 

Utsläppen av CO2(koldioxid) från ovanstående tågsträckor motsvarar utsläppen från: 

0,129 
    liter bensin. 

 * Siffrorna avser endast sträckor där flyg är ett alternativt färdsätt. 

Under 2009 uppdaterades underlaget vi använder för att ta fram miljöstatistik. 
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Vi tar indata till alla utsläppsberäkningar från NTM, Nätverket för transporter och miljön, som tar 
fram branschgemensamma utsläppsvärden för tåg, bil, buss och flyg. 

(Dessa värden baseras bl a på livscykelanalyser för olika energislag.) Till följd av förbättrat och 
mer detaljerat underlag för bl a vattenkraft och energianvändning har NTM uppdaterat dessa 

värden. 
De nya utsläppsvärdena är endast en tredjedel så stora som tidigare, vilket är förklaringen till 

lägre siffror i miljöstatistiken. 

Ingångsdata räknat på X2000 medelbeläggning. 

 Besök gärna SJ Miljökalkyl www.sj.se/miljokalkyl. 

 

Hertz 
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Moretime  
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Antal kolli Fraktdragande vikt Koldioxid Koloxid Kvävoxider Kolväten Partiklar

Organisationsnummer Kund ST KG KG KG KG KG KG

5566350541      2009 Jab Logistic AB 20466875 JAB Logistic AB 5 845 80 702 9 882,35 12,56 73,70 5,44 1,36

Resultat 5 845 80 702 9 882,35 12,56 73,70 5,44 1,36

JAB/Posten 

 

Antal sändningar under 2009: 6826 

Totala kostnaden för transporterna 

under 2009:  

1 737 612 

kr 
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DHL Express 
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DHL Global Forwarding 
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Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Destination Terms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Australia 2009-03-04 4671549912  TERACOM 16121 UT16/09 MARI MMA XML PREPAID 3,00 33,00 35,00 0 2 674

2009-03-20 4674501156  TERACOM 16121 MARIA S MMA XML PREPAID 3,00 44,62 45,00 0 2 704

Australia Summa: 6 78 80 0 5 378

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

China 2009-05-27 4589922396  TERACOM 16121 MARIA SUNNEG STO SHA PREPAID 3,00 8,00 8,00 0 2 085

China Summa: 3 8 8 0 2 085

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Denmark 2009-02-04 4898315 61583625566 TERACOM 16121  STO CPH PREPAID 1,00 2,00 1,50 0 575

2009-03-09 1IAA164 61583627272 TERACOM 16121 UT17-09 STO CPH PREPAID 1,00 3,00 4,50 0 1 166

2009-04-24 1IAH130 61583628414 TERACOM 16121 UT 33-09 STO CPH PREPAID 1,00 2,00 2,00 0 743

2009-05-26 4589922293  TERACOM 16121 UT:43-09 STO CPH PREPAID 3,00 3,52 4,00 0 1 160

2009-08-17 1IAW199 61507420346 TERACOM 16121 PER WERNER 2026STO AAL PREPAID 1,00 10,00 10,00 0 948

2009-08-19 1IAW551 61503267062 TERACOM 16121 UT 62-09 STO CPH PREPAID 1,00 5,00 5,00 0 830

2009-10-15 1IBF850 615 06698005 TERACOM 16121 UT77-09        STO CPH PREPAID 1,00 2,00 2,00 0 759

2009-11-06 1IBJ838 615 88299481 TERACOM 16121 UT 83-09       STO CPH PREPAID 1,00 4,00 4,00 0 805

2009-11-13 4882685625  TERACOM 16121 PER WERNER STO AAL PREPAID 3,00 3,13 3,50 0 1 102

2009-11-25 4882686642  TERACOM 16121 UT 89-09 STO CPH PREPAID 3,00 2,00 2,00 0 824

Denmark Summa: 16 37 39 0 8 912

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

France 2009-01-22 4898035 61507124412 TERACOM 16121  STO NTE PREPAID 1,00 11,00 14,00 0 1 279

2009-02-04 4898257 61583623492 TERACOM 16121 AO57076/RES1410 SDL BOD PREPAID 2,00 155,00 250,00 1 9 303

2009-02-16 4898576 61507125440 TERACOM 16121 UT13/09 STO NTE PREPAID 1,00 12,00 14,50 0 1 576

2009-03-31 1IAD576 61500570905 TERACOM 16121 UT 22-09 STO NTE PREPAID 1,00 13,00 13,50 0 1 296

2009-04-02 1IAE019 61500570942 TERACOM 16121 UT24-09 STO NTE PREPAID 1,00 19,00 40,00 0 2 183

2009-04-07 1IAE768 61500571012 TERACOM 16121 UT28-09 STO NTE PREPAID 4,00 48,00 48,00 0 1 877

2009-04-15 1IAF320 61583623750 TERACOM 16121 UT31-09 SDL PAR PREPAID 1,00 118,00 139,50 1 4 099

2009-05-20 1IAK318 61583623875 TERACOM 16121 AO965/PRRES1410SDL BOD PREPAID 1,00 80,00 139,50 1 5 738

2009-05-25 1IAK732 61500572121 TERACOM 16121 PER TULLSTEDT STO NTE PREPAID 1,00 4,00 4,00 0 873

2009-06-10 1IAN014 61583623934 TERACOM 16121 UT48-09 SDL PAR PREPAID 1,00 130,00 192,00 1 5 465

2009-06-29 1IAP734 61583624015 TERACOM 16121 AO965/PR SDL BOD PREPAID 1,00 100,00 184,00 1 7 429

2009-07-15 1IAS248 61583624096 TERACOM 16121 AO 965 SDL BOD PREPAID 1,00 100,00 192,00 1 7 997

2009-07-17 4882675722  TERACOM 16121 JOHAN HAGLÖW STO NTE PREPAID 3,00 14,82 15,00 0 1 974

2009-08-13 1IAV566 61583624181 TERACOM 16121 UT58-09 SDL BOD PREPAID 2,00 125,00 280,00 2 10 810

2009-08-25 1IAX488 61503267541 TERACOM 16121 UT-63-09 STO NTE PREPAID 1,00 8,00 11,50 0 1 275

2009-09-01 1IAY677 61507421713 TERACOM 16121 UT 68-09 STO NTE PREPAID 1,00 1,00 1,50 0 790

2009-09-21 5005697852  TERACOM 16121 . SDL BOD PREPAID 3,00 153,60 0,00 0 12 582

2009-10-01 1IBD548 615 83624343 TERACOM 16121 UT75-09        SDL PAR PREPAID 2,00 275,00 275,00 2 7 605

2009-10-27 1IBH959 615 30158203 TERACOM 16121 UT-79-09       STO BOD PREPAID 1,00 12,00 13,00 0 1 339

2009-11-20 1IBM186 615 83624542 TERACOM 16121 UT-86-09       SDL BOD PREPAID 2,00 175,00 360,00 2 10 005

2009-11-25 1IBM933 615 83624553 TERACOM 16121 UT-88-09       SDL PAR PREPAID 1,00 160,00 160,00 1 5 043

2009-12-14 1IBQ429 615 30159441 TERACOM 16121                STO BOD PREPAID 1,00 18,00 24,50 0 1 932

2009-12-21 1IBR848 615 30159721 TERACOM 16121 PER LAHTI      STO NTE PREPAID 1,00 6,00 9,50 0 0

2009-12-22 1IBS029 615 30159113 TERACOM 16121 UT 96-09       STO NTE PREPAID 3,00 41,00 48,00 0 2 012

2009-12-22 1IBS034 615 30159113 TERACOM 16121 UT95-09        STO NTE PREPAID 2,00 14,00 19,00 0 1 227

France Summa: 39 1 793 2 448 15 105 703

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Germany 2009-08-25 5002417685  TERACOM 16121 UT 64-09 SDL KEL PREPAID 3,00 7,62 8,00 0 1 488

2009-08-26 5002565282  TERACOM 16121 UT 66-09/MAR MMA DUS PREPAID 3,00 7,15 7,50 0 1 466

2009-09-08 1IAZ888 615 07421875 TERACOM 16121 UT70-09        STO MUC PREPAID 1,00 50,00 50,00 0 2 341

2009-11-06 1IBJ844 615 88299610 TERACOM 16121 UT 81-09       STO MUC PREPAID 1,00 12,00 17,50 0 1 494

2009-11-19 1IBM051 615 30160045 TERACOM 16121 UT 87-09       STO MUC PREPAID 1,00 12,00 17,50 0 1 519

Germany Summa: 9 89 101 0 8 308

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Italy 2009-01-22 1127708341  TERACOM 16121 UT 4-09 SDL QBS PREPAID 5,00 55,00 60,00 0 4 334

2009-02-12 4898508 R0412020240 TERACOM 16121 UT-12-09 MMA MIL PREPAID 1,00 110,00 138,00 1 2 413

2009-04-07 1IAE375 61583623724 TERACOM 16121 UT25-09 SDL CIA PREPAID 1,00 75,00 75,00 0 3 469

2009-04-07 1IAE558 61583623746 TERACOM 16121 UT30-09 SDL CIA PREPAID 1,00 220,00 220,00 0 7 723

2009-04-24 1IAG855 61583623772 TERACOM 16121 UT32-09 SDL BGY PREPAID 1,00 130,00 144,00 1 10 959

2009-04-29 4680461030  TERACOM 16121 UT 35-09 SDL QBS PREPAID 3,00 67,20 70,00 0 4 699

2009-05-06 1IAI253 61581048262 TERACOM 16121 UT 36-09 MMA CIA PREPAID 1,00 95,00 105,00 1 4 493

2009-05-13 4682504971  TERACOM 16121 PER N. UT37- MMA MIL PREPAID 3,00 8,25 8,50 0 1 301

2009-05-25 4684127442  TERACOM 16121 UT 40-09 SDL QBS PREPAID 3,00 9,88 10,00 0 1 655

2009-05-29 1IAL679 R0429050140 TERACOM 16121 16121 MMA MIL PREPAID 1,00 77,00 194,00 1 2 895

2009-06-09 1IAM797 61583623923 TERACOM 16121 UT4509 SDL BGY PREPAID 1,00 70,00 72,00 0 3 395

2009-06-11 1IAN180 61583623945 TERACOM 16121 UT49-09 SDL BGY PREPAID 2,00 70,00 70,00 0 3 320

2009-06-23 4688399240  TERACOM 16121 UT 51-09 SDL MIL PREPAID 4,00 60,15 70,00 0 4 765

2009-07-15 4997370674  TERACOM 16121 HÅKAN MELAND SDL QBS PREPAID 4,00 68,60 70,00 0 4 765

2009-08-27 1IAX793 61583624192 TERACOM 16121 UT65-09 SDL CIA PREPAID 1,00 220,00 220,00 0 8 921

2009-09-02 1IAY646 61583624214 TERACOM 16121 UT67-09 SDL BGY PREPAID 1,00 50,00 50,00 0 2 641

2009-10-08 1IBE709 R04 08100140 TERACOM 16121 ROBERT TERNEMO MMA MIL PREPAID 1,00 266,00 266,00 1 3 705

2009-10-28 1IBH972 615 83624494 TERACOM 16121 UT80-09        SDL BGY PREPAID 1,00 80,00 136,00 1 5 736

2009-12-15 1IBQ643 R04 15120140 TERACOM 16121 UT93-09        MMA MIL PREPAID 2,00 258,00 297,50 1 3 615

Italy Summa: 37 1 990 2 276 8 84 802

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Malta 2009-06-08 4686188452  TERACOM 16121 UT-46-09 MMA MLA PREPAID 3,00 7,02 7,50 0 1 668

Malta Summa: 3 7 8 0 1 668

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Netherlands 2009-01-22 1127805070  TERACOM 16121 UT 3-09, UT SDL AMS PREPAID 4,00 29,78 30,00 0 2 349

2009-01-27 1128455042  TERACOM 16121 UT 7-09 SDL AMS PREPAID 4,00 29,78 30,00 0 2 349

2009-02-02 1129521702  TERACOM 16121 UT 6-09 SDL AMS PREPAID 3,00 15,00 15,00 0 1 858

2009-03-19 4674150773  TERACOM 16121 UT 20-09 SDL AMS PREPAID 3,00 6,00 6,00 0 1 398

2009-04-28 1IAH345 61583628333 TERACOM 16121 UT 34-09 STO AMS PREPAID 2,00 59,00 64,50 0 1 358

2009-07-08 4690658512  TERACOM 16121 UT 54-09 SDL EIN PREPAID 3,00 19,00 19,00 0 1 989

2009-07-10 4691115586  TERACOM 16121 UT 57-09 SDL EIN PREPAID 3,00 25,25 30,00 0 2 286

2009-09-21 5005697863  TERACOM 16121 . SDL EIN PREPAID 3,00 3,86 4,00 0 1 192

2009-09-30 1IBD456 615 07420932 TERACOM 16121                STO AMS PREPAID 6,00 44,00 54,50 0 1 742

2009-11-06 1IBJ842 615 88299013 TERACOM 16121 UT82-09        STO AMS PREPAID 3,00 46,00 46,50 0 2 899

2009-12-11 1IBQ212 R04 11120550 TERACOM 16121 UT-90-09       STO AMS PREPAID 1,00 80,00 173,00 1 2 226

Netherlands Summa: 35 358 473 2 21 646

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Norway 2009-06-16 4687353591  TERACOM 16121 UT 47-09 SDL OSL PREPAID 3,00 3,40 3,50 0 1 029

2009-07-02 4589925023  TERACOM 16121 UT 53-09 STO OSL PREPAID 3,00 2,43 2,50 0 717

2009-08-13 5001281644  TERACOM 16121 UT 59-09/MAR MMA SVG PREPAID 2,00 46,00 50,00 0 2 632

2009-10-16 1IBG266 615 88298103 TERACOM 16121 UT78-09        STO OSL PREPAID 1,00 2,00 3,50 0 1 048

Norway Summa: 9 54 60 0 5 426

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Russian Federation 2009-07-13 4997049643  TERACOM 16121 UT56-09/MARI MMA MOW PREPAID 2,00 7,15 7,50 0 1 486

Russian Federation Summa: 2 7 8 0 1 486

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Singapore 2009-04-01 4676194305  TERACOM 16121 UT 23-09 SDL QPG PREPAID 3,00 48,00 50,00 0 3 758

Singapore Summa: 3 48 50 0 3 758

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

Slovakia 2009-07-08 1IAR392 61506696955 TERACOM 16121 UT 55-10 STO BTS PREPAID 1,00 8,00 29,50 0 2 260

Slovakia Summa: 1 8 30 0 2 260

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

United Kingdom 2009-02-25 0134009380  TERACOM 16121 UT15/09 SDL BRS PREPAID 4,00 25,00 25,00 0 2 115

2009-03-17 1IAB529 61583627401 TERACOM 16121 UT 19-09 STO LON PREPAID 1,00 7,00 9,50 0 1 124

2009-03-17 1IAB532 61583625883 TERACOM 16121 UT 18-09 STO BFS PREPAID 1,00 12,00 18,00 0 1 262

2009-03-20 4674504041  TERACOM 16121 MARIA S. MMA LHR PREPAID 2,00 6,36 6,50 0 1 183

2009-05-14 1IAJ473 61500571760 TERACOM 16121 MATTHIAS STO BFS PREPAID 1,00 7,00 11,50 0 1 158

2009-07-20 4997979173  TERACOM 16121 . SDL BRS PREPAID 4,00 34,00 35,00 0 2 476

2009-08-19 1IAW544 61503267386 TERACOM 16121 UT 61-09 STO SOU PREPAID 4,00 37,00 50,50 0 2 285

2009-09-10 1IBA206 615 07421982 TERACOM 16121 UT 71-09       STO SOU PREPAID 3,00 23,00 34,50 0 1 840

2009-09-15 5004980190  TERACOM 16121 UT 72-09 SDL BRS PREPAID 4,00 25,00 25,00 0 2 134

2009-12-14 1IBQ435 615 30160524 TERACOM 16121                STO LON PREPAID 1,00 9,00 15,00 0 1 212

2009-12-18 2155567993  TERACOM 16121 UT 94-09 SDL BRS PREPAID 4,00 35,12 40,00 0 2 737

United Kingdom Summa: 29 220 271 1 19 527

Destination Country Booked Date AwbNr MAWB Corporate Name Customer No Shippers Ref Origin Location CodeDestination Location CodeTerms Of Delivery No Of Pieces Gross Weight Pay Weight Volume Total Revenue

U.S.A. 2009-06-18 4589923936  TERACOM 16121 UT-50-09 STO MHL PREPAID 3,00 10,97 11,00 0 2 230

U.S.A. Summa: 3 11 11 0 2 230

Summa: 195 4 708 5 859 26 273 190
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Maserfrakt Anläggning AB 

Vikt 648000 kg 
   Sträcka 8600 km 
   Bränsleförbrukning 5 l/mil 
   

      Förbrukad mängd bränsle 4300 liter 
   

      

      Antal tonkm 5572800 
    

      Kostnad (kr) 127695 
    

      

  gram / liter 
gram 
totalt Ton totalt 

gram per 
km 

gram per 
tonkm 

CO2 2410 10363000 10,363 1205 1,859567901 

Nox 7 30100 0,0301 3,5 0,005401235 

CO 1,2 5160 0,00516 0,6 0,000925926 

HC 0 0 0 0 0 

PM 0,1 430 0,00043 0,05 7,71605E-05 

Sox 0,0065 27,95 0,00002795 0,00325 5,01543E-06 

 

Bring Express 

C02-utsläpp för 

lätt lastbil kg 

C02-

utsläpp 

flyg kg 

CO2-

utsläpp 

tåg 

241,46 188 350 g 

 

Kundnummer: S 3169 = 59 307,37 SEK 
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Beräkningar 

I följande avsnitt visas formler och beräkningar. 

 

Tjänsteresor 

 

Företag Kostnad (kr) Utsläpp (ton CO2-ekv) 

Ticket 5218501 237,157232 

SJ 5337 5,4895E-06 

Hertz 85809,6 4,393 

Avis 
  

   Euro snitt 2009 (kr/euro) 10,62 http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-
graph-sek.en.html 

Milersättning (km) 410635,40 
 IFS 5810 biljetter (kr) 3853781,64 
 IFS 5617 hyrbilar (kr) 300118,97 
 IFS 5833 taxi (kr) 572513,68 
 Ticket taxi och hyrbil (kr) 207587 
 Utsläpp bil (g CO2 / km) 216,56 
 Snittkostnad taxi (kr/km) 23,55 
 

)kalresoUtsläpp(log)lersättninUtsläpp(mirbil)Utsläpp(hyflyg)g,Utsläpp(tå)änsteresorUtsläpp(tj

ktor(taxi)utsläppsfa
i)ostnad(taxkilometerk

IFS(5833)
kalresor)Utsläpp(lo

ekv/km]ktor[CO2utsläppsfam]Moretime[kg)lersättninUtsläpp(mi

)del(hyrbilKostnadsan

Avis)rtzUtsläpp(He
rbil)Utsläpp(hy

flyg)del(tåg,Kostnadsan

SJ)ckeUtsläpp(Ti
flyg)g,Utsläpp(tå

IFS(5617)

Avis)rtzKostnad(He
)del(hyrbilKostnadsan

IFS(5810)

SJ)cketKostnad(Ti
flyg)del(tåg,Kostnadsan

r
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Utsläpp taxi (g CO2 / km) 216,56 
 

   

   Kostnadsandel (tåg, flyg) 1,355509598 
 Kostnadsandel (hyrbil) 0,285918614 
 

   Utsläpp (tåg, flyg) 237,1572373 ton CO2 -ekv 

Utsläpp (hyrbil) 15,36451207 ton CO2 -ekv 

Utsläpp (milersättning) 88,92720222 ton CO2 -ekv 

Utsläpp (lokalresor) 5,2646948 ton CO2 -ekv 

   Utsläpp (tjänsteresor) 346,7136464 ton CO2 -ekv 

    

Godstransporter 

 

Företag Kostnad (kr) Utsläpp (ton) 

DHL Express 310 836,00    3,242 

DHL GF 273 190,46    6,420 

JAB 1 737 612 9,882 

Taxi Kurir 
  Maserfrakt 127 695,00    10,363 

Bring 59307,37 0,430 

   

   IFS 5710 (transporter) 4 967 896,23    kr 

   

   Kostnadsandel (egenbeställda transporter) 0,16    
 

   Utsläpp (godstransporter) 195,47    ton CO2 -ekv 
  

r)transporteställdadel(egenbeKostnadsan

)BringMaserfraktKurirTaxiJABGFDHLExpressDHLUtsläpp(
ter)dstransporUtsläpp(go

IFS(5710)

Bring)MaserfraktKurir TaxiJABGF DHLExpress DHLKostnad(

er) transportställdadel(egenbeKostnadsan
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Pendling 

buss g,regionaltå lokaltåg, buss, bil,

nn

nn

nn

nn

nn

ktorUtsläppsfaSträckandling)Utsläpp(pe

anställda antal
enkätsvar antal

2)ss)sträcka(buagarpendlingsd(
ss)Sträcka(bu

anställda antal
enkätsvar antal

)2gionaltåg)sträcka(reagarpendlingsd(
gionaltåg)Sträcka(re

anställda antal
enkätsvar antal

)2kaltåg)sträcka(loagarpendlingsd(
kaltåg)Sträcka(lo

anställda antal
enkätsvar antal

)2kel)sträcka(cyagarpendlingsd(
kel)Sträcka(cy

anställda antal
enkätsvar antal

)2l)sträcka(biagarpendlingsd(
l)Sträcka(bi

 

 

Antal 
enkätsvar 

46 Totalt 
anställda 

318 

 

S
tr
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r 
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O
2
-e

k
v
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Bil: 1340677 216,56 290,337 

Cykel 122886,3 0 0 

Lokaltåg 710854,4 7,06 5,018632 

Regionaltåg 0 0,0021 0 

Buss 124103 74,16 9,203475 
    

för Teracom:   304,5591 
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Totalt 

 

ndling)Utsläpp(peter)dstransporUtsläpp(go)änsteresorUtsläpp(tjansporter)Utsläpp(tr

 

 
ton CO2-ekv % 

Pendling 304,56 35,97 

Tjänsteresor 346,71 40,95 

Godstransporter 195,47 23,08 

Summa 846,74 
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