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Förord
Upp ur diket efter Köpenhamn – klimatarbete är lönsamt

G

öra rätt, tjäna pengar och rädda klimatet går
hand i hand. Vi företag inom BLICC minskar vår
klimatpåverkan samtidigt som vi tjänar pengar.
Det är möjligt! Chansen i Köpenhamn togs inte tillvara,
vilket är beklagligt när möjligheterna för en klimateffektiv
ekonomi är så stora. Vi gör bedömningen att det är både
etiskt och strategiskt riktigt att vi successivt minskar vår
klimatpåverkan.
Företagen i BLICC har minskat sina utsläpp och planerar
att fram till 2020 minska utsläppen med minst 30 procent.
Affärsnytta och klimatnytta går hand i hand.
Genom att beräkna vår klimatpåverkan, genomföra åtgärder som leder till minskade utsläpp och att kommunicera
vårt arbete hoppas vi att fler företag ser nyttan med ett
aktivt klimatarbete. Vi ser att klimatarbete leder till nya
affärsutvecklingsmöjligheter, energieffektivisering (och
därmed minskade kostnader), nya kundsamarbeten, kund-

nytta samt nöjdare medarbetare. Företagen i BLICC har i
en SIFO-undersökning fått bekräftat att sex av tio konsumenter tycker att det är viktigt att företag redovisar sin
klimatpåverkan.
Företag som kompletterar sin affärsmodell med en
målsättning mot minskad klimatpåverkan som en långsiktigt strategisk fråga kommer att bli vinnare i den klimateffektiva ekonomin. Som företag arbetar vi både strategiskt
och tålmodigt för att hela tiden minska vår klimatpåverkan.
Därför behövs en fortsatt skarp klimatpolitik som långsiktigt stödjer de företag som agerar för effektivare resursanvändning, minskad klimatpåverkan och ökad förnybarhet. BLICC vill se ett ambitiöst klimatavtal i Cancun som
skapar förutsättningar för större utsläppsminskningar i
framtiden på konkurrensmässiga villkor för att vi ska kunna
fortsätta utveckla ett hållbart näringsliv.

Göteborg –– Norrköping – Stockholm, Maj 2010

Anders Strålman
VD och koncernchef Axfood

Göran Holm
VD Coca-Cola Drycker Sverige

Anders Egelrud
VD Fortum Värme
samägt med Stockholms stad

Johan Skoglund
VD JM

Hans-Holger Albrecht
VD och koncernchef MTG

Luisa Delgado
VD Procter & Gamble Norden

Morgan Wiktorsson
VD Svenska Statoil

Anders Jansson
koncernchef, Stena Metall

Fredrik Wirdenius
VD Vasakronan

Lena Häll Eriksson
GD SMHI

förord

1

Om BLICC
Sedan år 2000 har företag inom BLICC identifierat och
genomfört lönsamma energiåtgärder som samtidigt minskat verksamheternas koldioxidutsläpp. BLICC initierades på
internationell nivå av företagsledare från bl a IKEA, The Body
Shop, Interface och Birka Energi. Idag har BLICC omfattande erfarenheter och kompetens när det gäller att strukturera
klimatarbetet på ett sätt som passar näringslivet.
BLICC är ett nätverk av företag från olika branscher som
arbetar engagerat – tillsammans och med egna projekt –
genom systematiskt klimatarbete. Visionen på lång sikt är
ett näringsliv och samhälle utan klimatpåverkan.
BLICC vill sprida ringar på vattnet. Vi vill dela med oss av
våra bästa erfarenheter, och samtidigt bjuda in till en dialog
med andra klimatengagerade företag och organisationer.
I oktober 2009 arrangerade BLICC ett seminarium
Näringslivets väg efter Köpenhamn för att visa beslutsfattare att näringslivet vill se ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn. Tyvärr blev det inget klimatavtal. Istället arrangerar
BLICC ett nytt seminarium under 2010 Upp ur diket efter
Köpenhamn. Detta för att visa att ett engagerat näringsliv
är vinnare i det kolsnåla framtida samhället. Affärsnytta och
klimatnytta går hand i hand.
BLICC menar att företag själva kan minska sin klimat
påverkan, att verktygen finns för att komma igång och
att det är lönsamt att göra det. Företag som underskattar
klimatfrågans viktighet för kunder och medarbetare riskerar blir framtidens förlorare.
Affärsnytta och klimatnytta går hand i hand är årets tema
för rapporten. Flera goda exempel från BLICC-företagen
visar att klimatpåverkan kan minskas kostnadseffektivt och
företagens Road Map visar att företagen har planer att fortsätta minska sin klimatpåverkan. I denna rapport redovisas
också BLICC:s trossatser som är en vägvisare för näringslivet i framtiden. Sist men inte minst kommer en viktig
uppmaning från Anders Wijkman om att företagen måste
se över sina affärsmodeller för klimatets skull. Företagen
har chansen att bli vinnare i framtiden.
God läsning!
Nina Ekelund
Program Director BLICC
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Vinnarna i det f

F

lera månader har gått sedan den misslyckade
klimatkonferensen i Köpenhamn. Vi är många
som frågar oss hur klimatarbetet skall fortsätta?
Både från EU:s sida och svenska regeringen har det
dock varit påfallande tyst. Ibland kan man nästan tro
att frågan försvunnit från dagordningen. Någon Plan B
tycks inte finnas. Men själva problemet finns kvar och
förvärras i takt med att utsläppen fortsätter att öka.
Situationen försvåras av de misstag som uppdagats
inom FN:s klimatpanel, IPCC. De allra flesta människor saknar tillräcklig kunskap för att i detalj förstå forskningen på klimatområdet. Vårt beroende av forskarna
är därför stort. När slarv avslöjas inom IPCC får förtroendet sig helt naturligt en knäck.
De angrepp som riktas mot forskarpanelen är dock
starkt överdrivna. Den kunskapsbas som byggts upp
inom IPCC är robust. Enstaka fel eller överdrifter i
rapporterna ändrar inte på detta. Ny forskning efter
IPCC:s senaste rapport visar, om något, att riskerna för
ett mera instabilt klimat ökat.
För var och en som oroas, inte bara av klimatförändringen utan även av hoten mot våra viktigaste ekosystem, innebär splittringen i klimatfrågan ett allvarligt
memento. Den internationella förhandlingsprocessen haltar svårt. Motsättningarna får dock inte matta
ansträngningarna att uppnå ett internationellt klimatavtal. Hur mycket som kan uppnås genom den av FN
ledda processen är oklart. Debaclet i Köpenhamn visar
tydligt att vi behöver en grundläggande reformering
både av internationella institutioner och regelverk.

”

För stora delar av näringslivet är en skärpt energioch klimatpolitik ingenting att frukta, vilket
nätverket BLICC visat.”
Anders Wijkman

fossilfria samhället
EU måste fortsätta ta ledningen i klimatarbetet. Ett viktigt
steg vore att skärpa den egna klimatprofilen, främst genom
att öka reduktionen av växthusgaser till 2020 från 20 till 30
procent. Gemensamma CO2-skatter på områden som ej
täcks av utsläppshandeln skulle underlätta detta. Samtidigt
bör åtgärder vidtas så att priset på utsläppsmarknaden inte
tillåts hamna under nivån 30 € per ton CO2. När priset är
lägre blir pressen att minska utsläppen alltför låg.
Samtidigt som förhandlingarna fortsätter måste vi söka
andra vägar att snabbt minska utsläppen av växthusgaser.
Det finns en rad goda argument, vid sidan av klimatet, att
minska fossilanvändningen och steg för steg ställa om energisystemet:
• säkerheten i energiförsörjningen. Reserverna av olja (och
gas) närmar sig den punkt, peak oil, där det blir allt svårare att möta efterfrågan.
• oljan och gasen kommer från länder med tveksamma
regeringar, som Iran, Saudi och Venezuela.
• användningen av fossila bränslen skapar rader av miljöoch hälsoproblem.
• en effektivare energianvändning sparar stora pengar.
• mer än 3 miljarder fattiga människor saknar tillgång till
modern energi. Idag finns fullgoda alternativ till olja och
kol – i form av modern biomassa, sol, vind mm. Här kan
EU göra en viktig insats i fattigdomsarbetet genom att
stödja investeringar i alternativ energi i utvecklingsländerna.
• utvecklingen av alternativa energikällor är en av de stora
framtidsbranscherna. Här måste Europa vara med och
inte lämna walk over till USA och Kina.

För stora delar av näringslivet är en skärpt energi- och
klimatpolitik ingenting att frukta. Debatten hittills har
visserligen mest handlat om de företag som riskerar att
förlora på omställningen. Vi talar här om ett litet antal
energiintensiva företag. Vinnarna är dock många flera. En
analys inom tankesmedjan Fores visar att rader av branscher
kan se framtiden an med tillförsikt, som företag inom Vindkraft, Energieffektiv industriteknik, Energieffektivisering
av lokaler och bostäder, Bioråvaror, Energiteknik för byggbranschen samt Lågfossil teknik för transportsektorn. Här
finns stora vinster att göra.
Omställningen till ett fossilfritt samhälle kan underlättas
på många sätt. CO2-skatter och en effektiv utsläppshandel
har redan nämnts. Därtill kommer åtgärder som stöd till
forskning och utveckling av alternativ energi och effektivisering, teknikupphandling, ökad tillgång på riskkapital samt
skärpta byggnormer och standards för effektivitet. Parallellt
måste företagen se över sina affärsmodeller, allt i syfte att
främja större effektivitet i energi- och resursanvändningen.
Det skulle på många områden innebära en övergång från
att sälja produkter och volym
till förmån för funktion och
kvalitet. Den utvecklingen är
ännu i sin linda men måste
bli en huvudstrategi i arbetet
för ett hållbart samhälle.
Anders Wijkman
Tällberg Foundation och Romklubben
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Goda exempel
– affärsnytta och klimatnytta går hand i hand
I årets rapport domineras de goda exemplen av minskad energi- och resursanvändning,
Alla BLICCklimatsmarta transporter och möten och hur ett ökat samarbete mellan företagen och
företagen har en rad
intressenterna bidrar till företagets affärsutveckling. De många energieffektiviseringsgoda exempel att berätta
exemplen har ofta en kort återbetalningstid och ibland frågar sig till och med företagen själva varför man inte vidtagit åtgärderna tidigare.
om hur man minskat sin
klimatpåverkan, men framSyftet med att lyfta fram goda exempel är att visa på att det finns något som alla
för allt kan man berätta om
företag kan göra oavsett verksamhet och att det inte behöver vara så komplicerat.
hur lönsamt det är. Det gäller
Förhoppningsvis inspirerar det andra företag till vad de kan göra för att minska
klimatpåverkan.
även de företag som arbetat
länge med klimatfrågan.

”

Vi företag inom BLICC
minskar vår klimatpåverkan
samtidigt som vi tjänar
pengar. Det är möjligt!”
VD:arna i BLICC

Svenska cykellandslaget
trampar el till Earth Hourkonserten i Kungsträdgården.

Klimateffektiva mötesplatser
– Det blir många flygresor under
ett år inom MTG-koncernen, som
idag sänder TV i 31 länder. Vi har
en policy att bara resa till interna
möten om det inte går att hålla dem
via videokonferens, säger kommunikationschefen Bert Willborg. Med
den nya och förbättrade videoutrustning som installerades under 2009
känns det som att vi sitter vid samma
skrivbord när vi har våra möten. För
att sätta flygresorna i fokus så har vi
utlyst en utmaning inom företaget
för att i april 2010 – den månad då vi
reste som mest under 2009 - minska
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resandet till samma nivå som i juli
månad 2009, den månad då vi reste
minst.
MTG har också genom de många
radiokanalerna en unik möjlighet
att påverka många människor att
tänka globalt och agera lokalt för att
minska klimatpåverkan. En stor och
viktig satsning har varit Go Green,
med syftet att engagera de 4 miljoner lyssnarna i Sverige att förändra
sitt beteende och programledarna
har bloggat kring vardagsnära frågor
som påverkar klimatet. Ett exempel
är RIX FMs del i MTG:s partner-
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skap med WWF kring Earth Hourkampanjen, där man arrangerade en
utomhuskonsert i Kungsträdgården
där cyklister trampade elektricitet
till scenbelysningen. Vårt partnerskap med WWF gäller både Earth
Hour och andra aktiviteter i flera
länder för att lyfta klimatfrågan till
en bredare publik.
– Även journalister är en viktig
målgrupp för MTG, som gärna vill
se TV-programmen innan de sänds.
Traditionellt har det inneburit ett
omfattande arbete att skicka ut
DVDer med flygfrakt från London,
säger Bert Willborg. MTG var först
i Norden med tjänsten Ready to
Air som innebär att de i stället kan
logga in och se programmen i föreväg på en sajt som är skräddarsydd
för ändamålet. Det har besparat oss
mycket arbete, och material- och
fraktkostnader också. n

7 Affärsnytta och klimatnytta går hand i hand

Hjälpa kunderna
bli klimatsmarta

Y Sedan 2009 är kaffet på Svenska Statoils stationer ekologiskt och rättvisemärkt.

För vägen framåt mot 2020
50 50 50 – varje liten del räknas
Svenska Statoil har en ambitiös
målsättning som internt kallas 50 50
50 – år 2020. Den innebär att Svenska Statoil år 2020 ska ha halverat
koldioxidutsläppen i den egna verksamheten, halverat energikostnaderna
och att 50 procent av konsumenterna
ska uppfatta Svenska Statoil som det
bolag i dess bransch som gör mest för
klimatet och miljön.
– Statoil har därför gjort en omfattande satsning på att utbilda all personal i klimat- och miljöfrågor. Syftet var
flerfaldigt, säger Gunilla Blomkvist,
miljöchef på Svenska Statoil. Personalen
skulle få bättre kunskap om vad Svenska
Statoil gör på detta område och vad man
kan bidra med själv på sin arbetsplats
samt sedan även kunna berätta om detta
för kunderna. Utbildningen är utformad
som en interaktiv e-learning-utbildning
och är skräddarsydd för Svenska Statoil.
Under 2009 gick alla tjänstemän utbildningen och under 2010 är det stationspersonalens tur.
blicc – Rapport 7

En konkret och prioriterad åtgärd
vid depåer och stationer är att minska
energianvändningen. Genom enkla
åtgärder på depåerna såsom lågenergilampor, timers på motorvärmare, automatisk styrning av ventilationsfläktar,
rörelsedetektorer med mera har 250
MWh sparats under 2009. Parallellt
har elförbrukningen på bensinstationerna kartlagts och finns tillgänglig i en
portal på webben. Under 2010 går man
vidare och analyserar elförbrukningen
mer i detalj vid t.ex. biltvätt, kassalinje
och kylar för att öka kunskapen om var
man kan spara energi.
Gunilla Blomkvist lyfter fram betydelsen att se utbildningen och kunskap
om den lokala energianvändningen
som goda exempel på att klimatarbete
är lönsamt.
Båda behövs för att vi skall kunna bidra
till att förbättra miljön på våra anläggningar och därigenom också spara
kostnader. n
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– Procter & Gamble har under
varumärket Ariel lanserat en helt
ny generation tvättmedel som
kallas Ariel Excel Gel. Tvättmedlet är specialutvecklat för att ge
ett mycket bra tvättresultat vid så
låga temperaturer som 15 oC och
kan därmed bidra till stora energibesparingar hos våra kunder,
säger
kommunikationschefen
Cecilia Udekwu. Vid en normaltvätt kan man spara upp till 40
procent energi.
Det finns även andra miljöfördelar med det nya tvättmedlet. Gelens egenskaper och den
unika flaskförpackningen är
utformad så att man kan dosera
exakt. Dessutom har gelen en
hög koncentration av aktiva
tvättingredienser, vilket gör att
förpackningen kan göras mindre.
Det minskar både transportbehovet och resursåtgången.
För Procter & Gamble är det
viktigt att hjälpa kunderna att
minska sin miljöpåverkan i vardagen. Kunderna får därför råd om
hur man kan göra rätt val genom
att tvätta vid låga temperaturer för
att spara energi, använda koncentrerade produkter för att hushålla
med resurser och använda rätt
mängd av produkten för att minska användningen av ingredienser
och förpackningar. n

Y Ariel Excel Gel reducerar miljöpåverkan genom mindre energi, vatten,
förpackningsmaterial och avfall.
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Avfallstransporter med tåg skapar mervärden och miljönytta

Y Utsläppen av koldioxid minskar med 65 procent där Stena Metall har möjlighet att ersätta lastbilstransporter med järnvägstransporter.

Stena Metall har under de tre senaste
åren satsat stort på att i Sverige transportera skrot på järnväg i stället för med
lastbil, vilket rönt stor uppmärksamhet
och fått uppskattning från kunderna.
Den svenska återvinningsverksamheten bedrivs genom Stena Recycling
som har över 100 filialer och fragmenteringsanläggningar i hela landet.
Att köra tåg i stället för lastbil
minskar utsläppen av koldioxid med

65 procent. Varje fullastat tågekipage
ersätter 32 lastbilar och hittills har
knappt 20 000 lastbilstransporter överförts till tåg. Den minskade lastbilskörningen motsvarar 150 varv runt jorden
eller 5400 km varje dag.
–Övergången från lastbil till tåg
har inneburit att vi byggt upp en egen
tågrörelse, men framför allt har vi skaffat oss bättre kontroll över hela logistikkedjan, säger tågansvarige Hans

Funck. Förändringen påverkar arbetssättet i stora delar av organisationen,
speciellt planeringen av transporterna
och hanteringen ute på anläggningar
och filialer. Vi jobbar också intensivt
med hur vi kan effektivisera omlastningen mellan tåg och lastbil, där vi
behöver använda båda transportslagen. Hans Funck är särskilt stolt över
att Stena Metall också har fått pris för
satsningen.
– Det finns även andra fördelar med
tågtransporter, färre tunga fordon på
väg innebär ökad säkerhet och minskat buller, säger Hans Funck. Många
av våra kunder har redan järnvägsspår intill sina anläggningar och de
ser bara fördelar med att gå över till
tågtransporter. Hans Funck ser flera
utvecklingsmöjligheter med det nya
systemet – man kommer lättare fram till
hamnar för vidare sjötransporter och
får bättre förutsättningar att utveckla
mer kundanpassade lösningar. n

PET-flaskor med kortare halsring minskar utsläppen
Coca-Cola Drycker Sverige producerar 1 miljon liter dryck varje dag.
Det blir många PET-flaskor på ett
år. Under vintern/våren 2010 får
alla PET-flaskor från Coca-Cola
Drycker Sverige kortare halsring,
vilket innebär både kortare kork och
kortare gängor. På årsbasis minskar
det plaståtgången med 560 ton och
CO2-utsläppen med 2000 ton sett
ur ett livscykelperspektiv. En positiv
effekt är också att CO2-utsläppen
från transporter kan minskas med 27
procent, eftersom den nya leverantören kan transportera råmaterialet
med tåg.
– Att byta till en kortare halsring
kan tyckas som en liten förändring,
men det påverkar hela produktionsoch leveranskedjan, säger affärsområdeschefen Tina Stugemo, som också
varit projektledare. Det är många
detaljer som måste fungera. Alla
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enheter har varit med - från inköp,
produktion, miljö, logistik, marknad
och försäljning. Det nya tvärfunktionella arbetssättet har inte bara säkrat
god kvalitet och att projektet lyckats
hålla en snäv tidplan, utan har också
bidragit till att alla inom företaget har
blivit mer kundorienterade.
– Förändringen av halsringen har
inneburit en hel del kontakter med de

större kunderna, eftersom måtten på
flaskorna även påverkar deras logistik
och inköpsprocess. Det är roligt när
kunderna ger oss positiv respons på
våra miljöåtgärder, säger Tina Stugemo. Både vi och kunderna upplever
att ett utökat samarbete blir allt viktigare för att minska miljöbelastningen
och därför kommer vi fortsätta att
utveckla det. n

Alla medarbetare på Coca-Cola i Sverige
är engagerade i miljöförbättringar.
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Kunskapen har
en nyckelroll i
klimatarbetet
I Axfoods hållbarhetsprogram ingår bl a
att effektivisera energianvändningen och
materialåtervinningen. Huvudkontoret
måste givetvis föregå med gott exempel.
Under 2009 installerades elmätare på
varje våningsplan. I både entrén och på
intranät visas elförbrukningen. Bara genom
att mäta och enklare informationsinsatser
minskade elanvändningen med 8 procent.
Dessförinnan omförhandlades hyresavtalet,
för elen ingick som en klumpsumma i hyran.
– Vi hade inga incitament att spara,
säger miljöchefen Åsa Domeij. Det är
viktigt att alla medarbetare kan se den
affärsmässiga aspekten av klimatarbetet.
Idag får vi en separat elräkning och alla
kan se på displayerna hur mycket vi konsumerar. Stegvis kommer Axfood att utbilda
personalen om hur elförbrukningen kan
minskas ännu mer. Det kommer att installeras nya armaturer mm, men det mest
intressanta tror Åsa Domeij kan bli tävlingen som planeras mellan våningsplanen.
I Axfoods butiker hanteras stora mängder plast i form av krymp- och sträckfilm.
Det är en ren plastfraktion som kan återvinnas och utgöra råvara för ny plast.
– Ju fler gånger vi kan återvinna plasten
desto mindre ny fossil råvara behöver vi
använda, säger Åsa Domeij. En förstudie
som gjordes 2009 visar att det finns potential att återvinna betydligt större volymer
än hittills. En del av plasten går idag till
förbränning, men målet är att allt skall gå
till återvinning. Axfood ökar nu källsorteringen med fler plastfraktioner i butikerna
och förbättrar kontrollen av materialflödena genom att datorisera hanteringen.
Viktiga åtgärder för att lyckas är också den
webbaserad utbildning för butikspersonalen och att avfallshanteringen upphandlas
centralt.

”

Elanders har inspirerats av BLICC:s arbete och deltar nu
i programmet för Klimatneutrala företag.”
Tommy Lennartsson – VD Elanders Sverige AB

Vasakronans hyresgäst Logica i Nacka Strand
var först med att teckna ett grönt hyresavtal.

Först med Gröna hyresavtal
Vasakronan har som Sveriges
första fastighetsbolag lanserat
gröna hyresavtal. Avtalen erbjuds
till företagets alla lokalhyresgäster,
och förhoppningen är att de gröna
hyresavtalen ska utvecklas till en ny
branschstandard, så att alla hyresgäster, oavsett hyresvärd, ska få
möjligheten.
– I många andra länder, t.ex.
England och Australien blir gröna
hyresavtal allt vanligare. Som
branschledare i Sverige känner vi
ett ansvar för att se till att det blir
så även i Sverige, säger Fredrik
Wirdenius, vd Vasakronan.
– Avtalet är konstruerat för att
skapa incitament för både oss och
våra hyresgäster att spara energi,
och det underlättar dessutom för
våra kunder att fatta miljömässigt
kloka beslut.
Det gröna hyresavtalet innebär
ett åtagande från både hyresvärd
och hyresgäst att vidta flera konkreta åtgärder: minska energianvänd-

ningen, återvinna mer avfall, göra
rätt materialval och uppnå en större återvinningsgrad av material vid
ombyggnader. Dessutom förbinder
sig hyresgästen att bara använda
grön el i sin lokal. De gröna hyresavtalen ger både hyresgästen och
hyresvärden ett ekonomiskt incitament att spara energi.
Hyresgästen Logica i Nacka
Strand utanför Stockholm var först
med att teckna ett grönt hyresavtal.
När vi fick frågan om att teckna
ett sådant avtal var det inget svårt
beslut, säger Cecilia Pfannenstill,
miljöchef på Logica. Med det
gröna hyresavtalet har vi tillsammans med Vasakronan formaliserat
vad vi ska göra för att nå konkreta
resultat.
I Vasakronans alla lokaler rör
sig 180 000 människor varje dag.
Förhoppningen är att de gröna
hyresavtalen skall minska energianvändningen med 10 procent i
hela Vasakronans bestånd. n
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Nu blir även byggarbetsplatserna mer energieffektiva
JM har tidigare infört lågenergihus
som standard i all produktion och
därmed sänkt energianvändningen i
nya bostäder med 35 procent. Nu tar
JM även grepp om ett annat område energianvändningen på byggarbetsplatserna. Genom bättre isolerade
bodar, lågenergilampor och tidsstyrning av uppvärmning och belysning
räknar JM med att minska energianvändningen med 50 procent.
Byggbodar och belysning står
idag för mer än 70 procent av energianvändningen på en byggarbetsplats. När de nya åtgärderna införts
överallt kommer man att spara 9 000
MWh per år, vilket motsvarar den
genomsnittliga energianvändningen
för 500 villor. För JM innebär ovanstående åtgärder en kostnadsbesparing där återbetalningstiden understiger ett år.

Projektet startade för två år sedan
då JM tillsammans med Cramo
testade olika åtgärder för att energieffektivisera byggbodarna. Man
såg tidigt en besparingspotential
och under våren 2009 tog en arbetsgrupp inom JM fram ett åtgärdspaket som skulle kunna införas på alla
arbetsplatser.
– En viktig utgångspunkt var att
inte arbetsmiljön skulle försämras.
Det positiva med projektet är att
den nya typen av lågenergilampor i
stället leder till bättre belysning och
arbetsmiljö och att den nya typen av
bodar ger en bättre innemiljö, säger
Jörgen Ågren. Det här ett mycket bra
exempel på där ekonomin, miljön
och arbetsmiljön går hand i hand. n
W Lågenergihus är standard sedan 2008, nu
inför JM även energieffektiva arbetsplatser.

Effektiv energianvändning i alla delar av energikedjan

Y Här installeras utrustningen som ska utvinna 200 GWh värmeenergi ur de renade rökgaserna i Värtaverket, energi som annars skulle gått förlorad.

En av de viktigaste frågorna för Fortum
är att varje led i hela energikedjan skall
vara så energieffektiv som möjligt, inget
skall gå till spillo. Under det senaste
året har en ny rökgaskondenseringsanläggning tagits i drift i Värtaverket som
tillvaratar ytterligare värme som finns
kvar i rökgaserna. Den årliga produktionen blir ca 200 GWh värme, koldioxidutsläppen minskar samtidigt som
rökgaserna renas ytterligare med 50–90
procent beroende på utsläppsämne.
– Den nya mängd fjärrvärme som
produceras i rökgaskondenserings8

anläggningen är nästan lika stor som
förbrukningen hos alla nyanslutna
kunder under 2009. Fastigheterna som
kopplades in under 2009 förbrukar
236GWh, vilket innebär att utsläppen
av koldioxid hos kunderna minskar
med 80 000 ton. Det blir dubbel miljövinst, säger Fortum Värmes VD Anders
Egelrud, när vi kan öka produktionen
utan att mer bränsle utnyttjas och den
volymen kan användas för att minska
kundernas utsläpp när de går över från
olja till fjärrvärme.
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Ett annat gott exempel på effektivt resursutnyttjande är Fortums nya
fjärrkylalager i Stockholm. Kundernas
kylbehov varierar kraftigt över dygnet,
vilket gör att produktionskapaciteten
inte utnyttjas fullt ut. Med det nya
fjärrkylalagret i form av ett vattenmagasin i Stockholm, som kyls ner under
natten, kan samma produktionskapacitet användas för att ansluta nya kunder.
Fjärrkylan är fyra gånger effektivare
än kylmaskiner och minskar elanvändningen med ca 43 GWh el per år då alla
kunder är anslutna. n
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Road Map 2050
– ett näringsliv utan klimatpåverkan

BLICC-företagens klimatstrategier och utmaningar
BLICC-företagens klimatarbete kännetecknas av att det är väl strukturerat och
att inriktningen fastställs i samband med företagsledningens strategiarbete. Företagen ser det som en konkurrensfördel att vara föregångare i att utveckla lösningar
för ett samhälle utan klimatpåverkan. Inget företag kan driva detta på egen hand.
Avgörande för att lyckas minska klimatpåverkan är ett utvecklat samarbete
mellan näringslivet och beslutsfattare för att stimulera lösningar som skapar både
affärsnytta och klimatnytta. BLICC-företagen vill med denna del av rapporten
redovisa företagens klimatambitioner, sina Road Maps för minskad klimatpåverkan, och öppna upp till dialog kring de dilemman och utmaningar som finns för
att skapa ett samhälle utan klimatpåverkan.

7 7 7 BLICC:s 7 skäl för ett
aktivt klimatarbete
1. Bra för klimatet när alla bidrar
med minskade utsläpp.
2. Effektiviseringar leder till
kostnadsbesparingar.
3. Kunderna uppskattar företag
som tar klimatansvar.
4. Medarbetarna är mer nöjda
att arbeta i ett företag som
tar klimatansvar.
5. Nya affärsområden kan skapas
som ger nya affärsutvecklingsmöjligheter.
6. Företaget blir ett gott exempel
och föredöme för andra företag.
7. Trovärdigt klimatarbete ger stärkt
varumärke.
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Stora möjligheter
med energiutmaning

Gröna ambassadörer driver
klimatarbetet i alla länder

Axfood antog i slutet av 2009 ett nytt
hållbarhetsprogram, där klimatstrategin
är en av grundpelarna. Målet är ambitiöst - klimatpåverkan skall minska med
75 procent fram till år 2020. En viktig
åtgärd är att gå över till förnyelsebar el,
men Axfoods stora satsning är projektet
Energiutmaningen med målet att minska
energiförbrukningen med 30 procent.

Medier tillhör inte de branscher som
har störst klimatpåverkan och förknippas
oftast inte med ett ambitiöst klimatarbete.
Med synen att klimatfrågan är allas ansvar
och att medierna kan ha en nyckelroll att
påverka många människor, så har MTG,
som branschledare, satt igång ett ambitiöst
arbete att kartlägga och sätta mål för att
minska klimatpåverkan.

I Energiutmaningen är den stora utmaningen att nå ut till alla butiker och lager
runt om i landet och genomföra alla de
energibesparande åtgärder som behövs för
att målet skall nås. Det handlar om cirka
230 arbetsplatser. Även kontoren skall
bidra till att nå målet. Huvudkontoret har
börjat visa elförbrukningen kontinuerligt
på varje våningsplan. Förbrukningen kan
följas på en monitor i trapphuset samt på
Axfoods intranät.

Under 2008 kartlades förbrukningen i
Norden och Storbritannien och under 2009
alla övriga länder där MTG har verksamhet. Klimatmål för hela koncernen kommer
att beslutas under våren 2010. De områden
som identifierats som viktigast att satsa
på är arbetsresor, energianvändning på
kontoren, påverka leverantörer och att nå
ut till och engagera tittare, lyssnare och
abonnenter i alla länder för att minska
klimatpåverkan. Med 125 miljoner tittare
i 31 länder har MTG stora möjligheter att
öka medvetenheten om klimat- och livsstilsfrågor.

Projektet är av så stor strategisk betydelse att såväl vd som högre chefer vid alla
berörda affärsenheter finns med i styrgruppen eller har engagerat sig aktivt i projektet. Det är ett omfattande arbete Axfood
har framför sig att utbilda alla medarbetare, kartlägga energianvändningen, prioritera och genomföra åtgärder.
Att genomföra utbildningen av alla
medarbetare är en utmaning i sig med det
höga tempo och den höga ambitionsnivån.
Initialt kommer inriktningen vara att
minska energianvändningen genom enklare
driftåtgärder. Mätning och uppföljning
är prioriterat, ett önskemål är att det ska
finnas kontinuerlig mätning av elförbrukningen. n
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Det har varit viktigt för MTG att snabbt
få igång det interna klimatarbetet i alla
länder. Tolv gröna ambassadörer från åtta
länder har fått en 2-dagarsutbildning och
är nu i full färd med att utbilda sina kollegor och ta fram lokala handlingsplaner. De
gröna ambassadörerna kommer också att
rapportera miljöinitiativ centralt och framsteg på det lokala kontoret.
MTG Radio i Sverige är koncernens
pionjär och blev våren 2010 MTG:s första
ISO 14001-certifierade enhet. Genom att
utnyttja erfarenheter från de goda exemplen är målet att skapa en enhetlig standard i hela koncernen med både frivilliga
och obligatoriska åtgärder. n
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Klimatmål som utmanar
både leverantörer och
den egna organisationen
Coca-Cola Drycker Sverige har ett offensivt mål för klimatarbetet – att minska
CO2-utsläppen med 80 procent fram till
2020 baserat på 2004 års utsläppsnivå.
Den höga ambitionen skapar kreativitet
och engagemang i hela organisationen.
Resultatet hittills är att man minskat
utsläppen med 25 procent.
De två angreppssätten i klimatarbetet är
att satsa på effektivisering och att prioritera förnyelsebara drivmedel och råvaror.
Effektivisering kommer alltid först, då det
är både resurssnålt och kostnadsbesparande.
Det är främst inom tre områden som
Coca-Cola Drycker Sverige kan reducera
sin klimatpåverkan - transporter, resor och
kylskåp hos kunderna. För kylskåpen finns
en tydlig strategi med betydligt energi
effektivare kylskåp och utfasning av HFC
som köldmedium. I kraft av sin storlek har
The Coca-Cola Company drivit på denna
utveckling i samarbete med Greenpeace.
Tjänsteresor inklusive säljkårens resor
finns det också mål och åtgärder för.
En utmaning är att minska utsläppen
från godstransporterna, som till stor del
köps in. Utökad samdistribution och övergång till tågtransporter ingår i strategin.
Men för att kraftigt minska utsläppen från
transporterna krävs mer radikala förändringar, både teknikutveckling av lastbilarna
och att förnybara drivmedel finns tillgängligt överallt. Coca-Cola Drycker Sverige
bidrar till denna utveckling genom att delta
i projektet Clean Truck, där man förbinder
sig att köpa cirka 10 miljölastbilar under
en treårsperiod. Coca-Cola Drycker Sverige har även startat ett pilotprojekt med
biodiesel (RME) som drivmedel i de egna
distributionsbilarna. Företaget kommer
att gå över till förnyelsebara drivmedel på
bred front i så snabb takt som tillgängligheten medger. n
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Framtiden är energisnåla bostäder
JM är idag ledande i Europa på att
bygga energisnåla bostäder - en position
man skaffat sig genom att inte bara satsa
på enstaka pilotprojekt utan på att alla
bostäder som byggs är energieffektiva.
JM:s klimatmål är ambitiöst och innebär
att utsläppen av växthusgaser skall minska
med 40 procent till år 2020 jämfört med
1990. Minskningen omfattar inte bara
utsläppen från den egna verksamheten utan
även energianvändningen i de bostäder som
uppförs under de första två åren, dvs under
garantitiden.
Strategin för framtiden är att på bred
front fortsätta att minska energianvändningen, såväl i bostäderna som på
byggarbetsplatserna. Förutom att bygga
tätare hus med energisnåla installationer,
så jobbar JM också med att påverka de
boendes energianvändning. Målsättningen
är att energibehovet för JM-producerade
bostäder de närmsta åren i snitt skall
understiga 75 kWh/kvm i all produktion,
vilket är ca 35 procent lägre än gällande
norm.
Eftersom JM inte är en långsiktig förvaltare så finns ett problem med att genomföra vissa åtgärder där JM tar investeringskostnaderna, men de boende får intäkten
av åtgärden. Här behöver nya affärsmodeller utvecklas för att kunna ta dessa
tidiga kostnader, exempelvis genom att
ett ”grönt” investeringsbidrag införs. För
att komma dit är det också angeläget att
staten går från detaljstyrning vid bostadsbyggande till att styra mot funktioner. Kan
vi dessutom få kommunerna att enas om
gemensamma krav så finns ännu bättre
förutsättningar till ekonomiskt konkurrenskraftiga och enhetliga lösningar. n
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Renaste kilowattimmen är
den som inte används
Vasakronans största klimatpåverkan
kommer från den energi som används i
fastigheterna. Redan idag har bolaget
minskat sin klimatpåverkan med mer än 90
procent och nästan all energi som köps är
klimatneutral. Trots det fortsätter arbetet
med att minska energianvändningen, eftersom den allra renaste kilowattimmen är
den som aldrig används.
Vasakronan har därför ett långsiktigt mål
att minska sin energianvändning ytterligare och 2015 skall bolagets energianvändning ligga 50 procent under branschgenomsnittet. Satsningar görs inom tre
huvudområden: nybyggda hus skall alltid
ligga 50 procent under Boverkets krav
för nya byggnader, vid ombyggnader skall
energianvändningen minska med minst 50
procent och i de befintliga husen eftersträvas en fortsatt effektivisering genom att
sköta fastigheterna på ett optimalt sätt och
tillåta lite större variation i inomhustemperaturen. Den stora utmaningen med detta
mål är att det finns en del kunder som inte
är beredda att ändra sina beteenden och
krav på inomhusklimatet.
Ytterligare en utmaning för bolaget är
att vidga klimatneutralitetsbegreppet och
även beakta koldioxidutsläppen från det
material som används i verksamheten.
Fastighetsbranschen bedriver en mycket
materialintensiv verksamhet och genom
att hushålla bättre med resurserna kan
vår klimatpåverkan minskas ytterligare.
Även för detta mål finns dock dilemmat att
kunderna ibland ställer sådana krav som
gör det svårt att nå målet. n
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Framtidens drivmedel
– från traditionellt fossilt
till alltmer förnybart
Bilparken avgör vilka drivmedel som
säljs. Därför är Statoils huvudsakliga
strategi att minska klimatpåverkan genom
att öka låginblandningen av förnybara
drivmedel i bensin och diesel. Det ger en
både snabb och betydande minskning av
koldioxidutsläppen eftersom 95 procent
av bilparken fortfarande använder dessa
drivmedel.
För framtidens bilpark är vi med och
utvecklar marknaden. E85 är idag det
vanligaste förnybara drivmedlet, som ca
80 procent av de ca 200 000 miljöbilar
för förnybart bränsle kan köras på. Men
även miljöbilisten är prismedveten och då
priset för E85 inte är gynnsamt i relation
till bensinpriset väljer miljöbilisten att inte
tanka E85 i lika stor utsträckning. Därför
är det av största vikt att politikerna behåller den skattebefrielse som idag finns för
E85. För dagens ca 23 000 gasbilar har
Statoil satsat på biogas i Stockholmområdet. Här har utmaningen varit att tillgången av biogas inte alltid varit i takt med
efterfrågan.
Genom att använda de produkter som ger
det effektivaste utnyttjandet minskas också
klimatpåverkan. Statoil fortsätter därför
att arbeta för att ge den svavelfria europadieseln möjlighet att säljas även i Sverige.
Det är en dieselkvalitet som skulle minska
bränsleförbrukningen ytterligare då den
är cirka 3 procent mer energieffektiv, men
förlegade skatteregler gör att den inte kan
säljas på den svenska marknaden.
En viktig fråga är att biodrivmedel uppfyller kriterier för hållbarhet. Statoil har satt
upp egna hållbarhetskriterier vid inköp
som ställer krav på reell CO2-reduktion
och att produktion sker under acceptabla
arbetsförhållanden. Utmaningen framöver
är spårbarhet och dokumentation. n
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Energistrategi för framtiden
Fortum har satt upp tydliga mål för att
minska koldioxidutsläppen från både
el- och värmeproduktionen till 2020 med
ambitionen att på sikt bli ett CO2-fritt
kraft- och värmeföretag. Fortums elproduktion inom EU är redan idag till 90
procent CO2-fri.
Fortum har genomfört ett omfattande
investeringsprogram för att öka andelen
förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen. I Stockholm produceras fjärrvärmen
med 87 procent icke fossila bränslen, vilket
är unikt för en huvudstad. Fram till 2020
planeras investeringar på ytterligare minst
10 miljarder för få ner de fossila bränslenas andel till 5 procent. Ett viktigt steg
är att till 2015 ersätta hälften av kolet i
Värtaverket med biobränsle. Nya biobränsle- och avfallseldade kraftvärmeanläggningar som producerar både el och värme
ska byggas. Produktionen av el baserad på
förnybar eller återvunnen energi i Stockholm kommer därmed att fördubblas till
år 2020.
En viktig förutsättning för investeringsprogrammet är att skatte- och styrmedelssystemen är stabila och premierar resurseffektiva och klimatneutrala produktionsmetoder. Även regelverket kring biobränslen
måste harmoniseras internationellt och
inriktas på att biobränslen produceras på
ett hållbart sätt.
I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
kommer de närmsta tio åren en modern,
innovativ och miljöanpassad stadsdel i
världsklass växa upp. Här gör Fortum
tillsammans med bl.a. ABB en omfattande utvecklingssatsning på smarta elnät
i stadsdelen. Anläggningen som blir den
första av sitt slag kommer att möjliggöra
för stadsdelens aktörer att leva upp till
högt ställda miljömål. Här kommer styrmedlen att behöva utvecklas och anpassas
till de förändrade marknadsförutsättningarna, när det är dags för lösningarna att
kommersialiseras. n
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En kugge i utvecklingen
mot ett hållbart samhälle

Hållbara innovationsprodukter
minskar klimatpåverkan

Stena Metall-koncernens klimatstrategi
är att återvinna avfall och restprodukter,
så att det kan få nytt liv i kretsloppet, helst
flera gånger. Skillnaden i utsläpp mellan
att producera produkter från nya råvaror
jämfört med återvunnet material är ofta
stor. Ett exempel är aluminium där energianvändningen kan minska med 95 procent
genom att använda återvunnet material.
Dagens återvinning inom Stena Metall
bidrar till att minska utsläppen av koldioxid med över 4 miljoner ton i Sverige. Så
mycket hade utsläppen ökat om inte avfallet återvanns utan ersattes av råvaror av
nya, jungfruliga material

Procter & Gamble tog 2007 fram en hållbarhetsstrategi med mål inom 5 områden,
som ytterligare skärptes 2009. När det
gäller klimatpåverkan så är det främst
inom två områden P&G har satt mål,
anläggningarna och utveckling av produkter som underlättar effektiv användandet
av produkter och mindre energikonsumtion.

Stenas mål är att öka transporterna på
järnväg de kommande åren, vilket i sin tur
kommer att leda till minskad klimatpåverkan.
En stor del av Stenas klimatpåverkan
utgörs av godstransporter. Satsningen att
köra skrot på järnväg i stället för lastbil
har varit framgångsrik och det finns potential att utveckla den ytterligare. En viktig
förutsättning är dock att tågen kommer
fram till återvinningsanläggningar och
kunderna för att kunna hämta och lämna
avfall och råmaterial. Stenas förhoppning
är att samarbetet med kommuner och
myndigheter ska leda till att fler stickspår
in till industriområden ska kunna tas i bruk
i framtiden.
Stena satsar vidare på att utveckla
tåglösningen genom att köra mer gods i
båda riktningarna, utveckla vagnlastsystem, undersöka lokvarianter som minskar
antalet diesellok och att på sikt köra fler
avfallslag än skrot. Hur mycket som kan
köras på tåg beror alltså på tillgängligheten av spår. n
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Målet för anläggningarna är att utsläppen av koldioxid, energi- och vattenanvändningen och avfall skall minska med
ytterligare 20 procent mellan 2009 och
2012. Totalt innebär det att mellan åren
2002 och 2012 kommer minskningen blir
minst 50 procent.
P&G:s största möjlighet att bidra till en
minskad klimatpåverkan är genom hållbara innovationsprodukterna som bidrar
genom en förbättrad miljöprofil. Målet för
dessa produkter är en försäljning av minst
50 Mdr US$ globalt. Ett exempel på en ny
innovationsprodukt är tvättmedel som tvättar vid låga temperaturer. Tvättmedel är
ett bra exempel på en produkt som används
många gånger och där energiåtgången
varje gång det används i en tvättmaskin
kan tyckas liten, men den totala energiåtgången när man summerar alla tvättar
där P&G:s tvättmedel används blir stor på
ett år.
En utmaning för P&G är att både nå ut
till alla konsumenter för att informera om
att produkterna verkligen kan tvätta rent
vid låga temperaturer och att få konsumenterna att sänka temperaturen i tvättmaskinerna. Konsumenterna vill ofta hantera
produkten på samma sätt som de alltid har
gjort och är inte så öppna för förändringar.
Dagens tvättmaskiner är dessutom inte
tillverkade för de allra lägsta temperaturerna, 15 °C, även om nya är på väg in på
marknaden. P&G samarbetar därför med
tvättmaskinstillverkare. n
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Efter
Köpenhamn…
Är klimathotet över nu? Eller har luften bara
gått ur klimatfrågan efter Köpenhamn?
Det har blivit ganska tyst om klimatfrågan samtidigt som
det utspelar sig en debatt om IPCC:s trovärdighet, underblåst av en kör av skeptiker. Deras avsikt är nog mer att så
tvivel än att bringa klarhet.
Vem i hela världen kan man lita på?
Det är viktigt att vetenskapligt underlag granskas. Det är
nödvändigt för trovärdigheten och en del av den demokratiska processen. Det finns överdrifter från bägge håll. Alarmisterna överdriver och förnekarna förnekar. En stor del av
debatten förs också på bloggar och till och med i kvällspressen. Man måste verkligen hålla huvudet kallt om man vill få
en objektiv bild av klimathotet.
Det vetenskapliga peer-review systemet är grundläggande.

Det innebär att forskningsresultat granskas av oberoende
forskare innan publicering. Processen är inte utan brister,
men det är svårt att finna en bättre metod för kvalitetssäkring. Just därför har IPCC lagt störst vikt vid vetenskapligt
granskat material. Det gör att IPCC ibland kan upplevas
som alltför försiktigt. De senaste resultaten är ju inte tillgängliga för IPCC:s slutsatser. Det är exempelvis mycket
som tyder på att IPCC kan ha underskattat riskerna för ett
stigande världshav.
IPCC:s material är mycket omfattande. Så det är kanske inte

så konstigt om det smyger sig in felaktigheter. Men det är
inte acceptabelt. Kvalitetssäkringen har visat brister och det
är bra att denna process nu ses över. Men samtidigt måste
vi ställa samma krav på skeptikerna. Dessa tar ofta lätt på
den vetenskapliga kvalitetssäkringen. Man hävdar också att
det är svårt att få material publicerat om detta inte stödjer
IPCC:s slutsatser. I själva verket är det precis tvärtom. Om
någon kunde bevisa att vi inte står inför ett klimathot så
vore det en stor vetenskaplig nyhet. Men material av undermålig kvalitet skall refuseras.
Debatten om IPCC:s trovärdighet kan ha givit intryck av att

det råder grundläggande vetenskapliga motsättningar om
klimatfrågan. Så är inte fallet. Diskussionen kan naturligtvis också påverka den politiska viljan att göra något åt det
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hela. Men lyckligtvis tycks det finnas också ett stort mått av
sunt förnuft. Det ser vi exempelvis i efterfrågan på bränslesnåla bilar. Allmänheten är också välinformerade och
ansvarstagande kunder. Kundens roll är viktig i klimatdramat.
Årets kalla vinter
Ytterligare en faktor i klimatdebatten är årets kalla vinter.
Vem kan tro på ett klimathot när vi knappt kan ta oss fram
med tåg eller till sjöss på grund av all snö och is? Som vanligt
skall man inte dra förhastade slutsatser av enskilda händelser. Den gångna vintern var varm om man ser till hela
jordens temperatur. Många har säkert sett bilderna från
blidvädret vid vinter-OS i Vancouver. Sverige har befunnit
sig i en utlöpa av kalluft, som täckt stora delar av Ryssland.
Positiva tecken trots allt
Det finns också mycket som är positivt. Vem kunde för bara
några år sedan föreställa sig att världens ledare skulle träffas
i Köpenhamn för att diskutera klimathotet? Och visst har
samhället börjat agera. Myndigheter har fått nya direktiv och
näringslivet agerar alltmer klimatsmart. Men viktigast av
allt, kunder och väljare har visat att det krävs ansvarstagande i klimatfrågan av den som vill ha deras förtroende. n
Sten Bergström
Professor, verksam vid SMHIs avdelning för miljö och säkerhet

7 7 7 smhi
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
är ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. SMHI förvaltar och utvecklar information och kvalificerat beslutsunderlag om väder, vatten och
klimat för samhällsfunktioner, näringsliv och allmänhet.
SMHI är kunskapspartner i BLICC.
www.smhi.se
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GHG-protokollet
– den internationella standarden för beräkningar
Att beräkna utsläppen av växthusgaser är ett första steg
för att minska företagets klimatpåverkan. Genom att mäta
utsläppen kan företaget se vilka de största utsläppskällorna
är och lättare prioritera vilka åtgärder som kan sättas in.
BLICC baserar sina klimatberäkningar på internationell
beräkningsstandard för företag, The Greenhouse Gas Protocol. Rapporteringen sker i klimatprogrammet Svante*.

7 7 7 tre scope

GHG-protokollet har tagits fram av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). Protokollet har funnits sedan
2001 och BLICC har använt det sedan start. Protokollet
ger ledning till företag hur de beräknar sin klimatpåverkan.
Företaget kartlägger vilka växthusgaser som ingår i dess
organisation och identifierar utsläpp som hänger samman
med företagets verksamhet.

7 7 7 Definitioner enligt ghg
Systemgränsen för systemet skall på ett ändamålsenligt vis återspegla systemet.
Fullständighet: Modellen skall inkludera alla viktiga
aktiviteter.
Följdriktighet: Resultaten skall användas för meningsfull
prestanda jämförelser över tiden.
Transparens: Analysen skall utföras på ett sakligt och
sammanhängande vis, baserad på en tydlig resursanvändning.
Tillförlitlighet: Precisionen i beräkningarna skall vara
tillräckligt för den tänkta användningen och ge tillförlitlighet i beräkningarna.
Relevans:

Källorna från direkta och indirekta utsläpp fördelas på
tre scope.
Scope 1. Direkt klimatpåverkan från egenägda källor
Scope 2. Indirekt klimatpåverkan från köpt el,
värme och kyla
Scope 3. Indirekt klimatpåverkan (från källor som inte är
egenägda/kontrollerade men används av företaget)
Företagen beräknar samtliga växthusgaser enligt Kyotoprotokollet. För de allra flesta företag är koldioxid den dominerande andelen av de samlade växthusgaserna.
BLICC-företagen beräknar som ett minimum scope 1,
scope 2 samt tjänsteresor i scope 3. Flera av företagen
rapporterar ytterligare utsläpp i scope 3.

Nytt i GHG-protokollet: Under 2010 remissas ett förslag
som innebär att minst 80 procent av alla klimatpåverkan i
scope 3 ska kartläggas. Idag ställer GHG-protokollet krav
på att utsläppen i scope 1 och scope 2 ska redovisas.
För mer information om GHG-protokollet:
www.ghgprotocol.org.

* BLICC använder klimatprogrammet Svante för sina klimatberäkningar. Svante är baserat på GHG-protokollet och hjälper företag att kartlägga och
beräkna sin verksamhets energianvändning och klimatpåverkan.

”

Respect has been an active partner in the development of the
GHG-protocol (GHGP) standard since 2000 through its Business Leaders Initiative on Climate Change (BLICC). BLICC
has been instrumental in piloting and sharing important case
studies with the GHGP co-convener World Resources Institute (WRI) on the implementation of the GHGP corporate
standard.”
Pankaj Bhatia, Director, GHG Protocol Initiative
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BLICC-företagens redovising av utsläpp (enligt GHG-protokollet)
BLICC-företag

Scope
1

Scope
2

Scope 3
Tjänsteresor

Krav

Pendlingsresor

Godstransporter

Underleverantörer

Övrigt

Utöver krav

Axfood

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Coca-Cola Drycker
Sverige

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

El för kylutrustning
hos kunder

Fortum

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

JM

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

El- och värmeförbrukning i nyproducerade
bostäder

MTG

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Materialförbrukning
och hotellnätter

inga
utsläpp

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Svenska Statoil

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Hyrbilar som Statoil
hyr ut till kunder

Stena Metall

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Vasakronan

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

P&G, Sverige

Y Tabellen visar vad företagen i BLICC redovisar för utsläpp. Enligt GHG-protokollet ska man redovisa scope 1 och 2. BLICC:s interna krav är att
redovisa scope 1 och 2 samt tjänsteresor i scope 3. Därutöver är det frivilligt att redovisa övrigt i scope 3.
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Axfood Resultat 2009
Omsättning :

32,4 miljarder SEK
6 816

Axfood – fördelning av klimatpåverkan

Antal anställda:

Köldmedia 8%
Tjänsteresor 2%

Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Därutöver samverkar
Axfood med ett stort antal handlarägda butiker, bland annat inom Hemköpskedjan och
Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Partihandeln drivs genom
Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Caplista. Huvudägare är Axel Johnson AB med cirka 46 procent av aktierna.

Egenägda fordon
och maskiner 21%

El och fjärrvärme 69%

www.axfood.se

Axfood anser att hållbarhetsarbete och god
ekonomi går hand i hand. Genom att driva
hållbarhetsfrågorna skapas rätt erbjudande för
kunderna, vilket i sin tur ger bättre affärer.
Under 2009 antog Axfood en ny hållbarhetspolicy som integrerar allmänna principer och
målsättningar med de policys som funnits sedan
tidigare avseende miljö och socialt ansvar.
Axfood kommer att reducera klimatpåverkan
med 75 procent till år 2020. Klimatmålet ingår

Axfood – klimatpåverkan

i det nya hållbarhetsprogrammet som Axfoods
bolagsledning antagit.

60000
50000

För att uppnå målet kommer Axfood att gå
över till förnyelsebar el, förbättra köldmediehantering, minska användningen av diesel,
energieffektivisera samt klimatneutralisera
flygresor.

ton CO2

Ett av Axfoods strategiska mål är att aktivt
driva ett arbete för hållbar utveckling på miljöområdet, så att företaget blir bäst i branschen.
I det dagliga arbetet integreras därför hållbarhetsaspekterna i såväl inköp som logistik, transporter, butiksdrift och avfallshantering.

40000

Coca-Cola Drycker Sverige – fördelning av klimatpåverkan
30000
El 0,37%av klimatpåverkan
Axfood – fördelning
Egenägda fordon
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2009
2008
Övrig klimatpåverkan 39%
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klimatindikator axfood
Vår verksamhetsspecifika indikator är ton
CO2e/omsättning.
2008: 1,8 g CO2e/omsatt krona
2009: 1,6 g CO2e/omsatt krona
Procentuell förändring: -9%

Godstransporter 28%
Endast tjänsteresor bokade via
Scope 3 resebyrå samt tjänsteresor med bil
är leasade 69%
på längre period.
Elsom
ochejfjärrvärme
Scope
2 8%Drycker Sverige – klimatpåverkan
Coca-Cola
Underleverantörer
Tjänsteresor 1%
30000
Fjärrvärme 0,03% Pendlingsresor 5%
Scope 1 Inkluderar även tjänsteresor med
25000
bilar leasade på längre period.

ton CO2
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15000
Fortum Sverige – fördelning av klimatpåverkan
Axfood – klimatpåverkan
10000
El Bra Miljöval/Vattenkraft
0,001% Tjänsteresor 0,07%
60000
Godstransporter 4%
Egenägda fordon
5000
ochavmaskiner
0,3%
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2%Sverige – fördelning
50000
Coca-Cola
Drycker
klimatpåverkan
El 4%
El 0,37%
0
fordon
40000 2004 2005 2006 Egenägda
2008
och2007
maskiner
18% 2009

Coca-Cola Drycker Sverige AB tillverkar, distribuerar, säljer och marknadsför några av
världens starkaste varumärken inom dryck. Vi är en del av The Coca-Cola Company, som
har verksamhet i mer än 200 länder världen över. Vårt huvudkontor, fabrik och lager ligger
i Jordbro strax utanför Stockholm, där vi producerar cirka 1 miljon liter dryck dagligen;
Coca-Cola®, Fanta®, Sprite®, MER®, BonAqua Silver® och Powerade®. Vår vision är en
dryck till alla i Sverige varje dag, överallt, alltid. För att nå dit strävar vi alltid efter att
bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt, socialt och etiskt hållbart sätt.
www.Coca-Cola.se.

framför vägtransporter.
• Samtliga distributionslastbilar vid egna
depån i Malmö kör på biodiesel (RME).
• Samtliga nyinköpta tjänstebilar drivs på

30000
300

• Aktivt arbete bedrivs för att öka andelen

1

Coca-Cola Drycker Sverige – klimatpåverkan 0,5

kylskåp hos kund som har så kallad EMD
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klimatindikator coca-cola
Vår verksamhetsspecifika indikator är
g CO2e/liter producerad dryck.
2008: 53,96 g CO2e/liter
2009: 53,81 g CO2e/liter
Procentuell förändring: -0,3 %

Egenägda fordon
2007
2008 2009
och maskiner
14%

Tjänste- av el,Nyproducerade
Produktion
värme, kyla och stadsgas 90%
resor 6% Utöver tjänsteresor ingår även pendlingsresor,
Scope 3 godstransporter
dryck, transporter av råvaror
bostäder 27%
och råmaterial, transporter avfallsentreprenörer
samt elförbrukning kylutrustning.
Scope
2 Sverige – klimatpåverkan
Fortum
2
1500
Distributionsbilar
Scope 1 Tjänstebilar
Köldmediaförlust i aggregat/kylutrustning
1200
1,5
kilo ton CO2

etanol eller diesel, alternativt biogas.
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Tjänsteresor 1%
Pendlingsresor 5%

900

årets resultat 2009 1
600

kilo ton CO2

• För långväga godstransporter prioriteras tåg

900
Underleverantörer 8%
Fjärrvärme 0,03%
600

ton CO2

Coca-Cola Drycker Sverige har minskat sina
totala koldioxidutsläpp med 25 procent jämfört
med 2004. Det långsiktiga målet är att minska
dem med 80 procent till 2020 samt att på
sikt bli koldioxidneutrala. Klimatfrågan är en
central del av företagets strategiska hållbarhetsarbete och bedrivs främst med fokus på
transporter, resor samt kylskåp hos kund. Några
exempel:

El Bra Miljöval/
Vattenkraft 0,0027%
Fjärrvärme från
20000
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Produktion
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90%1%
Fortum av
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2,8 miljarder SEK
800 personer

Antal anställda:

kilo ton CO2

Omsättning:

ton CO2

Coca-Cola Drycker Sverige AB Resultat 2009

20000

Omsättning: 5,4 miljarder EUR, varav cirka 2, 2 miljarder EUR i Sverige
11 424, varav 2445 i Sverige

Omsättning:
Anställda:

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt
Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och
värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar
utveckling - nu och i framtiden. www.fortum.se
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Fortum Resultat 2009

Godstransporter 85%
* Fortums utsläpp har ökat p.g.a. ökat värmebehov och ökad elproduktion i kraftvärme. Den ökade energiproduktionen har delvis skett med
fossil eldningsolja i pannor som startas när basproduktionen inte räcker till. Fortum Värme planerar nu för fasta biobränslen t ex pellets för att
ersätta oljan.

kilo ton CO2

kilo ton CO2
kilo ton CO2
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Fortum bidrar till att möjliggöra ett koldiox• Stockholms fjärrvärme produceras till 87
15000
idsnålt samhälle genom att minska utsläppen i
procent av ickefossila bränslen.
den egna produktionen och hjälpa kunderna att
• Med eldrivna bilar kan transportsektorns
10000
bli klimatneutrala.
utsläpp minskas.
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• Det senaste året har en ny värmeprodukt
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JM – fördelning av klimatpåverkan

Cirka 9 miljarder SEK
Antal anställda: 1850
Omsättning:

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder. Verksamheten är fokuserad på
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Svenska Statoil – fördelning av klimatpåverkan
av en byggnads energianvändning sker under
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& tankbilar
1,4327%
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En stor del av scope 3 omfattar
Scope 3 utsläppen från nyproducerade bostäder
under JM:s förvaltningskede (första 2
åren). JM har valt att ta redovisa detta
trots att det inte är en källa JM äger.
Scope 2

JM köper vattenkraftsel. Utsläppen i scope 2
kommer främst från köpt fjärrvärme.

Scope 1 Uppvärmning av arbetsplats (gasol),
arbetsmaskiner och leasade
tjänstebilar (största delen).

årets resultat 2009
Vasakronan – fördelning av klimatpåverkan
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Modern Times Group MTG AB Resultat 2009

omsättning: 14,2 miljarder SEK
ning av klimatpåverkan
Antal anställda: 2906
%

Procter & Gamble – fördelning av klimatpåverkan
El 0,5%

MTG – fördelning av klimatpåverkan
Materialförbrukning
och hotellnätter 10%

Tjänsteresor 13,6%

Modern Times Group MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största

Egenägda fordon
geografiska
den
0,9%
och maskiner
21% spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTG:s Viasat Broadcasting ärFjärrvärme

största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum. Viasat Broadcasting driver
även TV-verksamhet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana.
Viasats fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31
Godstransporter 85%
fjärrvärme 69% länder. Bland MTG:s varumärken i Sverige finns TV3, TV6, TV8, Viasat, TV1000, Viasat
Sport, Viasat History, Viasat Nature, RIX FM, Bandit Rock, Lugna Favoriter, Star FM,
CDON.COM, Nelly.com, Gymgrossisten.com och Strix Television.

Godstransporter 31% Tjänsteresor 51%

www.mtg.se
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MTG – klimatpåverkan

Procter & Gamble – klimatpåverkan
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stationer 1%
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vi 2009 officiellt mäta utsläppen inom hela
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koncernen.
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28%MTG medverkar i Carbon Disclosure
Project som kartlägger företags klimatambitioner.

3500

Scope 3
”grön träning”, som ska öka miljömedvetenheten och uppmuntra till ökat ansvarstagande
Scopei 2
miljöfrågor på arbetsplatsen.

Scope 1
Stena Metall Sverige – fördelning av klimatpåverkan

MTG Radio i Sverige är koncernens pionjär
inom miljöarbete och blev i början av 2010
certifierade enligt ISO 14001 för sitt miljöledningssystem.
Uppvärmning 21%
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diesel, E85, gasol och flygbränsle till företag och privatpersoner. På Statoils ca 310
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Svenska Statoil – klimatpåverkan

Scop

40000 Vasakronan – fördelning av klimatpåverkan
Egenägda fordon
Uppvärmning 4%
30000
och maskiner 0,3%
Procter & Gamble
– fördelning av
Tjänsteresor
3%
Elklimatpåverkan
Bra Miljöval/
20000
Fjärrkyla 6%
Vattenkraft 0,2%
El 0,5%
10000
Tjänsteresor 13,6%

Scop

0

2007

2008

Fjärrvärme 0,9%
2009

Fjärrvärme 87%

Scope Godstransporter
2
85%

Scope 1,
klimatkompenserad del

Procter & Gamble – klimatpåverkan
8000
Stena
7000 Metall Sverige – fördelning av klimatpåverkan

ton CO2

6000

ton CO2

Vår verksamhetsspecifika indikator är ton
ska vara uppfyllda senast 2015.
CO2e/ton insamlat material i Sverige för
5000
återvinning.
1. Minska energiförbrukningen med 20 procent
2008: 0,034 CO2e/ton
0
genom effektivare processer, uppvärmning
av
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009: 0,031 CO e/ton
lokaler samt sparsam körning.
Produktion av el, värme, kyla och stadsgas 90% 2
Procentuell förändring: - 9 %
2. Material- och energiåtervinningen av
det som hamnar på deponi ska öka med 50
Fortum Sverige – klimatpåverkan
procent. Det handlar främst om komplext
2
1500
avfall från, till exempel, bilinteriörer.

n CO2

1,5

Uppvärmning 21%

ton CO2

2000Vasakronan
Godstransporter
54%
– klimatpåverkan
30000
Egenägda fordon
1000
och maskiner 19%
0
25000
2009
2008

Scope

20000

Scope

15000

El 4%
Tjänsteresor 1% Fjärrvärme 1%

Scope

10000
5000
120000

Stena Metall Sverige – klimatpåverkan **

Scop

0
100000
2003 2004
2006 2007
2008 2009
Svenska
Statoil2005
– fördelning
av klimatpåverkan
80000
ton CO2

7

Egenägda fordon
stena0,3%
metall koncernen
och maskiner

Sco

Sco

5000
4000

Sco

3000

60000
40000

Scop

Scop

Uppvärmning 6%
Egenägda fordon
och maskiner 8%

20000
Övrig klimatpåverkan
0(uthyrda bilar) 38%
Klimatkompenserade
tjänste& tankbilar
2009 27%
2003 2004 2005 2006 2007
2008
Not: Ökningen för Stena 2006

Scope 3 direkta utsläpp
till 2007 beror på förbättrade
av växthusgaser
Elberäkningar.
18%
Godstransporter 2%
Scope 2 indirekta utsläpp av
Svenska Statoil
–växthusgaser
klimatpåverkan
Tjänsteresor
1%
t.ex. köpt el
60000
Fjärrvärme 0,5%
Scope 1 andra indirekta utsläpp av
växthusgaser (frivillig rapportering)
50000
n CO2

ton CO2

ton CO2

2006

Scop
klima
komp

Scope 1

3. Minskad bränsleförbrukning genom
Stena Metallkoncernens svenska avfallsvolyScope 1 fortUnderleverantörer
8%
Tjänsteresor
1%
bildning
i sparsam,
säker körning för alla som
mer bidrog under 2008/2009
till att koldioxid10000 0,03% Pendlingsresor 5%
Fjärrvärme
kör fordon i tjänsten.
utsläpp på cirka 4 miljoner ton koldioxid kunde
undvikas jämfört med om samma mängd råvara
Sverige
– klimatpåverkan
5000 Coca-Cola Drycker
Utöver
koncernens
övergripande miljömål har en
istället hade producerats av jungfruligt
material
30000
Scope 3
del av dotterbolagen kompletterande miljömål.
från gruvor, skog och oljefyndigheter. Omräk25000
0
Scope 2
2005 av 2006
2007 2008 2009
nat är 4 miljoner ton lika mycket
som
svenska
Fortum
Sverige
–2004
fördelning
klimatpåverkan
20000
Scope 1
folkets Thailandsresor
i nio
år!
El Bra
Miljöval/Vattenkraft
0,001% Tjänsteresor 0,07%
klimatindikator

n CO2

2005

Scope 3

Axfood – klimatpåverkan
60000
Scope 3
Omsättning verksamhetsår 2008/2009: 20,5 miljarder SEK
Coca-Cola Drycker Sverige – fördelning av klimatpåverkan
50000
Scope 2
Medelantal anställda: 3400 El 0,37%
Egenägda fordon
och maskiner 18%
40000
Stena Metallkoncernen utvecklar innovativa återvinningslösningar
för kunder, miljö ochScope 1
El Bra Miljöval/
0,0027%
30000
samhälle. Den ständiga utmaningen
är att materialåtervinnaVattenkraft
så mycket
som möjligt av
Fjärrvärme från
samhällets avfall.
omlastnings20000
stationer 1%
JM –39%
klimatpåverkan
www.stenametall.com Övrig klimatpåverkan
10000
20000
Godstransporter 28%
Scope 3
0
Scope 2
2009
2008
15000

900

Scop

50000

Stena Metallkoncernen Resultat 2009

1200

Klimatkompenserade
tjänste- & tankbilar 27%

60000

El och fjärrvärme 69%

årets resultat 2009

Scope

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
El 18%
Godstransporter 2%
Tjänsteresor 1%
Fjärrvärme 0,5%

portplanering, och förbättrad rapportering av
stationernas verkliga elförbrukning.

Godstransporter 4%
Fjärrvärme15000
2%
Stena Metallkoncernen har treEl
miljömål
som
4%
10000

Scope

0

kilo ton CO2

kilo ton CO2

40000 Övrig klimatpåverkan
(uthyrda bilar) 38%
20000

2009

Svenska Statoils målsättning är att minska
Ett minskat resande har bidragit till att
– klimatpåverkan
klimatpåverkan i den egna verksamheten Fortum
och Sverigeminska
utsläppen från tjänsteresor med nära
2
1500
hjälpa kunderna att minska deras. Idag finns
60 procent. De resterande utsläppen från tanketanol E85 på ca 420 Statoilstationer
och
bilar samt tjänstefordon klimatkompenseras av
1200
1,5
biogas på 5 stationer i Stockholmsområdet. I
Svenska Statoil.
900
all 95-oktanig bensin och i diesel låginblanJM – fördelning av klimatpåverkan
1
das 5 procent biodrivmedel. Statoil vill öka
600
Axfood
– fördelning av klimatpåverkan
inblandningen av biodrivmedel till
10 procent
klimatindikator 0,5
i bensinen och till 7 procent i diesel.
Det
Köldmedia
8%
300är ett
Godstransporter
16%
svenska statoil
Tjänsteresor 2% för
effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen
El ochEgenägda
värme 23%
fordon
Vår
0
0indikator är
och verksamhetsspecifika
maskiner 21%
alla fordon.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendlingsresor 14%
g CO2e/omsatt krona
Egenägda fordon
2008:
0,7 CO2e/omsatt krona
De redovisade utsläppen från den svenska
och maskiner 14%
2009: 0,6 CO2e/omsatt krona
verksamheten under 2009 harTjänsteminskat huvudNyproducerade
resor 6%
sakligen på grund av en effektivare trans- bostäder 27% Procentuell förändring: - 21 %

7

Uppvärmning 6%
Egenägda fordon
och maskiner 8%

Scope

60000

ton CO2

www.statoil.se

5000
Produktion av el, värme, kyla och stadsgas 90%
0
2004 2005 2006 2007 2008

ton CO2

Fortum
Sverige – fördelning av klimatpåverkan
30000
35 miljarder
SEK
El
Bra
Miljöval/Vattenkraft
0,001% Tjänsteresor 0,07%
Antal anställda: 1678
Omsättning:

40000

19

Sco

Sco

Sco

Vasakronan Resultat 2009
Omsättning:

Vasakronan – fördelning av klimatpåverkan
Egenägda fordon
Uppvärmning 4%
och maskiner 0,3%
Tjänsteresor 3%
El Bra Miljöval/
Fjärrkyla 6%
Vattenkraft 0,2%

5900 miljoner SEK
JM – fördelning av klimatpåverkan
461

Antal anställda:
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Scope 2
mängder fjärrvärme, fjärrkyla samt tjänsteScope 1 i
resor och klimatkompenseras i CDM-projekt
Indien. Även för de kvarvarande utsläppen finns
åtgärdsplaner.
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energianvändning, vilket lett fram till
att energianvändningen i fastighetsbeståndet idag är
27 procent lägre än genomsnittet i branschen.
10000
Devisen att varje sparad kilowattimme är den
renaste har alltid varit en viktig ledstjärna
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Resultatet av minskad energianvändning och
förändrade inköp har lett till att Vasakronan
sedan 1 januari 2008 är ett klimatneutralt
fastighetsföretag. Nästan all fjärrvärme och
fjärrkyla som köps in är klimatneutral och all el
är förnybar och miljömärkt enligt Bra Miljöval.
Vasakronans koldioxidutsläpp har minskat med
mer än 90 procent sedan 2006 och blev 3 000
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vasakronan
Vår verksamhetsspecifika indikator är
ton CO2e/kvm.
2008: 2,59 kg CO2e/kvm
2009: 0,95 kg CO2e/kvm
Procentuell förändring: - 63 %

Scope 3 Tjänsteresor
Scope 2 Fjärrvärme, fjärrkyla, el
Scope 1 Olja, egna driftbilar
Not: Utsläppen före 2008 avser Vasakronan före sammanslagningen med AP Fastigheter

7 7 7 BLICC:s åtta trossatser om klimatet 7 7 7
BLICC:s åtta trossatser om klimat och näringsliv visar vilken riktning
vi tycker att näringslivet ska gå när det gäller hotet mot klimatet.
1. Vi tror på företagens vilja att minska sin klimatpåverkan.
2. Vi tror att affärsnytta och klimatnytta går hand i hand.
3. Vi tror på att ständigt effektivisera och förbättra
vår verksamhet för att minska vår klimatpåverkan.
4. Vi tror på mätning av klimatpåverkan som ett viktigt
verktyg för att åstadkomma förbättringar i företagen.
5. Vi tror att våra kunder kommer ställa ökade krav på
klimatanpassade produkter och tjänster.
6. Vi tror att människor väljer arbetsgivare som tar ansvar
för att minska sin klimatpåverkan.
7. Vi tror att investerare föredrar att bli ägare i företag
som tar klimatansvar.
8. Vi tror på tydliga spelregler som uppmuntrar företag
att minska sin klimatpåverkan.

”Jag ser här att det svenska näringslivet, med
nätverk som BLICC, är i en unik position att bli
förebilder för övriga världen i klimatfrågan.”
Dr Rajendra Pachauri, Ordförande FN:s Klimatpanel samt
mottagare av Nobels Fredspris 2007 tillsammans med Al Gore
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Business Leaders Initiative
on Climate Change
BLICC är ett nätverk av företag från olika branscher
som arbetar aktivt för att minska sina utsläpp av växthusgaser. BLICC visar att lönsamhet och klimatarbete går
hand i hand. Det är också temat för årets rapport. Flera
goda exempel från BLICC-företagen visar att klimatpåverkan kan minskas kostnadseffektivt, företagens “Road
Map” mot minskad klimatpåverkan visar vägen framåt,
SMHI:s Sten Bergström skriver om debatten kring IPCC
och den internationella standarden för beräkningar, GHGprotokollet, beskrivs i korthet. Dessutom kommer en
viktig uppmaning från Anders Wijkman; företagen måste
se över sina affärsmodeller för klimatets skull. De som
gör det har chansen att bli vinnare i framtiden.
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