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Om Respect Sedan starten år 2000 
har Respect samlat ett unikt nätverk 
av politiker, företag och organisatio-
ner kring utveckling av värdebaserade affärsstrategier med 
fokus på hållbarhet och klimat. På klimatområdet märks 
bland annat kompetensnätverket BLICC och samarbets-
projektet Road to Copenhagen, där politiker och företag 
utvecklar klimatstrategier inför Köpenhamnsmötet 2009. 
Respect erbjuder standardiserade verktyg för att effektivisera 
och utvärdera klimatåtgärder, som till exempel mätning och 
minskning av växthusgaser samt certifieringsprogram inom 
klimatneutralitet. 
www.respecteurope.com
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BLICC driver klimatarbetet framåt

Klimatfrågan behåller sin tätplats på debattens 
dagordning. Ingen kan längre bortse från klimat-
förändringen. Larmen om smältande glaciärer, 

ökande utsläpp av växthusgaser, extrema väderförhållanden 
etc fortsätter att komma tätt. Invändningen att det rör sig 
om naturliga klimatsvängningar hörs ibland fortfarande, 
men den senaste rapporten från IPCC (FNs klimatpanel) 
tog udden av detta argument. Diskussionen har nyanserats 
och fördjupats.

Samtidigt händer många positiva saker på området. 
Politiker ger klimatfrågan högsta prioritet, och den får en 
framträdande plats på så gott som alla toppmöten. Riktigt 
så, klimatarbetet är globalt och förutsätter internationella 
åtgärder. Varje land måste ta sitt ansvar, men det krävs 
också överenskommelser över alla traditionella gränser, 
geografiska likaväl som politiska. Ett annat positivt tecken 
är att alltfler företag börjat arbeta aktivt med miljöfrågor-
na. Dels därför att det är viktigt för den egna verksamheten, 
dels  tack vare att kunderna i allt högre grad kräver det.

Det här gör att arbetet inom BLICC har fått en växande 
betydelse. Genom vårt långvariga och medvetna arbete har 
vi visat att branschöverskridande samarbete är möjligt och 
även nödvändigt för att nå bra resultat. BLICC-företagen 
har genom praktiska åtgärder visat att klimatarbete är 
lönsamt redan på kort sikt. Ett sådant projekt är BLICC-
huset, vars rapport publicerades i höstas. Här har vi visat 
att energiförbrukningen i fastigheter kan halveras. Det 
är sådana goda exempel som klargör att klimatarbete och 
lönsamhet går hand i hand.

BLICC-företagen är föregångare. Nu intensifierar vi arbe-
tet och visar vägen mot FNs klimatkonferens i Köpenhamn 
2009. Men vi behöver bli fler och bjuder nu in nya företag 
till samarbete. Ju snabbare svenskt näringsliv ställer om till 
klimatvänliga lösningar, desto bättre är det i konkurrensen 
på den internationella marknaden.

Göteborg – Malmö – Norrköping – Stockholm,  Juni 2008
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2 om blicc

Sedan år 2000 har företag inom BLICC identifierat och 
genomfört lönsamma energiåtgärder som samtidigt mins-
kat 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 näringsli-
vet. 

BLICC är ett nätverk av företag från olika branscher som 
arbetar aktivt – tillsammans och med egna projekt – för att 
minska sin klimatpåverkan. Alla BLICC-företag vill driva 
sina verksamheter med minimal klimatpåverkan. Visionen 
på lång sikt är ett näringsliv och ett samhälle utan klimat-
påverkan.

Några av företagen har antagit visionen om klimatneutra-
litet, dvs. att driva verksamheterna utan att bidra till den 
globala uppvärmningen. Tanken är att omställningen går 
snabbare när utsläppen får ett pris. Pionjären på området är 
LFV, som redan 2005 tog beslutet att bli klimatneutrala. För 
de flesta företag kommer det dock att ta lång tid att minska 
utsläppen till noll. Därför är det viktigt att redan idag starta 
upp ett systematiskt klimatarbete. Några av företagen vill 
dessutom kompensera för utsläpp de idag inte kan undvika. 
Genom att exempelvis stödja globala klimatprojekt sker 
ytterligare koldioxidminskningar runt om i världen. 

BLICC vill sprida ringar på vattnet. Vi vill dela med oss 
av våra bästa erfarenheter, och samtidigt bjuda in till dialog 
med andra klimatengagerade företag och organisationer. 
Förra året rapporterades om ”BLICC-huset”, ett lyckat 
projekt för energieffektivisering i fastigheter. I årets rapport 
berättas bland annat om hur medlemsföretagen arbetar 
med att sprida klimatarbetet till kunder och leverantörer, 
ett viktigt inslag i BLICC-verksamheten.

I rapporten finns också flera andra goda exempel på BLICC-
företagens aktiva klimatarbete med enegieffektivisering och 
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Om BLICC
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Hoten mot vår miljö var det som en gång i tiden 
fick mig att engagera mig politiskt. Dessvärre är 
frågan lika aktuell nu som då. Inte minst i form 

av klimathotet. För nu vet vi med säkerhet att det finns ett 
samband mellan växthusgaser och temperaturökningarna. 
Eller något mer tillspetsat – det finns ett samband mellan 
vad vi äter, hur vi värmer upp våra hus, hur vi reser och hur 
varm vintern kommer att bli. 

Mitt i denna medvetenhet växer också insikten om att en 
förändring är möjlig. Och vågar vi byta perspektiv öppnar 
sig möjligheterna. För världens ledande ekonomier står 
inför en omfattande omställning. Vi måste gå från fossilt till 
förnybart, minska utsläppen och öka energieffektivisering. 
För att klara det krävs ny teknik. 

Jag vill att Sverige ska vara ett föredöme i klimat- och 
energiarbetet. Dels för att vi ska ta vårt globala ansvar men 
också för att ta vara på möjligheterna som det ger. 
Därför arbetar jag för att skapa världens bästa villkor för 
företagen. Näringspolitiken måste gå hand i hand med 
miljöpolitiken. 

För kom ihåg att miljöhänsyn inte står mot teknisk utveck-
ling och nya jobb. I själva verket är det precis tvärtom. Tänk 
om Sverige blir världsbäst på miljöfordon och en miljard 
kineser vill köpa av oss? Vilken fantastisk jobbmotor det 
skulle bli! 

Många har redan insett vilka möjligheter som öppnar sig. 
Men fler behöver följa efter. Inte minst handlar det om att 

alla goda krafter måste bli bättre på att stödja varandra. Vi 
måste också lägga kraft på att utveckla demonstrationspro-
jekt som kan visa upp svensk spetsteknik inom miljöteknik-
området. 

Det är när vi hittar gränsöverskridande samarbeten som 
vi blir framgångsrika. Samarbeten som överskrider bransch- 
och samhällsgränser. Politiken, forskningen och näringen 
måste arbeta mot samma mål.

Det är också glädjande att se de kluster av olika kompe-
tenser som växer runt om i Sverige. Där stora och små före-
tag samverkar, det är en utveckling som regeringen vill 
stödja.   

Men jag tror också att vi behöver stärka innovationskli-
matet i Sverige. För även om vi redan ligger långt framme 
riskerar vi att halka efter när idéerna ska omsätta praktiken. 
Därför presterar regeringen i höst en forsknings- och inno-
vationsproposition där kommersialiseringsfrågorna är en 
viktig del i det arbetet. 

Lösningarna på klimatproblemen finns till stora delar 
redan idag. Men för att vi ska nå ända fram återstår många 
stora och små beslut. Både i hushållen och i styrelserum-
men. För privat-, offentlig- och ideell sektor har alla viktiga 
uppgifter att fylla. Tillsammans måste vi sätta upp tuffa mål 
och visa att vi går framtiden till mötes. Då kommer vi också 
att tillhöra framtidens vinnare. Det är också den bästa gåva 
vi kan ge till våra barn och barnbarn. 

Gränsöverskridande samarbeten ger framgång
Maud Olofsson , näringsminister och vice statsminister

Klimatperspektiv
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Stena har tagit BLICC-arbetet som utgångspunkt för att 
brett sprida medvetenheten om klimatåtgärder. Informatö-
ren Lisa Wiktorsson berättar:

– Dels har vi för första gången tagit hjälp av klimatpro-
grammet Svante vid beräkningar av vår klimatpåverkan i 
våra svenska bolag. Dels har alla anställda (drygt 3000) fått 
BLICC-rapporten hemskickad.Vi vill gärna stödja och ge 
verktygen till våra kunder så att även deras klimatarbete 
sker enklare och mer effektivt.Vi planerar till exempel för 
en Stena-anpassad version av Svante, som våra kunder 
kommer att erbjudas.

Läs mer om Svante på sidan 11.

Sprida målmedvetenhet

Sprid klimatarbetet till 
kunder och leverantörer
BLICC-företagen är föregångare, och 

en viktig uppgift är att sprida klima-

tarbetet till kunder och leverantörer. 

Alla medlemsföretag arbetar med detta. 

Sätten att förmedla kunskap och inspira-

tion varierar beroende på hur kundkon-

takten ser ut. Många arbetar direkt mot 

de enskilda kunderna, medan andra tar 

lite vidare grepp.

Utbildning och inspiration
LFV har satsat på att anordna utbildningar.
– LFV, i samarbete med Respect, anordnade workshops för 
företag på Arlanda där de kan lära sig om klimatneutrali-
tet, berättar Lena Wennberg, miljöstrateg på LFV. Redan 
idag är fem företag klimatneutrala och ytterligare fler har 
kommit långt i arbetet. Företagen har beräknat klimatpå-
verkan på ett jämförbart sätt och genomfört åtgärdspro-
gram för att minimera sina utsläpp. LFV planerar liknande 
aktiviteter på Landvetter och andra större flygplatser. 

LFV försöker inspirera och underlätta även för flygbo-
lagen att starta upp systematiskt klimatarbete. LFV stöttar 
det pionjärarbete som drivs av SFR, Svenska Flygföretagares 
Riksförbund. Sammantaget kommer ett 30-tal svenska flyg-
bolag samt associerade företag att få tillgång till beräknings-
verktyget Svante, klimatutbildning och åtgärdsprogram. 
– Med jämförbara beräkningar, framtagning av nyckeltal 
och gemensam klimatpolicy tar flygbolagen ett stort kliv 
framåt i strävan att minska sin klimatpåverkan. 
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Tänker i nya banor

Som försäkringsbolag har Länsförsäkringar speciella 
möjligheter att påverka kunderna.
– Vi har över 3 miljoner kunder, så det finns en stor kontakt-
yta, säger Leli Kjellin, verksamhetskoordinator på Länsför-

säkringar.

– När det gäller försäkringsfrågorna handlar det mycket 
om hur vi arbetar med förebyggande åtgärder, liksom vilka 
krav vi ställer på entreprenörer och samarbetspartners. 
Eftersom många skador som kunderna drabbas av leder till 
negativ klimatpåverkan vill vi uppmärksamma kunderna 
på hur skador kan förebyggas. Länsförsäkringars kunder 
drabbas av ungefär 25 000 vattenskador per år. Genom de 
miljötal vi tagit fram för att kunna mäta utsläppen vet vi 
att en genomsnittlig vattenskada genererar ungefär 300 kg 
koldioxid, så totalt sett handlar det om utsläpp av omkring 
7 500 ton koldioxid. En totalbrand ger utsläpp av cirka 25 
ton koldioxid. Vi har omfattande information på Internet 
om hur man renoverar, reparerar och bygger nytt för att 
förebygga skador och minimera koldioxidutsläppen. 

Kan vi förhindra skador är det bra för klimatet och även 
för kunderna, som får lägre premier. Ofta kan kunderna 
dessutom få ytterligare rabatt på premien om de har satsat 
på ett bra förebyggande arbete.

Även Statoil har satsat på  
konkreta produkter till kunderna.
– Vi erbjuder våra kunder produkter med minskad klimat-
påverkan. På över 300 stationer säljer vi etanol E85 och i 
bensin och diesel låginblandas förnybara drivmedel vilket 
under 2007 hjälpte till att spara drygt 200 000 ton koldiox-
id. Det motsvarar utsläppen från nästan 60 000 bensinbilar. 
Vi har satt upp inköpskriterier för biodrivmedel, som följer 
FNs Global Compact. 

– Vi vill också gå vidare med att öka låginblandningen i 
bensin och diesel, från 5 till 10 procent. Det ser vi som en 
åtgärd som på kort sikt ger störst utdelning för att minska 
koldioxidutsläppen. Framöver ser vi andra generationens 
drivmedel som intressanta. 

– På alla stationer som har hyrbilar finns miljöbilar att 
hyra idag. Andel miljöbilar i vår hyrbilsflotta ligger på över 
50% idag. Åkerier kan också erbjudas en utbildning i eco-
driving. 

– Sedan 2006 kan kunderna som ett komplement dessut-
om klimatkompensera sitt bilåkande via Statoils webbplats, 
säger Helena Winberg, miljöchef på Statoil.
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De medlemsföretag som verkar inom fastighetssektorn 
har beteendepåverkan som sitt särskilda område.
– Cirka 40-50 000 personer bor hos MKB – självklart finns 
det en stor potential i om vi kan stötta och inspirera dem att 
minska sin klimatpåverkan, säger Jenny Holmquist, miljö-
chef på MKB Fastighets AB. Källsorteringen är ett lysande 
exempel. 

– Tack vare MKB:s kunder har utsläpp av 6000 ton koldi-
oxid kunnat undvikas under 2007 – motsvarande nästan 
en fjärdedel av MKB:s samlade utsläpp under samma tid. 
I mer än 10 år har vi arbetat med att införa och informera 
om källsortering och idag har drygt 80 procent av kunderna 
tillgång till fastighetsnära källsortering. 

– På energisidan spelar kundernas val och beteende stor 
roll på framförallt el- och varmvattensidan, och här hjälper 
vi kunderna t ex genom spartips och information via web 
och kundtidning. På längre sikt tror vi att fördelningsmät-

ning av varmvattnet kan få stor betydelse och arbetar med 
att förbereda för det. 

– Som bostadsföretag har vi en väldigt komplex verksam-
het, menar Lennart Henriz, kvalitets- och miljödirektör på 
JM.  Vi kan förstås ge de boende tips och hjälp med energi-
besparing, men eftersom vi också bygger nytt och har hand 
om hela processen så finns stor potential i vårt system där 
alla leverantörer och partners miljövärderas. Jag tycker att vi 
har hittat ett bra täckande system idag.

– När det gäller klimatpåverkan är det bostädernas drift 
som är det allra viktigaste. Därför satsar vi väldigt hårt på 
att få fram lågenergihus som drar så lite energi som möjligt.

– Vi har varje år så kallade måldialoger med våra kunder, 
säger Olof Sjöberg, miljöchef på Vasakronan

– Då går vi tillsammans igenom vad de kan göra för att 
spara energi i sina lokaler. I ett sådant samtal får vi också 
tillfälle att integrera en diskussion om deras generella önske-
mål som hyresgäster, lokalbehov med mera.

Fortum Värme arbetar på ett liknande sätt.
– Vi har Energihjälpen där vi arbetar med fokus på konsu-
mentmarknaden, berättar Ulf Wikström, miljöchef på 
Fortum Värme. Enkelt uttryckt handlar detta om att hjälpa 
kunderna (bostadsrättsföreningar med mera) till lägre ener-
giförbrukning och därigenom till minskade kostnader och 
reducerad klimatbelastning.

– Det kan vi exempelvis göra genom möten och en nätba-
serad tjänst där kunderna kan simulera sin energiförbruk-
ning, ge tips på hur man spar energi, sälja energismarta 
produkter etc. Ungefär 10 000 kunder per år besöker vår 
hemsida för energiråd och tips.

Dessutom har vi haft en värmetävling för våra bostads-
rättskunder. I år deltog 213 föreningar. De tävlande får tips 
på energisparåtgärder och  efter tre månader mäts hur myck-
et de minskat sin förbrukning av fjärrvärme med. Tillsam-

mans med Stockholms stad testar vi laddhybrider och detta 
är initiativ skulle kunna revolutionera transportmarknaden 
då fordonen har mycket låga koldioxidutsläpp.

Påverkar beteenden
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Klimatneutralitet växande trend

klimatneutralitet växande trend

Ett par av BLICC-företagen har antagit visionen om 
klimatneutralitet, dvs de vill utöva sin verksam-
het utan att bidra till den globala uppvärmningen. 

Först ut i sammanhanget var LFV, som bestämde sig redan 
2005. Vasakronan tog i mars 2007 beslut om att företaget 
skulle nå klimatneutralitet under 2008. Statoil och Fortum 

klimatkompenserar vissa delar av verksamheten. Statoil 
kompenserar sina transporter, tjänsteresor samt erbjuder 
sina kunder att klimatkompensera och Fortum klimatkom-
penserar sina flygresor.

– År 2003 hade vi ungefär 29 000 ton i koldioxidutsläpp, 
säger Olof Sjöberg, miljöchef på Vasakronan. 2007 var vi 
nere i nästan 9 000 ton, och prognosen för 2008 är att vi 
kommer ner i 1 500 ton. Om vi inte hade bedrivit vårt syste-
matiska klimatarbete skulle vi idag haft utsläpp på ungefär 
43 000 ton per år.

Kompenserar i certifierade projekt
För de utsläpp som ännu inte går att eliminera – till exem-
pel vissa resor - kompenserar Vasakronan genom att inves-
tera i certifierade indiska projekt för utsläppsreduktion. 
Ett viktigt steg i Vasakronans arbete var att förhandla fram 
klimatneutrala leveranser av fjärrvärme. En av leverantö-
rerna är Fortum Värme.

– Under 2007 tecknade vi som en av de första fjärrvärme-
leverantörerna avtal om klimatneutrala leveranser av fjärr-
värme och kyla, säger Ulf Wikström, miljöchef på Fortum 
Värme.

– De utsläpp som ändå blivit i produktionen har vi 
kompenserat för.

Att utveckla en ny klimatneutral produkt
Eftersom klimatneutral fjärrvärme inte funnits förut så är 
det viktigt att diskutera gränsdragningarna. Till exempel, 
när spillvärme tas tillvara från raffinaderierna, ska raffina-
deriernas koldioxidutsläpp räknas och i så fall hur?

– Kostnaden är en annan diskussionsfråga, säger Olof 
Sjöberg. En klimatvänlig produkt har ett högre värde, men 
hur ska den prissättas?

Det arbete som inletts ger ringar på vattnet. Efterfrågan 
på klimatneutral fjärrvärme ökar.

– Andra fastighetsbolag är intresserade, bekräftar Olof 
Sjöberg

BLI KLIMAtNeutrAL

Klimatneutralitet är ett sätt att neutralisera verksamhetens
klimatpåverkan. Det är en kontinuerlig process som bygger
på ständiga förbättringar. Verksamhetens åtgärdsprogram
och klimatberäkningar följs upp på årlig basis. 

1. Beräkna klimatpåverkan:
•	 Direkta egna utsläpp
•	 El och fjärrvärme
•	 Indirekta utsläpp (exempelvis tjänsteresor)

2. Åtgärder för att minska klimatpåverkan

3. Klimatkompensation

4. Årlig uppföljning

CDM-proJeKt

CDM står för Clean Development Mechanism. CDM 
upprättades av FN inom ramarna för Kyotoprotokollet för 
att möjliggöra för länder att bidra till hållbar utveckling. 
CDMprojekten minskar utsläpp av växthusgaser. Projekten 
ska dessutom leda till hållbar utveckling där de bedrivs. 
Projekten certifieras av FN CDM Board.
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Fortum Värme
I dagsläget ligger Fortum Värmes användning av förnybara 
bränslen på ca 75 procent. Under 2007 har företaget som 
en av de första fjärrvärmeleverantörerna tecknat avtal om 
klimatneutrala leveranser av värme och kyla med bland 
annat Vasakronan. Koldioxidutsläppen har kompenserats 
med hjälp av åtgärder utanför den egna verksamheten.

Tillsammans med norska ingenjörsföretaget Sargas 
genomför Fortum Värme, som första svenska energiföretag, 
försök med en anläggning för koldioxidavskiljning av upp 
till 95 procent av utsläppen vid trycksatt förbränning.

Fortum Värme har börjat ersätta kol med det förnyelse-
bara biobränslet lignin, som utvinns ur svartlut vid sulfat-
massaproduktion. Det är första gången som lignin används 
i kommersiell energiproduktion. Under hösten 2009 
utrustas Värtaverket med rökgaskondensering som gör det 
möjligt att öka fjärrvärmeproduktionen. Ökningen motsva-
rar behovet av energi i en liten kommun och detta utan att 
mer bränsle behövs.

JM
2007 beslutades att lågenergihus ska bli standard i hela JMs 
svenska bostadsproduktion. Detta uppnås med mer väliso-
lerade väggar och energieffektiva fönster, ökad täthet samt 
systen för värmeåtervinning och individuell varmvatten-
mätning. Energianvändningen beräknas att sänkas med ca 
35 procent. När åtgärderna genomförts i hela produktionen 
kommer 19 000 megawattimmar att sparas per år, motsva-
rande en minskning på 1 300 ton koldioxidutsläpp per år. 
För ett genomsnittshushåll medför detta en energibesparing 
på ca 2 500 kr varje år.

Inom JM förnyas tjänstebilsparken enbart med miljö-
bilar. Vid årsskiftet var andelen miljöbilar 91 procent av 
beståndet. Jämfört med 2004 innebär det 780 ton mindre 
koldioxidutsläpp.

Goda exempel inspirerar
Ett viktigt mål för BLICC är att sprida inspiration och kunskap. Genom att redo-

visa goda exempel visar företagen hur mycket som går att göra med enkla medel 

och befintlig teknik. För att uppnå bra resultat måste satsningen på klimatarbetet 

genomsyra hela organisationen – här är inte minst VDs engagemang viktig. Om 

andra företag inspireras till att följa BLICC-företagens exempel får det avgöran-

de betydelse för arbetet för att minimera näringslivets klimatpåverkan.
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LFV
På Stockholm-Arlanda Airport gjordes under 2007 ener-
gibesparingar genom utbyte av gatubelysning, värmeåter-
vinning i terminal samt CO2-styrning av ventilation i Sky 
City. Sammanlagt minskade koldioxidutsläppen med 1 200 
ton.

Malmö Airport har gått över från eldningsolja till pellets, 
vilket ger en besparing på 3 200 ton koldioxid. Arbete med 
solfångare för vattenuppvärmning pågår.

Umeå flygplats har utbildat 18 personer i heavy eco-
driving. I snitt har utbildningen gett en minskad bränsleåt-
gång med 18 procent, kostnaden var 54 000 kr, besparingen 
ca 100 000 kr. För LFV beräknas den totala besparingen 
bli 1,6 milj kr och 400 ton koldioxid per år tack vare heavy 
ecodriving.

Länsförsäkringar
Genom tydliga riktlinjer för tjänsteresor och tjänstebilar 
har vi under det senaste året ökat tågresandet med 15 % 
och därigenom minskat resandet med flyg. Andelen miljö-
bilar i tjänstebilsparken är nu 62 %. För att fortsätta denna 
utveckling arbetar vi med löpande intern kommunikation. 
Medarbetarna har dessutom fått ökad kunskap om klimat-
frågorna och hur de själva kan bidra till minskade utsläpp 
genom bland annat seminarier.

För att minska utsläppen från lantbruken har lantbruks-
försäkringen kompletterats med en återvinningsförsäkring 
som ger lantbrukaren rätt till en årlig hämtning av skrot och 
miljöfarligt avfall. Under 2007 samlade vi bland annat in 
12 000 ton skrot. För att hjälpa producenter att uppfylla de 
krav som finns på återvinning av olika typer av egendom 
har en producentansvarsförsäkring tagits fram. 

För att kunna mäta utsläppen från byggnadsskador och 
därmed minska dem har Länsförsäkringar tagit fram miljö-
tal tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

MKB Fastighets AB
Sedan 2004 har de årliga koldioxidutsläppen från uppvärm-
ning – den största källan - minskat med ca 10 000 ton. Men 
MKB prioriterar även driftoptimering av elen, bl a med 
en satsning på belysningssidan. Att den nordiska elpro-
duktionen inte är förenad med höga koldioxidutsläpp, gör 
inte elanvändningen mindre viktig i klimatarbetet. Med 
sammankopplade elmarknader betyder alla elbesparingar 
här, en möjlig klimatvinst någon annan stans där produk-
tionen inte är lika koldioxidsnål. 

Under 2007 minskade fastighetselen med 2%, ett bra 
resultat med tanke på att effektiviseringar tidigare ätits upp 
av ökat behov av el. I enskilda fastigheter har elanvändning-
en till belysning halverats. Satsningen känns självklar då 
teknikutveckling har medfört att pay-offtiden reducerats till 
2-3 år vid byte av gammal belysning. För att minska miljö-
belastningen från elen ytterligare, köper MKB sedan våren 
2008 endast vindkraft.  
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Statoil
Ett bra exempel på kundorienterat klimatarbete är den stora 
ökningen av stationer som säljer E85. Antalet miljöbilar har 
ökat rekordartat och för att möta den efterfrågan finns idag 
E85 på över 300 av Statoils totalt omkring 550 stationer. 
Etanolförsäljningen ökade under 2007 med 77 procent till 
112 000 kubikmeter. Morgondagens bilar kommer att köras 
på en rad olika drivmedel. Redan nu anpassas stationsnätet 
till behoven av större stationer som på ett miljöriktigt och 
säkert kan erbjuda fler alternativ. Statoil spar också energi i 
alla anläggningar och på alla stationer. Det pågår ett stän-
digt utvecklingsarbete för att byta ut produkter mot mind-
remiljöpåverkande alternativ. Ett exempel är spolarvätska i 
lösvikt i stället för på flaska som finns på över 200 stationer. 
Försäljningen gav tydliga miljöbesparingar både på embal-
lage och effektivare transporter under 2007.

Stena
Stena arbetar mycket aktivt med teknikutveckling. En 
sådan ny teknik är återvinning av plast på ett sätt där olika 
konstruktionsplaster (från datorer, tv, elektronik mm) kan 
sorteras så att de med flamskyddsmedel kan tas bort. Resten 
återvinns. Återvinning av 1 kilo plast motsvarar i energi 1 
kilo olja, medan det krävs 2 kilo olja för att tillverka 1 kilo 
ny plast. 

Stena Aluminium sparar 2 ton koldioxidutsläpp per 
lastbil genom att leverera flytande aluminium, vilket gör 
att kunden inte behöver smälta tackorna innan de går in i 
produktion.

För varje liter spillolja som återvinns till basolja sparas 2 
liter råolja. Förra året återvann Stena spillolja motsvarande 
uppvärmningen av 3 600 småhus under ett år.

Vasakronan
Från år 2003 har Vasakronan minskat sina utsläpp av växt-
husgaser från 29 000 ton till 1 500 ton. Det motsvarar en 
minskning med 90 procent per m2 under samma period. För 
att kompensera för den del som ännu inte kunnat elimineras 
investerar företaget i projekt i exempelvis Indien.

Vasakronans värmeenergiförbrukning ligger 25 procent 
under genomsnittet för fastighetsbolag i Sverige. I pengar 
motsvarar besparingen ca 25 miljoner kr årligen. Den lägre 
förbrukningen är främst ett resultat av driftpersonalens allt 
noggrannare hantering och uppföljning av existerande ener-
gianläggningar samt drift- och övervakningssystem.

Vasakronan är ett av världens första klimatneutrala fast-
ighetsföretag.
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FAKtA uppkallat efter  
nobelpristagaren Arrhenius
Klimatprogrammet Svante är uppkal-
lat efter kemisten och fysikern Svante 
Arrhenius (1859–1927). Redan 1896 
upptäckte han växthuseffekten, dvs koldi-
oxidens förmåga att stänga inne värmestrål-
ning i atmosfären.

på denna upptäckt byggde han en teori om att växlingen 
mellan istider och varma perioder beror på växlingar i atmos-
färens koldioxidhalt. Han beräknade att om halten koldioxid 
i atmosfären fördubblades skulle temperaturen stiga med 5-6 
grader. Det är häpnadsväckande nära dagens uppskattningar, 
så visst var han mycket före sin tid. Arrhenius fick nobelpriset 
i kemi 1903.

Svante ger snabbt klimatfacit

Basen för ett framgångsrikt klimatarbete inom före-
taget är att systematiskt kartlägga och beräkna 
verksamhetens energianvändning och klimatpå-

verkan. Var sker de stora utsläppen? Hur kan de begränsas? 
Hur ligger vi till i jämförelse med andra företag?

BLICC använder klimatprogrammet Svante för sina 
klimatberäkningar. Beräkningarna följer internationell 
standard, sk GHG-protokollet. Tidigare har bara koldiox-
idutsläpp redovisats. Från och med 2007 beräknar BLICC 
klimatgaser enligt Kyotoprotokollet.

tre Steg För Att BerÄKNA  
VerKSAMheteNS utSLÄpp

BLICCs metod följer tre steg. Ansatsen är att först 
beräkna och åtgärda de utsläpp som företaget kan påverka 
med beslut inom ramen för den egna verksamheten. Däref-
ter väntar beräkning och åtgärdsprogram för att påverka 
de indirekta utsläppen. Indirekta utsläpp uppstår som en 
konsekvens av företagets aktiviteter, men orsakas rent 
fysiskt av källor ägda eller kontrollerade av annan part.

•	Steg	 1: Direkta utsläpp från källor som ägs eller 
kontrolleras av företaget. Hit hör till exempel utsläpp 
från förbrännings- och tillverkningsprocesser, företagets 
egna fordon.

•	 Steg	2: Inköpt el och fjärrvärme.

•	 Steg	 3: Indirekta utsläpp, exempelvis tjänsteresor, 
anställdas resor till och från arbetet, underleverantö-
rers transporter. Dessa utsläpp kan påverkas genom t ex 
att ställa krav, information, incitament, kontrakt med 
underleverantörer/transportörer.

BLICC rapporterar som ett minimum steg 1 och 2 samt 
tjänsteresor. 

Kartläggning av utsläppen
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Fortum Värme – 
beräknade utsläpp 2007  

1 193 000 ton CO2 (ekvivalenter)

Transporter-
lastbil 0,4%

Energiproduktion 92%

Elanvändning 5%

Tjänsteresor 0,03%
Transporter-båt 2,6%

Fortum Värme

Antal anställda: 560 
Omsättning 2007: 6,6 Mdr kronor

Med ledorden enklare, säkrare och renare levererar Fortum Värme 
miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privat-
personer i Sverige. Verksamheten bedrivs i 16 kommuner, däribland 
Stockholm. 

www.fortum.se

Fortum Värme samägt med Stockholms stad Utsläppsdata 2007

Fjärrvärmen i Stockholm är på väg mot 
klimatneutralitet. År 1986 hade fjärrvärmen 
i Stockholm 20 procent förnybara bränslen. 
Idag har Fortum Värme mer än 70 procent 
förnybart i sin bränslemix. På 20 år har 
försäljningen ökat med 100 procent. Den 
höga anslutningen av nya kunder, ökad andel 
förnybara bränslen och ökad elproduktion har 
inneburit att de globala utsläppen av koldi-

oxid minskat med mer än 2,5 miljoner ton/
år jämfört med 1990. Fortum Värme satsar 
på att ta tillvara energi som annars går 
förlorad. Det handlar om restprodukter från 
skogsindustri, spillvärme och andra avfalls-
fraktioner. Fortum Värme planerar för två 
nya kraftvärmeverk, och fjärrvärmens bidrag 
till den globala uppvärmningen närmar sig 
därmed noll.

LöNSAMHET OCH MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Sammanställningen visar företagens klimatpåverkan per omsatt krona. Nyckeltalet har stadigt 
minskat sedan år 2004. Diagrammet visar utvecklingen sen företaget gick med i BLICC och det 
betyder att alla börjar på 100 procent. ökningen för Stena och Fortum beror på förbättrade beräk-
ningar, i Stenas fall även ökad omsättning med företagsförvärv och i Fortums fall att fler växthus-
gaser har lagts till.

Relativ klimatpåverkan per omsatt krona 
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Sedan 2004 har BLICC i Sverige samlat in och redovisat utsläppsdata 

från medlemsföretagen. Det innebär att det idag finns relevanta jämfö-

relsesiffror som visar att ett aktivt miljö- och klimatarbete också medför en 

förbättrad lönsamhet. I följande diagram redovisas några av resultaten.
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JM AB Utsläppsdata 2007

JM AB

Antal anställda: 2400 
Omsättning 2007: cirka 13 Mdr kronor

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verk-
samheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt 
på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland 
och Belgien. Företaget arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt 
entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet 
främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. JM AB är ett publikt bolag noterat på 
den Nordiska Börsens lista, segmentet Large Cap. 

www.jm.se

JM blev medlem i BLICC år 2007 och 
lämnar i år sin första BLICC-anpassade 
beräkningsrapport.

JMs viktigaste miljömål har sedan 
många år varit att uppnå en minskad ener-
gianvändning för att därigenom minimera 
företagets bidrag till växthuseffekten. Stort 
fokus har lagts på att utveckla energisnålare 
byggnader, eftersom en betydligt större del 
av en byggnads energianvändning sker under 

driftsfasen jämfört med produktionsfasen. 
År 2007 beslutades att lågenergihus skall 
vara standard i all JMs bostadsproduktion i 
Sverige, vilket kommer att sänka bostäder-
nas energianvändning med ca 35 procent.

Andra viktiga klimatåtgärder är att 
endast miljöbilar får användas som tjänstebi-
lar, att videokonferensutrustning installerats 
på flera kontor samt att enbart miljödekla-
rerad vattenkraftsel används på JMs arbets-

platser. Genom ett pågående arbete med att 
utveckla logistikprocesserna och ta ökad 
kontroll över materialleveranser förväntas 
också en förbättrad kontroll och styrning 
över godstransporternas klimatpåverkan.

LFV har, genom ett systematiskt arbe-
te för att minska klimatpåverkan reducerat 
utsläppen från 13 750 ton till 11 400 ton 
jämfört med föregående år, en minskning på 
17 procent. Utsläppsminskningen har bl.a. 
skett genom energieffektivisering, minskad 
förbrukning av fossila värmekällor samt fort-
satt övergång till biobränsle och fjärrvärme 
istället för olja.

LFV:s	energisparprojektet har höga 
mål – elförbrukningen ska minska med 30 
procent till 2010 jämfört med 2006. Använd-
ningen av värmeenergi ska minska med 35 
procent och utsläppen av koldioxid med 50 
procent under samma period.

LFV satsar på förnybar energi och 
genom ett avtal med företaget Arise ska fem 
procent av LFVs totala inköp av el bestå av 
vindkraft år 2009. För år 2010 ska denna 
andel vara drygt 20 procent.

För LFV är det en affärsstrategisk 
nyckelfråga att minska flygbranschens 
klimatpåverkan. Behovet av flygtrafik ökar 
och därigenom behovet att erbjuda en mer 
klimatvänlig luftfart. Samverkan inom 
BLICC ger kunskap och konkreta samarbets-
möjligheter.

LFV (Luftfartsverket)

Antal anställda: 3 413 
Omsättning 2007: 6,3 Mdr kronor

LFV är ett affärsdrivande statligt verk med uppgift att driva 16 flygplatser (varav två 
flottiljer), samt att ansvara för flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart. Under 
2007 har drygt 30,1 miljoner passagerare varit på LFVs flygplatser och ca 265 000 flyg-
plan har landat. LFVs intäkter kommer till största delen från avgifter från flygtrafiken. 

www.lfv.se

LFV (Luftfartsverket) Utsläppsdata 2007

Fotnot: Tar man hänsyn till den av BLICC-nätverket rekommende-
rade faktorn för att uppskatta flygets hela klimatpåverkan, är LFVs 
utsläpp 15 000 ton. Året innan skulle LFVs resultat med samma 
antagande ha varit 17 000 ton (minskning 12 procent).

JM AB – 
beräknade utsläpp 2007  

16 302 ton CO2 (ekvivalenter)

Tjänsteresor 14%
El och 

värme 16%Egna 
fordon och 

maskiner 5%

Nyproducerade 
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LFV – beräknade utsläpp 2007
exkl. passagerartransporter 

11 400 ton CO2 (ekvivalenter)
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LFV – beräknade utsläpp 2007 
inkl. passagerartransporter 
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Flygresenärers 
transporter

 till och från 
flygplatser  94,1%

Egna fordon  51%

Brandövning 3%

Tjänsteresor 15%

El och värme 
31%

!

!



14 kartläggning av utsläppen

under 2007 har MKBs koldioxidutsläpp 
fortsatt att minska. Detta beror såväl på 
en minskad faktisk energianvändning för 
uppvärmning (3,5 procent), främst på grund 
av den milda vintern, som på minskade 
utsläpp från fjärrvärmeleverantören.

energiarbetet har under 2007 fortsatt 
enligt det som varit huvudstrategin under 
lång tid - att driftoptimera värmen för att 
uppnå en genomsnittlig inomhustemperatur 
på 21 grader i lägenheterna. MKB har unge-
fär samma energianvändning idag som för 

15 år sedan – trots att beståndet växt med 
ca 30 procent. Den normalårskorrigerade 
energianvändningen har dock ökat något 
under 2007, främst på grund av brister i 
beräkningsmodellen som överskattar norma-
lårsanvändningen varma år. Andra faktorer 
som bidragit är att fastigheter med relativt 
hög energianvändning tagits över, och att 
varmvattentemperaturen för att förebygga  
legionella höjts i beståndet.

under året har arbetet fortskridit 
med utbyte av fläktar till mer eleffektiva och 

behovsstyrda. Satsningen på utbyte av belys-
ningen i allmänna utrymmen fortsätter, och 
där har byte till elsnål och styrd belysning i 
främst mörka trapphus prioriterats.

MKB Fastighets AB

Antal anställda: 267 
Omsättning 2007: 1,37 Mdr kronor

Med sina 21 287 lägenheter och 31 procent av hyresmarknaden är 
MKB Fastighets AB Malmös största bostadsföretag. Som marknadsle-
dande och kommunägt bolag har MKB ett speciellt ansvar för bostads-
marknaden i Malmö. Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets 
bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med starkt fokus 
på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

www.mkbfastighet.se

MKB Fastighets AB Utsläppsdata 2007

NyCKeLtAL Specifik energianvändning för 
värme och varmvatten, hela fastighetsbe-
ståndet (normalårskorrigerade värden)
År 1996 1999 2004 2005 2006 2007

kWh/m2 
lokal yta 
+ boyta

182 172 169 157 153 159

under 2007 har Länsförsäkringar Sak
ökat andelen miljöbilar bland tjänstebilarna 
till 62 %. Tågresorna har ökat eftersom tåg 
är det föreskrivna färdsättet vid tjänstere-
sor kortare än tre timmar. För att minska 
resandet totalt sett ökas användningen av 
telefon- och videokonferenser. Utsläppen från 
uppvärmningen har minskat under året till 
stor del beroende på förbättring av uppvärm-
ningstekniken.

Skadeförebyggande arbete står i fokus 
eftersom en villabrand motsvarar utsläpp av 
cirka 25 ton koldioxid och varje vattenskada  
300 kilo koldioxid. Genom det skadeförebyg-
gande arbetet har vattenskadorna minskat 
med 1000 stycken under ett år, vilket innebär 
minskade utsläpp med 300 ton koldioxid per 
år. 

För att minska lantbrukens klimat-
påverkan erbjuder Länsförsäkringar en 
lantbruksförsäkring med återvinning som 
innebär att vi en gång om året samlar in 

skrot och miljöfarligt avfall från de lantbruk 
vi har försäkrade. Under 2007 samlade vi 
in 12 000 ton skrot, 1 381 ton spillolja, 89 
ton flytande bekämpningsmedel, 53 ton fast 
bekämpningsmedel och 270 ton batterier 
med syra.

Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB

Antal anställda: 377 
Premieintäkt 2007: 1,3 Mdr kronor

De 24 länsförsäkringsbolagen samverkar genom det gemensamt ägda
Länsförsäkringar AB där Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB
ingår. Länsförsäkringar Sak erbjuder länsförsäkringsbolagen tjänster
inom utveckling och service samt driver affärsverksamhet på uppdrag
av bolagen, till exempel sjukvårdsförsäkring och återvinningsförsäk-
ring.

www.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB Utsläppsdata 2007

Länsförsäkringar – 
beräknade utsläpp 2007 

354 ton CO2 (ekvivalenter)

Tjänsteresor-flyg 58%

Tjänsteresor-bil 9%

El 19%

Värme 14%

Uppvärmning 
fjärrvärme 89,3%

Tjänste-
resor 0,5%

Fastighetsel 6,2%
Uppvärmning el 
& naturgas 4,1%

MKB – 
beräknade utsläpp 2007  
27 327 ton CO2 (ekvivalenter)
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Återvinning av avfall minskar effektivt 
människans klimatpåverkan. Genom återvin-
ning bidrar Stena Metallkoncernen varje år 
till att en stor mängd begränsade jungfruliga 
material som skogsråvara, malm och oljefyn-
digheter inte behöver nyttjas. På så sätt redu-
ceras också koldioxidutsläppen kraftigt.

Men återvinning kräver resurser i form 
av exempelvis transporter och energi. Stena 
arbetar därför ständigt med nya processer, ny 
teknik, transportoptimering och nya innovati-
va lösningar till nytta för miljön och samhäl-

let. Ett exempel är att Stena finansierar en 
professur i industriell materialåtervinning 
på Chalmers samt erbjuder kunder miljöråd-
givning så att även deras processer blir mer 
miljöriktiga.

Förra året samlade Stena in hela 
6 385 000 ton avfall varav 90 procent gick 
tillbaka in i kretsloppet och användes till 
nya produkter. Detta innebär att utsläpp på 
närmare 10 miljoner ton koldioxid kunnat 
undvikas. 

För Stena Metall har klimatpåverkan 
ökat. Huvudorsaken är att företagets omsätt-
ning under perioden ökat med drygt 50  
procent. Detta påverkar de totala utsläppen. 
Sett i relation till 2004 har klimatpåverkan 
sjunkit.

Stena Metallkoncernen i Sverige 

Antal anställda: 2120 
Omsättning 2007: 16 Mdr kronor

Stena är det innovativa återvinningsföretaget. Att återvinna istället 
för att nyttja jungfruligt material ger stora energibesparingar, för vissa 
material upp till 20 gånger. Stena arbetar därför ständigt med att 
förfina och utveckla återvinningsprocesserna.

www.stenametall.se

Stena Metallkoncernen Utsläppsdata 2007

Statoil har under året fortsatt arbetet 
med att minska energiförbrukningen inom
den egna verksamheten. År 2007 visar 
en minskning av koldioxidutsläppen.

Statoil arbetar aktivt för att minska 
koldioxidutsläppen. Bland annat blandas 
upp till fem procent förnybara drivmedel 
i både bensin och diesel och förnybar E85 
och biogas säljs på totalt 300 tankställen. 
Kontinuerligt följer Statoil upp de egna koldi-
oxidutsläppen och under de senaste åren har 

bränsleförbrukningen för transporter ut till 
kund minskat med cirka fyra procent.

De tjänsteresor som medarbetarna på 
Statoil behöver genomföra klimatkompense-
ras genom investeringar i utsläppsrätter och 
projekt i Världsbankens kolfond. Från och 
med 2007 klimatkompenseras även transpor-
ter ut till kund och station.

Svenska Statoil AB Utsläppsdata 2007

Svenska Statoil AB 

Antal anställda: 1600 (medeltal) 
Omsättning 2007: 31 Mdr kronor. 

Statoil säljer och distribuerar bensin, diesel, eldningsolja, smörjmedel,
gasol och flygbränsle till industrier, företag och privatpersoner. 
I Sverige finns ca 550 bemannade stationer och automater. Av dessa 
drivs ca 100 i egen regi och resterande av franschisetagare som är 
egna företagare. Svenska Statoil AB ingår i StatoilHydrokoncernen,

www.statoil.se

Stena Metallkoncernen – 
beräknade utsläpp 2007  

101 372 ton CO2 (ekvivalenter)

Godstransporter 56%

Tjänsteresor 1%

Egna fordon 23%

Värme 15%

El 5%

Statoil – 
beräknade utsläpp 2007  

47 915 ton CO2 (ekvivalenter)

Tjänsteresor 6%

Transporter 24%

Hyrbilar 34%

Uppvärmning 
och drift 36%
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Klimatfrågan genomsyrar samhällets olika sektorer och 
verksamheter. Utvecklingen mot beslut om utsläppsminskning och 
klimatanpassning ställer nya krav på information och stöd. Fortfa-
rande finns osäkerheter och forskningsbehov men det finns också 
ett gediget underlag för att börja ta beslut om åtgärder.  

SMhI bedriver forskning med inriktning på det regionala 
klimatet. Mätdata och vetenskapligt framtagna scenarier är 
grundläggande. Underlag behöver i de flesta fall tolkas och 
omsättas till effekter, riskanalyser och potential för möjligheter. 
Expertstöd och kundspecifika utredningar efterfrågas. Stort 
intresse finns för kvalificerat stöd till olika aktörer och sektorer 
som berörs av klimatfrågan. Konkreta exempel är tjänster för att 
minska utsläppen för uppvärmning samt transporter till havs, eller 
beräkningar för effektiv energiproduktion och fysisk planering.

SMhI bidrar till de internationella insatserna kring klimat-
övervakning, forskning och gemensam kunskap. SMHI represen-
terar Sverige i internationella organ på området och driver på 
utveckling av en global infrastruktur för klimatfrågor – ett viktigt 
stöd till inte minst för utvecklingsländernas klimatarbete. Att 
sprida kunskap om klimatförändringar är numera också en del av 
det svenska biståndet. På uppdrag av Sida ger SMHI särskilda 
kurser för deltagare från utvecklingsländer.

Det egna miljöarbetet inom SMHI har främst tre syften: att i 
sin kunskapsroll aktivt bidra till att kundernas klimatarbete ger 
effekt, att det egna resandet sker klimateffektivt samt att energi-
förbrukning sker med så lite utsläpp som möjligt.  Sedan 2004 har 
SMHI beräknat sina utsläpp enligt BLICCs metod och har åtagit 
sig att vara en klimatneutral organisation.

För att kontinuerligt uppdatera och omsätta nya klimatkun-
skaper krävs inte bara forskning och utveckling utan också aktivt 
deltagande i nationella och internationella nätverk. Samverkan 
med andra som arbetar med klimatfrågan är en förutsättning. 
BLICC-nätverket är en viktig arena för dialog och kunskapsut-
byte.

SMhI är associerad medlem i BLICC och utgör en 
kunskapsaktör i nätverket. 

SMhI – Information, kunskap och expertstöd

Vasakronan

Antal anställda: 400  
Omsättning 2007: 2,9 Mdr kronor

Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i Sverige med 
inriktningen kontor och butikslokaler. Totalt ägs och förvaltas 171 
fastigheter med en lokalarea på 1 850 000 m2 i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Lund och Uppsala. Vasakronan har fastighetsbranschens 
nöjdaste kunder enligt NöjdKundIndex. Sedan 1 september 2008 är 
Vasakronan del av AP Fastigheter. Det båda bolagen ska integreras till 
ett gemensamt bolag under namnet Vasakronan. 

www.vasakronan.se

Vasakronan Utsläppsdata 2007

Klimatneutralt. Vasakronan är ett av värl-
dens första klimatneutrala fastighetsföretag. 
Koldioxidutsläppen har minskat med över 
90 procent per kvadratmeter lokalyta sedan 
2003. Bakgrunden är en successivt minskad 
värmeförbrukning och att nästan all olja för 
uppvärmning har ersatts av andra bränslen. 
Vasakronan köper även grön el och klimat-
neutral fjärrvärme och fjärrkyla till fastighe-
terna. Driftbilarna är miljöbilar.

Koldioxidutsläppen uppgick till nära 
9 000 ton för 2007 och var vid ingången av 
2008 nere på 1 500 ton. Det som återstår är 
utsläpp från bland annat resor, olja och en 
mindre  mängd fjärrkyla, vilket kompenseras 
med köp av reduktionsenheter.

energiförbrukning. Under 2007 har 
oljeförbrukningen minskat med 30 procent 
genom huvudsakligen utbyggda värmepum-

par och effektivare styr- och reglerutrustning. 
Förbrukningen av fjärrvärme, fjärrkyla och 
el minskade med 2 procent.

Vasakronan – beräknade utsläpp 2007 
13 018 ton CO2 (ekvivalenter)

Vasakronan – beräknade utsläpp 2007 
8 936 ton CO2 (ekvivalenter)

Notera att redan vid ingången av år 2008 
var utsläppen nere i 1500 ton.

Eldningsolja 12,6%

Eldningsolja 8,7%

Fjärrvärme 86,9%

El 0,1%
Fjärrkyla 2,6%

Tjänsteresor 1,8%

Fjärrvärme 81,6%

El 0,1%

Fjärrkyla 3%

Tjänsteresor
2,6%
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Internet

Denna rapport finns också i pdf-format på 
www.blicc.se

andra länkar

Rossby Centre, SmhI: www.smhi.se/
GhG protocol: www.ghgprotocol.org
World Resources Institute: www.wri.org
World Business Council for Sustainable Development:

www.wbcsd.org

”Ju snabbare svenskt näringsliv ställer 
om till klimatvänliga lösningar, desto 
bättre är det i konkurrensen på den 
internationella marknaden.” 

BLICC



F A S T I G H E T S  A B

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. 
Genom att utnyttja befintlig teknik arbetar medlemsföretagen 
metodiskt med energieffektivisering och omställning till förny-
bar energi. marknaden för klimatvänliga lösningar ökar starkt 
i betydelse. vi är övertygade om att en tidig och snabb omställ-
ning till hållbarhet ger viktiga konkurrensfördelar för svenskt 
näringsliv.

BLICC är föregångare som arbetar för att påverka andra 
företag, opinionsbildare och beslutsfattare för en minimerad 
klimatpåverkan. visionen på lång sikt är ett näringsliv och 
samhälle utan klimatpåverkan.

och


