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FÖRORD 
Sommaren 2018 kommer gå till historien då svensken i gemen förstått att klimatets 
förändring är på riktigt – att det känns och syns att världen är på väg att förändras på ett sätt 
vi inte kan kontrollera. I Sverige innebär det bland annat brända skogar, torrlagda brunnar 
och algblomningar i havet.  
 
2050 startades utifrån insikten att klimatförändringen är vår tids ödesfråga och att 
utvecklingen måste vändas, så vi är inte förvånade att extrema väderhändelser blir vanligare. 
Men en konkret påminnelse om vad klimatförändringen innebär, rent fysiskt här i Sverige, 
får även oss att ytterligare inse hur bråttom det faktiskt är att minska utsläppen. I detta 
klimatbokslut redogör vi för våra egna utsläpp av växthusgaser, varför de uppstått och vad vi 
gör för att de ska minska och för att vi ska nå vårt mål om att släppa ut mindre än ett ton 
koldioxidekvivalenter per anställd år 2020. 
 
Våra utsläpp under 2017 uppgick till 25,5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e), en ökning med 
12,3 ton sedan 2016. Ökningen beror till största del på att våra tjänster efterfrågas i allt 
högre grad, vilket leder till att vi blir fler och gör mer. Störst ökning sker från flygresor, 
eftersom 2050:s tjänster numera efterfrågas på vitt skilda platser, bl.a. på andra sidan 
Atlanten. Vi ser att detta är positivt för klimatet. Det råder ingen tvekan om att USA behöver 
ta del av den svenska berättelsen om moderna, smarta och lönsamma sätt att minska 
klimatpåverkan.  
 
Under 2017 flyttade vi också till nya större lokaler och tvingades investera i möbler och 
utrustning. Det är en av anledningarna till att våra utsläpp av växthusgaser växte för första 
gången sedan 2014.  
 
2050:s uppdrag är att hjälpa våra kunder minska sina utsläpp 
på ett lönsamt sätt - och det uppskattas av våra kunder. 
Därför har vi växt kraftigt och har full fart framåt i 
Stockholm, Linköping och Malmö. Vi fortsätter göra vad vi 
kan för att minska våra egna utsläpp, men vi vet samtidigt 
att vårt arbete innebar många gånger större 
utsläppsminskningar hos våra kunder, men det kan du läsa 
om i deras klimatbokslut. 
 
Trevlig läsning! 

 
 

 
Markus Ekelund, VD  
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VÅR IDÉ OCH VISION 
Vår vision: Goda affärer på en planet i balans.  
 
Vi arbetar i gränslandet mellan politik, 
forskning och näringsliv, vilket skapar nya 
affärsmöjligheter för våra kunder och växlar 
upp omställningen till ett uthålligt samhälle. 
Vi gör det genom att addera värde till våra 
kunders hållbarhetsarbete genom analys, 
kommunikation och affärsutveckling.    
 
Vi analyserar påverkan på vår planet för att 
ha som ett stabilt underlag när vi hjälper 
våra kunder i deras strategiska 
kommunikation och säkerställer att 
affärsmodellerna håller i ett brett hållbarhetsperspektiv, som rymmer såväl ekonomi som 
påverkan på miljö och samhälle.  
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2017 ÅRS UTSLÄPP 
 
Vårt klimatbokslut omfattar hela vår 
verksamhet. Beräkningarna är genomförda 
enligt standarden Greenhouse Gas Protocol 
(GHG-protokollet) och omfattar 
verksamhetens hela klimatpåverkan som 
redovisas i scope 1 och 2 samt breddade 
scope 3, se beskrivning i bilaga. 
Under 2017 var 2050:s totala utsläpp av 
växthusgaser 25,5 ton CO2e, vilket motsvarar 
1,8 ton CO2e per anställd och 1,4 ton CO2e 
per miljoner kronor i omsättning.  
Utsläppen fördelas enligt tabellen nedan. 
 
 

Utsläpp växthusgaser 
(ton CO2e) 

2013 2014 2015 2016 2017 Andel av 
totalt 

Förändring  
2016-2017 

Tjänsteresor 10,3 2,4 2,2 2,3 10,1 40% 340% 
Uppvärmning 0,3 6,7 7,0 7,0 6,0 23% -14% 
Elförbrukning 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0% -27% 
Godstransporter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 1% 

 

Pendlingsresor 0,0 0,1 1,5 1,3 0,5 2% -58% 
Avfallshantering 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0% 50% 
Kapitalvaror 1,5 3,9 1,6 1,1 6,7 26% 543% 
Förbrukningsvaror 0,8 0,8 1,1 1,4 1,7 7% 17% 
SUMMA 14,03 14,10 13,52 13,2 25,51 100% 93% 

 
 
Det totala utsläppet av växthusgaser ökade med 93 procent mellan 2016 och 2017. Eftersom antalet 
anställda (mätt som heltidsekvivalenter) samtidigt ökade med 40 procent så stannar 
utsläppsökningen per anställd på 38 procent. 2050 är inne i en expansiv fas och har haft uppdrag 
med geografisk spridning samt ökat antal anställda i Malmö, vilket har ökat utsläppen från 
tjänsteresor. Nästan lika kraftig har ökningen varit i utsläpp från inköpta råvaror och material. Detta 
beror på flytten till nya lokaler i Stockholm, vilket sammanföll med inköp av ny IT-utrustning.  
 
2050:s klimatmål 
2050 har som mål att minska utsläppen till 1 ton CO2e per anställd och år innan år 2020. Målet 
antogs 2015 som en del av 2050:s klimatarbete. Även om utsläppen per anställd ökade med 38 
procent mellan 2016 och 2017 så har de minskat med 57 procent sedan basåret 2013. 
 
Den största utsläppskällan under 2017 var utsläpp från tjänsteresor. Totalt 17 flygresor (sju resor tur 
och retur och tre enkelresor) stod för ca 94 procent av dessa utsläpp. Även om 2050:s policy anger 
att vi inte flyger inrikes tvingades vi bortse från detta vid ett antal tillfällen under 2017. Åtta av 

Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) är den mest 
använda internationella redovisningsstandarden som 
används av nationer och företag som ett beräkningsverktyg 
för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av 
växthusgaser. GHG-protokollet har ett över tio år långt 
samarbete med World Resources Institute (WRI) och World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
och arbetar med företag, nationer och miljögrupper 
världen över för att bygga en ny generation av trovärdiga 
och effektiva program för att hantera 
klimatförändringarna. För beräkning av företags och 
organisationers klimatpåverkan används två standarder, 
Corporate standard, för scope 1 och 2 och Corporate Value 
Chain, för ”breddade” scope 3. 
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tjänsteresorna med flyg under 2017 avsåg utlandsresor. Omkring två procent av utsläppen från 
tjänsteresor härrör från färjeresorna tur och retur till Gotland för Almedalsveckan.  
 
Den näst största utsläppskällan 2017 var kapitalvaror, vilket inkluderar bland annat inköp av 
kontorsmöbler och teknisk utrustning. Denna kategori ökade med mer än 500 procent sedan 2016 
och utgör en viktig delförklaring till att 2050:s utsläpp ökade under 2017. Ökningen beror främst på 
ökade inköp av teknisk utrustning, vilket inkluderar datorer och telefoner till nya anställda samt flera 
nya skärmar. Nya möbler köptes in i samband med flytten, men dessa köptes uteslutande 
begagnade, vilket innebär obefintliga utsläpp.  
 
Nära en fjärdedel av utsläppen (23 procent) härrör från uppvärmningen av kontorslokalerna. Det 
beror på att den fastighet där 2050 huserade fram till oktober 2017 värmdes upp med en oljeeldad 
panna. I och med att flytten gick till nya lokaler som värms med fjärrvärme kommer utsläppet från 
uppvärmning att minska kraftigt under 2018 (den minskning på 14 procent som kan noteras mellan 
2016 och 2017 beror i huvudsak på bytet av uppvärmningsform under årets tre sista månader). 
Eftersom 2050 köper el med ett avtal om ursprungsmärkt vindkraft är utsläppen från elförbrukningen 
mycket låga. Större delen av utsläppen från elanvändningen kommer från den stuga 2050 hyrde på 
Gotland under Almedalsveckan 2017. 
 
Utsläppen från avfallshantering har ökat med ca 50 procent mellan 2016 och 2017. Detta är direkt 
relaterat till 2050:s ökade antal anställda och sedan tidigare goda rutiner för avfallshantering, vilket 
gör det svårt att minska utsläppen härifrån ytterligare.   
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Utsläppsökningen mellan 2016 och 2017 har i huvudsak två förklaringar: 1) inköp av ny utrustning; 
och 2) en stor ökning av antalet flygresor. Båda dessa faktorer förklaras i hög utsträckning av en 
kraftig tillväxt i företaget, med flera nyanställningar och ökad aktivitet på fler orter. Detta måste 
givetvis ställas mot den klimatnytta som 2050 bidrar med hos företagets kunder. Denna är med 
största säkerhet mångdubbelt större än de interna utsläppen och ökar i takt med att 2050 växer. 
Även om bytet av lokaler i Stockholm ledde till vissa ökade utsläpp under 2017, till följd av inköp av 
kapitalvaror, så bidrar det till att ta bort en av de historiskt viktigaste utsläppskällorna för 2050: 
oljeuppvärmningen av lokalerna. Uppvärmning utgjorde under 2015 och 2016 mer än 50 procent av 
företagets utsläpp av växthusgaser, och förväntas krympa dramatiskt framöver.  
 
Sedan 2016 beräknas även utsläpp per debiterad timme. Detta möjliggör ökad transparens 
gentemot kunderna, då utsläpp kan redovisas per uppdrag. Utsläppet per debiterad timme uppgick 
till 1,38 kg CO2e/debiterad timme1 under 2017, vilket är en ökning med 31 procent sedan 2016. 

 
                                                             
1 Exklusive tjänsteresor som genomförts på uppdrag av kund. Om alla tjänsteresor inkluderas blir nyckeltalet 
2,29 kg CO2e/debiterad timme. 
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Fördelning	per	scope	enligt	GHG-protokollet	

GHG-protokollet delar in utsläppen i olika områden, så kallade scope, se beskrivning i bilaga om GHG-
protokollet. I bilden nedan visualiseras 2050s utsläpp under 2016 per scope och kategori. I valet 
mellan att utgå från finansiell ansats (ansvar för utsläpp utifrån ägarskap) och operationell ansats 
(ansvar för utsläpp utifrån brukarskap), vilket påverkar i vilket scope utsläppen hamnar, har 2050 valt 
operationell ansats. 
 

 
	
Scope	1	
Utsläppen i scope 1 var 4,95 ton under 2017, varav större delen härrörde från uppvärmning 
med eldningsolja i de gamla lokalerna. Utsläppet i scope 1 utgjorde 19 procent av de totala 
utsläppen.  
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Scope	2	
Utsläppen i scope 2 utgjorde tre procent av det totala utsläppet av växthusgaser under 2017. 
Detta beror på att 2050 köper vindkraftsel med låg utsläppsfaktor. I och med att 2050 under 
hösten 2017 övergick från oljeuppvärmning till fjärrvärme har utsläppet minskat kraftigt i 
scope 1, men ökar en aning i scope 2 eftersom utsläppet för att producera fjärrvärmen 
redovisas i scope 2.  

Scope	3	
Utsläppen i scope 3 var 19,85 ton under 2017, där tjänsteresor samt kapitalvaror är de 
enskilt största posterna. Utsläppen i scope 3 är numera med marginal de mest betydande för 
2050. Detta är en dramatisk förändring sedan tidigare år, då en stor del av utsläppen låg 
inom scope 1. Med tanke på att uppvärmningsformen bytts till fjärrvärme så kommer detta 
troligtvis att bestå och 2050:s utmaning framöver kommer huvudsakligen vara att få ned 
utsläppen i scope 3, inte minst från tjänsteresor samt inköp av kapital- och 
förbrukningsvaror. Vid beräkning av utsläppet från flygresor tas hänsyn till klimatpåverkan 
utöver koldioxidutsläppet, så kallade ”höghöjdsrelaterade utsläpp”, genom att multiplicera 
RFI-faktorn 2,7 med koldioxidutsläppet. 
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ARBETE HITTILLS 
Av det arbete som hittills gjorts för att minska företagets klimatpåverkan kan nämnas:   
• UTFORMAT KLIMATMÅL för hela verksamheten. 

Status: Under 2016 formulerades och antogs 2050:s klimatmål om att växthusgasutsläppen per 
anställd högst får uppgå till 1 ton CO2e per år från och med 2020. 

• UNDERSÖKNING OCH JÄMFÖRELSE AV OLIKA PENSIONSBOLAG inför valet av tjänstepension för 
de anställda.  
Status: Avtal har tecknats med Söderberg och Partners då de kan erbjuda 2050 en 
pensionsförvaltning utifrån hållbarhetskriterier.  

• SORTERING AV AVFALL SAMT VAL AV ENTREPRENÖR FÖR AVFALLSHANTERING med tydlig 
miljöprofil.  
Status: Vårt sorterade avfall hämtas av Office Recycling var tredje vecka, vilka kör avfallet med 
fordon som går på förnybara bränslen.  

• ÅTGÄRDER SOM UNDERLÄTTAR FÖR ANSTÄLLDA ATT TA CYKEL till arbetet, bl.a. installation av 
dusch och fastlåsningsmöjligheter av cykel.  
Status: 2050 lyckades få till så att cykelställ installerades utanför det tidigare kontorshuset. Vid 
det nya kontoret saknas detta och nya åtgärder kan behövas. Det finns dusch på kontoret.  

• KÖP AV MILJÖMÄRKTA/BEGAGNADE PRODUKTER i möjligaste mån, exempelvis ekologisk frukt 
och kaffe, samt TCO-certifierade IT-produkter.  
Status: All frukt, kaffe och kakor som köps in är miljömärkt. Det har varit svårt att hitta te som är 
ekologiskt, här lyckas vi bara till 50 %. För IT-produkter finns fortfarande förbättringspotential. 
Möbler köps begagnade. 

• VEGETARISK REPRESENTATION för både kunder och egna aktiviteter.  
Status: Den vegetariska representationen har lyckats väl, under julmiddagen får 2050:s 
medarbetare dock välja kött och fisk om de så önskar.  

• MEDLEM I FOSSILFRITT SVERIGE för att ytterligare påverka samhället att bli fossilfritt och då 
även minska 2050:s klimatavtryck. 
Status: Under 2016 blev 2050 medlem i organisationen Fossilfritt Sverige för att tillsammans 
med andra aktörer verka för ett fossilfritt Sverige. 
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ATT GÖRA FRAMÖVER 
Under 2018 fortsätter vi att förbättra det egna klimat- och miljöarbetet, bland annat genom att 
arbeta med följande: 
• Integrera klimatbokslut med årsredovisning, redovisa på www.allabolag.se. 
• Att gå från klimatbokslut till miljö- och klimatbokslut för 2050. 
• Undersöka möjligheter för matavfallsinsamling på kontoret. 
• Köpa vindkraftsandelar. 
• Vässa vår egen upphandling för ökad miljöhänsyn, exempelvis IT, städning etc. 
• Utvärdera utsläpp relaterade till molntjänster. 
• Löpande följa upp våra avtal med leverantörer för att säkerställa att vi har det mest hållbara 

alternativet.  
 

Vårt viktigaste bidrag kommer dock vara att hjälpa våra kunder i deras klimatomställning. 
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KLIMATNYTTAN AV POLICYS OCH AKTIVA 
VAL 
Genom våra policys och aktiva val påverkar vi vårt klimatavtryck. Klimatnyttan av dessa följs upp med 
räkneexempel på väsentliga områden nedan. 

Inga	flyg	inrikes	

Om flyg hade valts för de tågresor som gjordes mellan två orter där flyg hade varit ett alternativ, t ex 
mellan Stockholm och Göteborg eller Malmö, hade utsläppen varit 4,4 ton CO2e högre än de var 
2017. Totalt gjordes 31 enkelresor mellan Stockholm och Malmö under 2017, varav 25 med tåg.  

Vegetarisk	representation	

Vårt antagande är att en genomsnittlig vegetarisk lunch släpper ut 1 kg CO2e och att en genomsnittlig 
icke-vegetarisk lunch släpper ut det dubbla. Givet detta hade utsläppen varit drygt 0,5 ton CO2e 
högre under 2017, om 2050 inte hade haft krav på vegetarisk representation.  

Pendlingsresor	

Genom vårt val av kontor och övriga åtgärder för att främja pendlingsresor i Stockholm som inte sker 
med fossila bränslen undviker vi nästan 0,5 ton CO2e i jämförelse med det genomsnittliga 
resmönstret i regionen. 

Ursprungsmärkt	el	

Genom att vi köper ursprungsmärkt vind- och vattenkraft minskar vi våra utsläpp med cirka 2,4 ton 
CO2e, eller 0,18 ton CO2e/anställd.  
 
Summeras dessa exempel ser vi att växthusgasutsläppen hade varit 7,8 ton CO2e högre eller ungefär 
0,58 ton CO2e /anställd utan dessa policys och aktiva val. Och nyttan stannar inte där. Genom att 
skapa nya normer och inspirera till mer hållbara val är det 2050:s förhoppning att andra tar efter, 
både i företagen och på fritiden.   
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KLIMATKOMPENSATION AV VÅRA 
KVARVARANDE UTSLÄPP  
De utsläpp som vi ännu inte lyckats komma åt, klimatkompenserar vi för. För 2017 års utsläpp har vi 
rundat upp till 26 ton CO2e och kompenserat detta i ett skogsbevaringsprojekt.  
Rimba Raya Biodiversity Resvere ligger i en regnskog på Borneos södra kust, och är hemvist för 
hundratals hotade arter, bland annat orangutanger, trädleoparder, gibboner, malajbjörnar och 
näsapor. Genom att skydda regnskogen från exploatering för oljepalmodling ska projektet under sin 
livstid generera 120 miljoner ton utsläppsreduktioner. Utöver att bevara skogen och de varelser som 
har den som sitt hem så bidrar projektet även på många andra sätt till FNs utvecklingsmål.  
 
 

POSITIVA MERVÄRDEN, utöver utsläppsreduktionen av växthusgaser, med detta projekt är: 
• Ökade möjligheter till anställning inom projektet, men även mikrofinansiering av lokala 

näringsverksamheter. 
• Bevarandet av utrotningshotade arter, och skydd av unika naturvärden från exploatering. Genom 

tex mikrofinansiering av återvinningsstationer samlas avfall in från de känsliga skogarna. 
• Genom att dela ut effektiva spisar minskas den lokala befolkningens exponering för skadliga 

partiklar, och bidrar till att minska behovet av bränsle. 
 
Projektet är certifierat av VCS och CCBA. Länk till projektet. 
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 BILAGA 
Klimatberäkningar	enligt	GHG-protokollet	

Ett första steg i klimatarbetet är att beräkna sin klimatpåverkan. Beräkningar är viktiga för 
att kunna veta var man står idag, vart man är på väg och om man kommer kunna lyckas nå 
sina klimatmål i framtiden. De behövs för att kunna agera och prioritera rätt i företaget. 
 
2050 följer idag GHG-protokollet för sitt klimatbokslut. I klimatbokslutet presenterar vi våra 
mål och vilka åtgärder vi planerar att göra för att nå målen.  
 
All beräkning och rapportering inom 2050 sker enligt GHG-protokollets riktlinjer, Corporate 
Standard och Corporate Value Chain Standard. GHG är en internationell standard som följer 
följande principer: 
 
Relevans 
Rapporteringen ska på ett relevant sätt spegla företagets eller organisationens utsläpp så att 
den kan fungera som ett beslutsunderlag för användare både internt och externt. 
 
Fullständighet  
Rapporteringen ska täcka alla utsläpp inom den angivna systemgränsen. Eventuella 
undantag ska beskrivas och förklaras. 
 
Jämförbarhet		
Metoden för beräkningar ska vara konsekvent så att jämförelser kan göras över tid. 
Förändringar i data, systemgränser, metoder eller dylikt ska dokumenteras. 
 
Transparens  
All bakgrundsdata, alla metoder, källor och antaganden ska dokumenteras. 
 
Noggrannhet  
De beräknade utsläppen ska ligga så nära de verkliga utsläppen som möjligt. 
 
GHG-protokollet delar in utsläppen i olika områden, så kallade scopes. De är grupperade 
efter i vilket sammanhang utsläppen sker.  
 
Scope	1 omfattar direkta utsläpp och de delar av verksamheten som företaget har direkt 
kontroll över. Exempelvis utsläpp från förbränning av fossila bränslen i företagets egen 
tillverkningsprocess och utsläpp från egna fordon.  
Scope	2 omfattar indirekta utsläpp, exempelvis utsläpp från indirekta källor så som 
företagets förbrukning av el, kyla och fjärrvärme.  
Scope	3 omfattar övriga indirekta utsläpp såväl uppströms som nedströms.  
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Kategorisering	av	utsläpp	i	scope	3	

Med syfte att tydliggöra utsläppen i scope 3 tog organisationen bakom GHG-protokollet fram den 
nya standarden Corporate Value Chain år 2012. Standarden vägleder företag i hur man redovisar sina 
utsläpp för hela värdekedjan, såväl uppströms som nedströms. Detta har resulterat i ett breddat 
scope 3, bestående av 15 kategorier, där 1–8 avser uppströms utsläpp och 9-15 avser nedströms 
utsläpp.  

Biogena	utsläpp	

De biogena utsläppen sker vid användning av biobränslen för uppvärmning, fjärrvärmeproduktion 
och transporter. Vid förbränning i luft av bränslen som innehåller kol bildas koldioxid oavsett om 
bränslet är fossilt eller förnybart. På medellång till lång sikt är det dock bara utsläpp från fossila 
bränslen som bidrar till växthuseffekten eftersom biobränslen tar upp lika mycket koldioxid under sin 
framväxt som det släpps ut vid förbränning. Koldioxidutsläppet vid förbränning av biobränslen kallas 
för det biogena koldioxidutsläppet. Enligt GHG-protokollet och även i den nationella 
klimatrapporteringen ska det biogena koldioxidutsläppet redovisas parallellt med det fossila. I 
tabellen nedan redovisas därför de biogena koldioxidutsläpp parallellt med de fossila i scope 1. 

För 2050 har det under 2017 inte funnits något biogent utsläpp, då alla utsläpp i scope 1 kommer 
från den fossila eldningsoljan som används för uppvärmningen av kontoret. 

Utsläpp koldioxid i scope 1 2017 (ton) Fossilt Biogent 

Uppvärmning 6,61 0 
SUMMA 6,61 0 

Utsläpp	i	scope	2	redovisade	med	olika	beräkningsmetoder	

Beräkning av utsläpp i scope 2 kan enligt GHG-protokollet göras med någon av följande metoder: 
• ”Market-based method”, där man skiljer mellan ursprungsmärkt inköpt el, värme eller kyla 

och ospecificerad. Specifik utsläppsfaktor används för ursprungsmärkt produkt och 
utsläppsfaktor för residualmix används för ospecificerad leverans.  

• ”Location-based method”, där utsläppsfaktor för hela leveransen i kraft-, värme- eller 
kylanätet används.  

Enligt riktlinjerna i GHG-protokollet ska dels vald metod deklareras, dels ska utsläppen med ej vald 
metod redovisas separat. I 2050:s klimatbokslut används ”Market-based method”, vilken också är 
den som Energimarknadsinspektionen föreskriver. Nedan redovisas utsläppen i scope 2 med 
respektive metod.  

Utsläpp växthusgaser i scope 2 2017 (ton) Location-based 
method 

Market-based 
method 

Fjärrvärme 0,72 0,72 
Elförbrukning 0,18 0 
SUMMA 0,90 0,72 
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Samlad	redovisning	av	utsläpp	för	2013	–	2017		

 

 
  

Utsläpp växthusgaser 2013 (ton CO2e) 2014 (ton CO2e) 2015 (ton CO2e) 2016 (ton CO2e) 2017 (ton CO2e)
Uppvärmning 0,27 6,68 6,96 6,96 5,98
Elförbrukning 1,10 0,14 0,05 0,05 0,03
Kyla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tjänsteresor 10,28 2,38 2,17 2,30 10,11
Godstransporter 0,08 0,00 0,00 0,00 0,30
Pendlingsresor 0,00 0,10 1,50 1,30 0,55
Avfallshantering 0,03 0,00 0,06 0,07 0,11
Förbrukningsvaror 0,77 0,84 1,12 1,44 1,69
Kapitalvaror 1,50 3,93 1,56 1,05 6,75
SUMMA 14,03 14,07 13,42 13,17 25,51

Tjänsteresor 2013 (ton CO2e) 2014 (ton CO2e) 2015 (ton CO2e) 2016 (ton CO2e) 2017 (ton CO2e)
Flyg 8,04 1,36 1,08 1,04 9,25
Tåg 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Bil 0 0,05 0 0,27 0,24
Taxi 0,19 0,2 0,13 0,15 0,12
Hotell 1,65 0,18 0,56 0,39 0,03
Buss 0,03 0 0 0 0,00
Färja 0,36 0,54 0,38 0,42 0,44

Utsläpp fördelat per scope 2013 (ton CO2e) 2014 (ton CO2e) 2015 (ton CO2e) 2016 (ton CO2e) 2017 (ton CO2e)
Scope 1 0,07 6,21 6,45 6,96 4,95
Scope 2 1,33 0,15 0,15 0,15 0,72
Scope 3 12,63 7,78 6,91 6,6 19,85
 1. Inköpta förbrukningsvaror 0,77 0,84 1,12 1,44 1,69
 2. Kapitalvaror 1,5 3,93 1,56 1,05 6,75
 3. Bränsle- och energirelaterade utsläpp 0,05 0,5 0,52 0,55 0,59
 4. Transport (uppströms) 0 0 0 0 0,30
 5. Avfallshantering 0,03 0,03 0,06 0,07 0,11
 6. Tjänsteresor 10,28 2,33 2,17 2,3 9,87
 7. Pendlingsresor 0 0,14 1,5 1,3 0,55
 8. Hyrda tillgångar (uppströms) 0 0 0 0 0
 9. Transport (nedströms) 0 0 0 0 0
 10. Process av såld produkt 0 0 0 0 0
 11. Användning av såld produkt 0 0 0 0 0
 12. Avfallshantering av såld produkt 0 0 0 0 0
 13. Hyrda tillgångar 0 0 0 0 0
 14. Franchise 0 0 0 0 0
 15. Investeringar 0 0 0 0 0
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