
Hållbar utveckling
Det finns många begrepp inom temat hållbarhet men det är kanske inte helt självklart vad de betyder? 
Brings hållbarhetschef Catherine Löfquist förklarar vad vi menar med hållbar utveckling och hjälper oss att reda ut 
vanliga begrepp inom hållbarhet.

Vad menar vi egentligen när vi pratar om hållbar utveckling?
Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande  
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Hur arbetar vi för att nå våra hållbara mål?
Det innefattar allt från miljö, etiska riktlinjer (CSR), arbetsmiljö, mångfald och socialt ansvarstagande.
Detta arbete innefattar våra egna anställda men också våra underleverantörer.

Tittar vi på vår strategi så är fokus inom miljö;
• Erbjuda gröna tjänster
• Fossilfritt nätverk (även mellan länder och städer)
• Partnerskap/projekt - som kan leda till att driva utvecklingen framåt
• Kommunikation - vi måste berätta vad vi gör, både internt och externt
• Mål, KPI och uppföljning - VI har just fått nya miljömål i linje med parisavtalet

Vilka utmaningar och möjligheter ser vi i att arbeta hållbart och mot en hållbar verksamhet?
Vi är en del av problemet men också en del av möjligheten och möjligheterna är många;

• Var en attraktiv arbetsgivare
• Minska risker inför framtiden - vi måste satsa på detta om vi ska ha en plats i framtiden
• Uppfylla våra kunders krav
• Ägarkrav och samhällsansvar
• Vi är ett stort bolag och kan göra skillnad

Utmaningarna är 
• Tillgång till biobränsle och fordon.
• Finns också stor skillnad mellan olika länder och de politiska spelreglerna är ibland otydliga och kortsiktiga.
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Några av de mest vanliga  
begreppen inom hållbarhet
Klimatpositiv
Att man minskar och reducerar mer utsläpp än det man släpper ut. I stället för att ligga på 0 så ligger du på minus.

Utsläppsfri
Det innebär att man är fri från alla typer av utsläpp i naturen. Exempelvis el, vätgas eller cykel.

Nollemission
Med emissioner menas utsläpp av gaser och föroreningar som går ut i vår miljö. Nollemission innebär att inga utsläpp 
av emissioner släpps ut, exempelvis från ett fordon till vår miljö och atmosfär. Utsläppsfri är ett annat ord på samma 
tema. Transportfordon som uppnår nollemission drivs på el och vätgas.

Biobränslen
Biobränsle är förnybara bränslen som är producerade av biomassa som bildades och slutade leva för en kort tid sedan 
(i motsats till fossila bränslen,). Exempel på biobränsle är biogas, HVO och RME Etanol.

Fossila bränslen
Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. 
De fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum (diesel och bensin) och kol.

Fossilfria bränslen
Fossilfria bränslen är förnybara bränslen som är producerade av biomassa, det vill säga organismer som bildades och 
slutade leva för en kort tid sedan (i motsats till fossila bränslen, där organismerna levde för länge sedan).

Förnybar energi
Förnybara energikällor som exempelvis solenergi, fylls ständigt på genom solens strålar. Exempel på energikällor är 
uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och ved eller annan biomassa. De energikällor vi människor an-
vänder brukar delas in i förnybara energikällor och icke förnybara energikällor. I Sverige kommer den förnybara energin 
framför allt från vattenkraft, vindkraft och biobränsle.

Klimatneutral
Att vara klimatneutral innebär att klimatavtrycket är noll över hela den egna livscykeln,  
elleratt klimatavtrycket har kompenserats genom åtgärder utanför produktens livscykel.  
Klimatneutral innebär att det har noll inverkan på klimatet.
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