
Resor och möten är viktiga faktorer för ett företags tillväxt och 

utveckling. Men det är ofrånkomligt att dessa resor också påverkar 

vår miljö.

Vi kan hjälpa ditt företag att minska sin miljöpåverkan genom att

√ Mäta och följa upp miljöpåverkan
√ Ge råd och tips om klimatsmart resande
√ Erbjuda klimatkompensation eller köp av biobränsle

ETT MER HÅLLBART RESANDE

Vi vet hur ditt företag kan minska er miljöpåverkan



Mäta och följa upp
Genom att mäta klimatpåverkan kan man sätta upp 
mål och arbeta för att få ner klimatpåverkan på olika 
sätt. Vi kan erbjuda en miljöstatistik som följer kraven 
från Miljöstyrningsverket. 

Klimatsmart resande
Det finns en rad enkla åtgärder som man kan skriva in 
i sin resepolicy för att få ner miljöpåverkan.  Vi har 
erfarenheten och kompetensen att hjälpa er med det.

Att välja klimatkompensation  eller 
biobränsle
Både klimatkompensation och biobränsle är sätt att 
minska miljöpåverkan av resandet, men på olika sätt:

• Att välja biobränsle är ett sätt att bidra till att 
flygets miljöpåverkan minskar. Genom att 
bidra nu kan vi skapa ett mer miljövänligt flyg 
framöver.

• Den bärande tanken med klimatkompensation 
är att kompensera det utsläpp man har gjort 
genom sin resa med en motsvarande 
investering i ett klimatprojekt. 

Resia har som enda resebyrå ett samarbete med  
Fly Green Fund. Vi har också avtal med Tricorona.  
Vi kan erbjuda våra kunder möjlighet att köpa bio- 
verifikat eller klimatkompensera, eller göra båda 
delarna.

Vi är glada över att kunna ge våra kunder chansen att 
bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta ditt Resiakontor 

0771-91 91 91
foretag@resia.se 

www.resia.se/foretag

BRA ATT VETA OM  
BIOFLYGBRÄNSLE  
VIA FLY GREEN FUND

• Bioflygbränsle via Fly Green Fund är 
upptaget bland Miljömålsrådets 43 punkter 
för att Sverige ska nå sina klimatåtaganden 
enligt Parisavtalet.

• Med bioflygbränsle i tanken så minskar vi 
koldioxidavtrycket. Bioflygbränsle är ett 
drop-in bränsle, med samma specifikation 
som vanligt fossilt jetbränsle. Du kan blanda 
upp till 50% bioflygbränsle i jet bränslet.

• Fondens pengar används på följande sätt: 
– 75% kommer att användas till premium 
kostnaden (den extra kostnad som är skill-
naden mellan fossilt bränsle och biobränsle) 
för bioflygbränsle. 
– 25% kommer att gå till att stötta lokal 
tillverkning av bioflygbränsle från skoglig 
bioråvara. 

BRA ATT VETA OM  
KLIMATKOMPENSATION 
VIA TRICORONA

• Klimatpåverkan från flyget kommer 
dels från koldioxidutsläpp, och dels från 
effekter på atmosfären från andra utsläpp.
Vi räknar koldioxidutsläppen utifrån en 
modell framtagen av NTM, Nätverket 
för Transporter och Miljön, och räknar 
sedan, med vägledning från FN:s klimat-
panel IPCC, om koldioxidutsläppen till 
total klimatpåverkan, för att ta hänsyn till 
effekterna av de andra utsläppen. 

• Den klimatkompensation som erbjuds 
är från Tricoronas portfölj av förnybar 
energi-projekt i utvecklingsländer, baserade 
på vindkraft, småskalig vattenkraft eller 
biomassa. 

• Alla projekt är certifierade som Gold 
Standard CDM-projekt vilket innebär att 
de uppfyller såväl krav från FN, genom 
Kyotoprotokollets CDM-system, som krav 
från miljörörelsen genom Gold Standard. 

Ett mer hållbart resande




