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Essinge Rail AB verkar för en bättre miljö och klimat genom att ständigt värdera verksamheten utifrån 
dess påverkan. Så långt som möjligt nyttjas järnväg som huvudsakligt transportmedel. Detta bidrar till en 
bättre miljö och våra kunders långsiktiga miljö- och klimatarbete.  
 
I juni 2021 fick vi våra miljömål godkända av “Science Based Target initiative” . Allt är vetenskapligt 

baserat och i linje med Paris Avtalet från 2015. Vi har åtagit oss att reducera våra CO2 utsläpp med 50 % 

per år 2030 baserat på 2018 års ingångsvärden. Målet omfattar Scope 1 och Scope 2, samt att vi ska 
mäta och redovisa minskningar som görs för Scope 3. Målet är att vi ska bidra till att den globala 
uppvärmningen stannar vid maximalt 1,5° C.  

 
Övergripande arbete är att vi:  
- ökar kunskapen och höjer medvetandet kring miljö- och klimatfrågor kontinuerligt hos alla anställda 
- påverkar, ställer krav på och samarbetar med andra företag, leverantörer, myndigheter och 

organisationer 
- ser miljö- och klimatförbättrande åtgärder som investeringar 
- förebygger föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör 
- strävar ständigt efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget 
- Följer i allt väsentligt GHG-protokollet scope 1-3. (se nedan schematisk skiss) 

 

Miljöorganisation 
 
Från och med 2015.05.22 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig.  
Miljöansvarig verkar för samordning och integrering i verksamheten och mot leverantörer. Vårt 
miljöarbete, som inleddes 2013, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i 
företaget. Det långsiktiga målet är att nå en uppnå en harmonisering enligt ISO 14001.  
Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra 
miljöarbetet framåt i hela företaget. Avvikelser från planen och eventuella tillbud och skador på miljö 
och klimat följs upp och åtgärdas.  
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Handlingsplan 
 
Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande: 
 

• Källsortering av avfall 
Vi källsorterar vårt avfall och lämnar glas, papper, kartong, trä och plast för återvinning. 

 
 

• Energisparåtgärder 
Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och programvaror för att minska 
pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer.  
Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt. 

 

• Miljöanpassade inköp 
Miljöaspekter väger tungt vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon 
och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer 
miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras ständigt vid 
personalmöten. 

 
• Miljökrav på våra produkter och tjänster 

De produkter vi använder i verksamheten skall vara tillverkade av material som kan återvinnas 
eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur 
verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga 
ämnen. 
 

• Miljökrav på våra leverantörer 
Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i 
sin produktion och verksamhet. 
 

• Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning 
Våra fordon och hanteringsutrustning ska använda fossilfritt bränsle (HVO-diesel resp. el). 
Vi strävar efter att vara helt fossilfria i vår egen produktion, senast 2022. 
Vi informerar våra underleverantörer i Europa om vårt miljöarbete och ställer krav på att de 
arbetar aktivt mot samma mål. Regelbundna uppföljningsmöten ska genomföras. 
 

• Användning fossilfri el i hela företaget 
Elleverantörer med uteslutande produktion vid förnyelsebara källor (vatten, vind och sol) ska 
anlitas. Egen produktion av elektricitet med solpaneler (255 kW) vid vår terminalanläggning i 
Frövi har driftsatts. 
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• Miljökalkyler 
Vi upprättar löpande och redovisar miljökalkyler för alla våra transporter som underlag för 
ständiga förbättringar.  

 

• Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer 
Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs 
regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom 
muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. 
Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder. 
Vi strävar efter att samarbeta endast med leverantörer som har ett aktivt långtgående 
miljöarbete. 
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