GREENHOUSE GAS PROTOCOL - NORDSTRÖMS BYGGHANDEL
Det blir allt viktigare att veta vilken klimatpåverkan ens egen organisation bidrar med och det har gått
från att vara en miljöfråga till strategisk positionering och kravställning vid investering. Familjeföretaget
Nordströms driver 11 anläggningar inom bygghandel och blev med hjälp av Ramboll det första
bygghandelsföretag i Sverige med koldioxidneutrala transporter till kund år 2019 och sedan ett helt
klimatneutralt företag år 2021.
Nordströms såg att klimatfrågan är avgörande för att familjeföretaget ska kunna fortsätta utvecklas
med den långsiktighet och vision som alltid funnits i bolaget. Nordströms anlitade Ramboll initialt för
klimatberäkningar av sin transportverksamhet för att bli första bygghandeln med koldioxidneutrala
transporter. Efter ett framgångsrikt första projekt påbörjades arbetet med att kartlägga hela företagets
klimatpåverkan enligt Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard.
Greenhouse Gas Protocol är en internationellt vedertagen standard för att beräkna ett företags
klimatpåverkan i tre olika nivåer (Scope). Nivå 1 inkluderar företagets egna direkta utsläpp från maskiner,
värmeanläggningar och liknande. Nivå 2 inkluderar även utsläpp från köpt energi som el och värme.
Slutligen inkluderar nivå 3 all klimatpåverkan som företaget bidrar till hos sina leverantörer och kunder
genom de produkter och tjänster man säljer. För Nordströms har Ramboll beräknat klimatpåverkan för Nivå
1 och 2 med detaljerad företagsinformation från Nordströms. Nivå 3 är mer komplicerad för ett företag som
säljer fler än 35 000 produkter. Ramboll har därför byggt upp en databas med information om Nordströms
lagervarors klimatpåverkan. Databasen uppdateras fortlöpande och bygger till stor del på information från
tillverkarnas EPD:er och till övrig del på generiska klimatdata från bl.a. Boverket. Denna databas gör det
möjligt att beräkna klimatpåverkan från sålda varor och gör det praktiskt möjligt att redovisa även nivå 3
och samtidigt kunna synliggöra de förbättringar som Nordströms gör med aktiva inköpsval mot mindre
klimatbelastande produkter.
Greenhouse Gas Protocol
• Internationellt vedertagen standard för klimatberäkningar
• Standard finns både för företag och produkters klimatpåverkan
• Standarden används som underlag för t.ex. Science Based Targets
och Hagainitiativet
• Rambolls LCA-team hjälper dig att välja den beräkningsstandard och
omfattning som passar bäst för just ditt företag.
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