
Hur kan ni som företag/organisation 
resa mer hållbart?

- Konkreta förslag på en hållbar resepolicy



Vi behöver alla bidra till ett mer hållbart  
resande. Nu finns det fler möjligheter än  
någonsin för dig som vill flyga klimatsmartare. 
Ett sätt är att välja biobränsleflyg som  
komplement till andra transportformer.

Vi på BRA tror inte att lösningen på klimatfrågan är att sluta 
resa. Vi vet att inrikesflyget behövs. Vi vet att folk, företagare 
och familjer vill och behöver flyga för att kunna hålla kontakten, 
göra affärer och umgås. Hur ska de annars ta sig fram snabbt 
och enkelt över vårt avlånga land? Vi tror helt enkelt på en 
framtid som omfattar ett hållbart resande som stimulerar  
tillväxt och möjliggör att man kan bo och verka i hela Sverige. 

Gör det lätt för era medarbetare att 
göra ett grönare val när de ska boka 
en tjänsteresa. 
För att resandet ska bli mer hållbart behöver vi göra aktiva 
och mer klimatsmarta val när vi ska resa. Det ska vara enkelt 
att välja rätt och att välja hållbart. Därför har vi tagit fram  
riktlinjer för vad du som privatperson och som företag/ 
organisation ska tänka på när ni väljer resesätt.

Exempel på hur en hållbar resepolicy kan se ut:

"Resor i tjänsten ska vara kostnadseffektiva, energisnåla, 
tidseffektiva och miljöanpassade. Tåg bör prioriteras för kortare 
resor inom Sverige. För att skapa hållbarhet för både klimat 
och medarbetare, kan flyg med fossilfritt biobränsle väljas om 
det bedöms som mest effektivt i förhållande till frånvaro från 
arbetsplats, hem och familj. Ickefossila drivmedel ska alltid 
prioriteras om möjligt. Resor i tjänsten ska genomföras med 
företag/organisationer som klimatkompenserar för sina fossila 
koldioxidutsläpp."

Klimatkompensation
BRA klimatkompenserar hela sin verksamhet i samarbete 
med Natural Capital Partners som levereras lösningar som 
innefattar förnybar engergi, minskning av fossila utsläpp,  
ökad biologisk mångfald. Det projekt som BRA har valt att sat-
sa på är Gold Standard projekt i Turkiet som kombineras med 
ett VCS (Verifief Carbon Standard) certififierat vindkraftprojekt i 
Indien.

Om ni redan har en resepolicy 
kan den uppdateras för att  
innefatta hållbarare flyg.

Tips! 



Här är BRAs biobränslebiljetter:

• Årskort Miljö Class: Med ett årskort med BRA Miljö 
 Class köper du 100% fossilfritt biobränsle (100st  
 genomsnittliga inrikesresor tankade med 100%  
 biobränsle) samt klimatkompenserat.

• Klippkort Miljö Class: Nu finns både traditionella 
 klippkort och klippkort med Miljö Class.

• Köp Miljö Class som tilläggstjänst på flygbra.se när 
 du bokar en flygresa.

• Förköp Miljö Class: Alla tjänsteresor görs med viss   
 del biobränsle. Ni bestämmer själva om ni vill köpa 
 fossilfritt biobränsle för hela eller delar av resan.

• Byt in din bonuspoäng mot biobränsle: Använd dina   
 intjänade lojalitetspoäng i BRA Vänner till fossilfritt
 biobränsle.

Behöver vi flyga på fossilfritt biobränsle om 
vi klimatkompenserar?

Skillnaden mellan biobränsle och klimatkompensation

Biobränsle: Fördelen med biobränsle framför vanligt 
flygbränsle är att det inte blir någon nettoökning av 
koldioxid i atmosfären.

Klimatkompensation: I samarbete med en certifierad 
partner investerar företaget i projekt som minskar  
koldioxidutsläppen i samma omfattning som sina  
utsläpp.

Så här funkar det när du köper Miljö Class:

• För enhetspriset 300 kronor per flygning byts fossilt 
 jetbränsle ut till fossilfritt biobränsle i efterhand 
 motsvarande den mängd som går åt för en genom- 
 snittlig flygning med BRA (1 timme).

• Biobränslet fylls på i en ordinarie tankanläggning på   
 en flygplats som BRA trafikerar och kommer på så   
 sätt in i systemet för bränsle till flyget i Sverige.

• BRA ser alltså till att fossilt bränsle, som annars skulle   
 tankas av oss och andra flygbolag, ersätts av fossilfritt 
 biobränsle. Precis på samma sätt som modellen för 
 grön el.

• På detta vis bidrar BRA och du som resenär till en   
 minskning av de fossila utsläppen av koldioxid.

• Flygplatsernas infrastruktur kring flygbränsle och   
 tankning av flygplan innebär att inget flygbolag har   
 egna bränslepumpar.

 

BRA Miljö Class

Vi har tagit fram ett antal produkter som ska göra det enklare för dig som resenär att 
resa grönare. I BRA Miljö Class reser du för bara 300 kronor extra med fossilfritt  
biobränsle som motsvarar en genomsnittlig inrikesresa med BRA. Dessutom är  
resan klimatkompenserad.



Kristianstads kommun 
I Kristianstad har kommunfullmäktige beslutat att 
flygresor i tjänsten som görs med flygbolag där avgift 
för fossilfritt bränsle köps och klimatkompensation görs 
direkt via biljettpriset, undantas från kommunens lokala 
klimatväxlingsavgift för resor. Det räcker alltså med att 
boka t ex BRA Miljö Class när man köper en flygbiljett.

Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen har som mål att bli fossilfria till år 
2030. Som en del av detta arbete så har de sett över hur 
de gör sina tjänsteresor. Under 2018 halverade Wäst-
bygg sina resor med flyg och valde istället att prioritera 
tåg och förbättra sitt digitala stöd för att möjliggöra 
videomöten och konferenser. Men "Mellan vissa orter är 
det svårare och då är vi mycket tacksamma att flygbolag 
som BRA driver utvecklingen för hållbarare flyg och bättre 
drivmedel", säger Karin Lundmark hållbarhetschef på 
Wästbygg Gruppen. Wästbygg Gruppen har valt att flyga 
med 100 % fossilfritt biobränsle och full klimat- 
kompensation på alla företagsresor genom BRA Miljö 
Class.

Svenska spel
Svenska Spel har som mål att ska sänka bolagets 
Co2-utsläpp med 50 % mellan år 2010 och 2020. Ett av 
deras fokusområden inom miljö är tjänsteresor. Här är 
några exempel på hur de arbetar för att minska klimat-
påverkan: 

• De förköper BRA Miljö Class, vilket innebär att de 
 flyger alla sina tjänsterresor på fossilfritt biobränsle.
• För att spara in på flygresor mellan kontoren i bl a  
 Visby och Solna har de investerat i videokonferens-
 utrustningar. 
• Medarbetarna lånar SL-kort på kontoret i Solna för 
 att minska på taxiresor och istället åka kollektivt.
• I Visby finns det lånecyklar tillgängliga för 
 medarbetarna, för att minska på de korta bilresorna.

Läs mer på flygbra.se/miljo

Hur gör andra företag för att resa grönare?

Det finns företag och organisationer som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och 
aktiva miljöval.

... med biobränsle i tankarna på BRAs befintliga plan minskar de 
fossila koldioxidutsläppen med upp till 70 %.

... BRA flyger oftast på höjder under 8000 meter för att undvika s k höghöjdseffekter. 

… Bränsleförbrukningen när du flyger propellerflygplan  
med BRA är mindre än 0,5 liter/mil.

… BRAs mål är ett fossilfritt inrikesflyg 2030.

… inrikesflyget står för 1 % av Sveriges koldioxidutsläpp.

… Svenskt flyg släpper ut mindre koldioxid än vägtrafiken.

… Flyget betalar för sina koldioxidutsläpp genom utsläppsrätter inom EU.

...


