Bæredygtig udvikling
Der er mange begreber inden for emnet bæredygtighed, men det er måske ikke helt klart hvad de betyder?
Brings bæredygtighedschef Catherine Löfquist forklarer, hvad vi mener med bæredygtig udvikling og hjælper
os med at definere generelle begreber inden for bæredygtighed.
Hvad mener vi egentlig, når vi taler om bæredygtig udvikling?
Bæredygtig udvikling er baseret på tre dimensioner: det sociale, miljøet og økonomien.
“Bæredygtig udvikling er en udvikling, der tilfredsstiller nutidens behov uden at gå på kompromis med
fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov.”
Hvordan arbejder vi for at nå vores bæredygtige mål?
Det omfatter alt fra miljø, etiske retningslinjer (CSR), arbejdsmiljø, mangfoldighed og socialt ansvar.
Dette arbejde omfatter vores egne medarbejdere men også vores underleverandører.
Ser vi på vores strategi, er fokus på miljøet;
• At tilbyde grønne tjenester
• Fossilfrit netværk (også mellem lande og byer)
• Partnerskaber / projekter - som kan føre til at drive udviklingen fremad
• Kommunikation – vi skal fortælle, hvad vi laver, både internt og eksternt
• Mål, CPI og opfølgning - VI har netop fået nye miljømål i tråd med Parisaftalen
Hvilke udfordringer og muligheder ser vi i at arbejde bæredygtigt?
Vi er en del af problemet men også en del af muligheden og mulighederne er mange;
• Vi skal være en attraktiv arbejdsgiver
• Vi skal reducere risici for fremtiden – det skal vi investere i, hvis vi skal have en plads i fremtiden
• Vi skal opfylde vores kunders krav
• Ejerskabskrav og socialt ansvar skal tages
• Vi er en stor virksomhed og kan gøre en forskel
Udfordringerne er
• Adgang til biobrændstoffer og køretøjer.
• Stor forskel mellem forskellige lande og de politiske spilleregler er nogle gange uklare og kortsigtede.
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Nedenfor er nogle af de mest
almindelige begreber inden for
bæredygtighed beskrevet
Klima positivt
At man formindsker og reducerer mere udledning end du udleder. I stedet for at være på 0, er du på minus.
Emissionsfri
Betyder, at du er fri for alle former for emissioner i naturen. For eksempel el, brint eller cykel.
Nul emission
Emissioner betyder udledninger af gasser og forurenende stoffer, der frigives i miljøet. Nul-emissioner betyder,
at der ikke udledes nogen emissioner, for eksempel fra et køretøj til vores miljø og atmosfære. Emissionsfri er et
andet ord om samme tema. Transportkøretøjer der opnår nul-emissioner, drives af elektricitet og brint.
Biobrændstoffer
Biobrændstoffer er vedvarende brændstoffer, der er produceret af biomasse (i modsætning til fossile brændstoffer).
Eksempler på biobrændstoffer er biogas, HVO og RME Ethanol.
Fossile brændstoffer
Fossile brændstoffer består af organiske kulstof- og brintforbindelser i sediment eller sedimenteret grundfjeld.
De fossile brændstoffer omfatter hovedsageligt naturgas, petroleum (diesel og benzin) og kul.
Fossilfri brændstoffer
Fossilfrie brændstoffer er vedvarende brændstoffer, der er produceret af biomasse, altså organismer,
der er dannet og holdt op med at leve for kort tid siden (i modsætning til fossile brændstoffer,
hvor organismerne levede for længe siden).
Vedvarende energi
Vedvarende energikilder, såsom solenergi, genopfyldes konstant gennem solens stråler. Eksempler på energikilder er
uran, kul, olie, vind, strømmende vand, solstråling og træ eller anden biomasse. De energikilder, vi mennesker bruger,
opdeles normalt i vedvarende energikilder og ikke-vedvarende energikilder. I Danmark kommer vedvarende energi
primært fra biobrændstoffer, solenergi og vindkraft.
Klimaneutral
At være klimaneutral betyder, at klimaaftrykket er nul over hele
livscyklussen, eller at klimaaftrykket er kompenseret af tiltag uden
for produktets livscyklus. Klimaneutral betyder, at dine aktiviteter
har nul indvirkning på klimaet.
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