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Pressrelease 8 april 2015 

NTM lanserar NTMCalc 4.0 
 

Vid NTM:s kommande årsmöte presenteras nästa generation av internetbaserade verktyg för 

beräkning av transporters miljö- och klimatpåverkan. Verktyget är byggt på senaste teknik som 

ger snabbare respons och tål hög belastning med flera tusentals användare. NTMCalc 4.0 har 

också fått en förbättrad design som gör kalkylarbetet snabbare och effektivare 

- Tack vare det moderna gränssnittet där alla funktioner, inklusive kart- och ruttningsverktyg 

är integrerade i ett och samma fönster ges god överblick och snabb åtkomst till resultat, säger 

Göran Löfgren, ansvarig designer på NTM. 

NTMCalc 4.0 fått nya funktioner för bland annat: 

 lokal databas för att lagra kalkyler och pågående arbete i egna datorn 

 Mer omfattande rapport- och utskriftsmöjligheter 

 Via modern webteknik (webservice) kan NTMCalc 4.0 integreras direkt med egna 

affärssystem, standardsystem och webbsidor. 

- Vår första hemsida med miljödata presenterade vi 1997, vårt första webbaserade 

beräkningsverktyg lanserade vi 1998 och nu kommer vår fjärde generation av 

beräkningsverktyg som öppnar upp helt nya möjligheter och är både snabbare och stabilare, 

avslutar Magnus Swahn, verksamhetsansvarig på NTM. 

För att höra mer om hur transporters miljöpåverkan kan reduceras med stöd av NTMCalc och 

en mängd andra intressanta föredrag, anmäl er till vårt spännande seminarium ”Förnyelse i 

transportbranschen” i Göteborg den 16 april. Gå in på: http://www.transportmeasures.org/wp-

content/uploads/2015/02/Invitation-NTM-Annual-member-meeting.pdf. Anmäl er via mail till 

info@ntmcalc.org. 

För mer information om: 

NTMCalc 4.0, Göran Löfgren. +46 705- 467 466 

NTM: Magnus Swahn. +46 70-643 1965 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverket för Transporter och Miljön (Network for Transport Measures) är en ideell och 

oberoende förening som sedan starten 1993 arbetar för att främja och utveckla 

transportsektorns miljö- och hållbarhetsarbete inom både godstransporter och resor. 

 

Bli medlem och stöd NTMs verksamhet samtidigt som ditt företag får fri tillgång till våra 

verktyg, metoder och seminarier. Läs mer om NTM på www.transportmeasures.org 
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