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Nyheter från NTM – september 2015 
Vänligen sprid detta till andra i din organisation 

 
Tycker ni att någon mer i er organisation ska få detta nyhetsbrev? Meddela oss deras e-

postadress så uppdaterar vi vårt medlemsregister 

 
 

NYHETER 
 

 

 
Vi lanserar nu nya NTMCalc 4.0 genom att låta medlemmar pröva verktyget genom en länk 
som görs tillgänglig på vår hemsida under nyheter. När det nya verktyget har prövats i skarp 

drift kommer det ersätta nuvarande 3.0. När ni klickat på länken får ni logga in med era 

vanliga inloggningsuppgifter. Inloggningen är en helt ny teknisk lösning som är mer stabil än 
tidigare och kommer senare att ersätta all inloggning inom NTM.  

 
Höstens fortsatta utveckling av NTMCalc inkluderar framförallt: 

- Förnyelsebara drivmedel samt uppdatering av vissa nya fordon och farkoster 

- Olika former av kalkylstöd i befintliga affärsstöd via vår web service. Återkom om ni 
är intresserade av denna framtidslösning. 

 

 
För närvarande pågår ett intensivt internationellt utvecklingsarbete och harmonisering av 

metoder för miljökalkyler. I huvudsak inriktar sig detta arbete på utsläpp av koldioxid och i 
viss mån växthusgaser. Arbetet sker på lite olika sätt och NTM observerar samt medverkar i 

denna utveckling. Nedan är några exempel: 
 

- Green house protocol har presenterat en bilaga för att förtydliga scope 3 beräkningar 

avseende transporter. 
- Den europeiska standarden EN 16 258, som NTM var med och utvecklade är i drift 

sedan drygt två år och prövas på olika sätt. Flera praktiska handböcker och fallstudier 
för tillämpningen av standarden publiceras i bl.a. Holland och Danmark. 

- Lagstiftningen i Frankrike kring rapporteringskrav av transporters utsläpp av koldioxid 

tillämpas idag. I EU diskuteras olika former av rapporterings- och redovisningskrav av 
trafikslagens utsläpp av främst koldioxid. EU har även gjort en utlysning på temat att 

redovisa transporters utsläpp av koldioxid inom programmet Horizon 2020. NTM 
kommer sannolikt via partners medverka i denna utlysning. 

- Industrin i form av transportsäljare och transportköpare utvecklar internationellt 

harmoniserade metoder via initiativet Global Logistics Emission Council, GLEC där 
även NTM medverkar. 

 
NTM kommer fortsatt att vara aktiva och pådrivande på detta område, för att säkerställa 

robusta internationellt fastlagda normer. Fortsatt kommer NTM även att driva utvecklingen av 

metoder som inkluderar påverkan av klimat, natur samt hälsa.   
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I takt med allt mer välfungerande och sofistikerade beräkningssystem för transporters utsläpp 
och energianvändning uppstår ett växande behov för att bättre kunna värdera och jämföra 

dessa prestanda. På detta vis möjliggörs bättre prioritering av förbättrande åtgärder. 
 

Fortsatt är detta område under utveckling inom NTM med olika pilotprojekt som stöder 

transportupphandling med nivåkrav på transportörer. NTM medverkar även i ett EU-
finansierat projekt, Swiftly green där dessa tankar testas för EU:s TEN-T transportkorridorer.  

 

 
NTM har börjat att mer systematiskt publicera olika exempel på förbättringsarbete som syftar 

till att minska transporters miljöpåverkan. Redovisningen sker på hemsidan och kommer 

under hösten kompletteras för att täcka in samtliga trafikslag med de huvudsakliga 
principiella sätten att förbättra transporters miljöprestanda. Följ gärna denna utveckling på 

hemsidan eller ännu hellre medverka med egna goda exempel som vi kan publicera. 
 

 

MÖTESPLATS  
 

Lär känna NTMCalc på mindre än två timmar 
 
1 oktober 

Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 28 september 
per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en 

dag före webinariet. Vi kommer att beskriva och diskutera NTMCalc 3.0 samt NTMCalc 4.0 

 
 

Get to know NTMCalc in less than two hours 
 
October 6 

Participate in our English spoken webinar from 10 a.m. to 11.30 a.m. Latest registration 
October 2 through info@ntmcalc.org. You will receive an invite the day before the webinar. 

We will describe and discuss NTMCalc 3.0 and NTMCalc 4.0 

 

 

Lär känna NTMCalc på mindre än två timmar 
 
9 oktober 

Deltag i vårt webinar på svenska från 10.00 till ca 11.30. Anmäl er senast den 6 oktober mars 
per mail till info@ntmcalc.org. Du kommer att få en inbjudan med inloggningsuppgifter en 

dag före webinariet. 
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NTM:s höstmöte 2015 – vid konferensen Hållbara transporter 

Datum 2015-11-19 

Plats: Stockholm hotell Rival 
Hela programmet: http://hallbaratransporter.ivl.se/ 

 

NTM:s session 13.30 – 15.00 

 

Transporternas roll i den cirkulära ekonomin 
 

- Den cirkulära ekonomin och transporterna - en introduktion 

- Lönsamma och effektiva transporter bygger på resurseffektivitet 
- Effektivitet i försörjningskedjan genom återvinning och nya material 

- Hur ser nästa generation på mobilitet och transporter 

- Debatt om transporter i den cirkulära ekonomin 
 

Anmälan görs på hemsidan för hela konferensen. Glöm inte att meddela att ni är medlemmar i 
NTM och därmed erhåller rabatt på anmälningsavgiften. 

 

Mer information om hela seminariet och detaljer kring NTM:s kommer inom kort på 
hemsidan.  

 

http://hallbaratransporter.ivl.se/

