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Tommy Witedal, vd, Leif Hägg, miljösam-

ordnare, och Bo Ekström, ekonomichef, 

på Toyota Center Malmö är samlade 

framför världens första serietillverkade 

hybridmodell, Toyota Prius, nu i tredje 

generationen.

På väg mot nollutsläpp
Toyota i Sverige var först i världen med att sätta 

upp CO2-mål för sina återförsäljare. Bilarna de 

säljer får i genomsnitt bara släppa ut 143 gram 

koldioxid per kilometer. Ett tufft mål som följs upp 

var 14:e dag.

– Vi ligger bra till i Malmö, säger vd Tommy 

Witedal på Toyota Center. Efter sex månader har bi-

larna vi sålt ett genomsnitt på 134,9 g koldioxid per 

kilometer. Det beror på att vi har ett stort modell-

program. Flera bilar klarar utsläppsgränserna för en 

miljöbil på 120 g koldioxid per km och drar snabbt 

ner snittet.

Toyota Center Malmö AB vill också ha koll på 

sin energiförbrukning. Därför har företaget skaffat 

Energidialog från E.ON. Det är en webbaserad tjänst 

för uppföljning och analys av effekt- och energian-

vändningen.

– Det hjälper oss att få kunskap om vår elför-

brukning på anläggningarna i Malmö, Lund och Trel-

leborg och även gasförbrukningen i Lund, förklarar 

ekonomichef Bo Ekström.

– Energidialog är ett bra verktyg i en stor orga-

nisation som vår. Som ekonomichef vill jag ha exakt 

information i varje månadsbokslut. Dessutom kan 

vi använda informationen i Energidialog till att höja 

medvetenheten internt.

Sänker elförbrukningen
Miljösamordnare Leif Hägg slår ett slag för det 

senare. Han har ansvar för att elförbrukningen 

på anläggningarna minskar. Målet är att årets 

förbrukning ska vara lägre än förbrukningen 2007 

då den låg på strax över en miljon kilowattimmar.

– Även detta mål ligger vi bra till med, trots att 

vår anläggning inte är energimässigt optimal. Den 

har bland annat många individuella kylmaskiner. 

Men vi kan jobba med att släcka onödig belysning 

och datorer när vi inte använder dem. Då är det 

viktigt att öka personalens medvetenhet genom 

information.

Elen som Toyota Center Malmö använder är Bra 

Miljöval; el producerad enligt Naturskyddsförening-

ens kriterier. Miljöarbetet pågår systematiskt inom 

Toyota. Strävan efter nollutsläpp är övergripande.
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Energidialog ger företaget kontroll  
på sin energianvändning.


