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Bakgrund och syfte

Projektet Fossilfritt 2030 har tagit fram denna 
vägledning. Syftet är att ge deltagande kommuner 
en översikt av hur de kan arbeta med klimat- 
smarta tjänsteresor i sin verksamhet.

Det finns flera fördelar med att främja klimatsmarta tjänsteresor, 
till exempel:
n  tidsbesparande – mer tid till kärnverksamhet;
n  kostnadsbesparande – lägre kostnad för tjänsteresor;
n  hälsofrämjande;
n  mindre miljöpåverkan;
n  stark varumärkesimage.

Underlaget till vägledningen kommer från bland annat Vägverkets 
och Trafikverkets rapporter, erfarenheter från kommuner samt från 
ett underlag som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Väst-
manlands län.
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Övergripande åtgärder

Politiskt beslut

1Be om ett politiskt beslut att främja klimat- 
smarta tjänsteresor. Om ett sådant beslut redan 
finns, exempelvis i en antagen klimatstrategi, 

hoppa över detta steg. Be istället om ett uppdrag 
att förverkliga målen för klimatsmarta tjänsteresor. 
Projektansvarig ska arbeta med hur målet ska upp-
nås, inte om åtgärder ska genomföras. 

Projektansvarig

2För att uppnå goda resultat är det mycket 
betydelsefullt att ha en ansvarig person som 
överblickar och driver arbetet med hållbara 

resor i tjänsten. Att ha medarbetare med uttalat an-
svar och arbetstid avsatt till mobilitetsfrågor är en 
förutsättning för goda resultat. Hur mycket tid som 
krävs varierar mellan kommuner och vilken typ av 
åtgärder som är aktuella. Ett bra riktmärke är minst 
15 procent av en tjänst i minst 2 år. 

Styrgrupp och referensgrupp

3Projektansvarig bör få stöd av en styr- och 
referensgrupp för att kunna ta fram åtgärds-
förslag och för att få en framgångsrik för-

ankringsprocess.

Klimatväxling

4Föreslå införande av klimatväxling, vilket gör 
det möjligt att finansiera åtgärderna. Klimat-
växling innebär att en intern avgift tas ut vid 

användning av de färdmedel eller fordon som verk-
samheten vill styra bort från, till exempel verksam-
hetens fossilbränsledrivna bilar, privatbilar och flyg.

Centralisering av fordonsansvar

5Att centralisera fordonsansvaret i en verk-
samhet är en effektiv åtgärd, eftersom det 
ger en överblick över användningen av hela 

fordonsflottan. På så vis skapas förutsättningar för 
uppföljning av hur fordonen används, ökad sam-
syn, förankring och samordning i strävan mot att 
uppfylla miljömålen. 

Att centralisera fordonsflottan förenklar också 
omfördelning av fordon för effektivare användning 
och god fordonsekonomi. Det blir lättare att styra 
mot fossiloberoende eller fossilfri fordonsflotta och 
dessutom minskar dolda kostnader.

Klimatsmarta tjänsteresor kan främjas 
med hjälp av många olika åtgärder. 
Det är oftast bäst att arbeta med åt-
gärderna i en tydlig ordning. Här följer 
de viktigaste stegen.

Politiska beslut och tydliga uppdrag är viktiga utgångs-

punkter för arbetet med klimatsmarta tjänsteresor.
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Elektroniska körjournaler – för  
uppföljning och effektivisering

6 Det finns många olika typer av elektroniska 
körjournalsystem. Från relativt enkla, som 
loggar de parametrar man vanligtvis jour-

nalför manuellt, till mer avancerade system som 
integrerar en mängd olika funktioner. Det finns 
också  en uppsjö av tilläggsfunktioner, till exempel 
upplåsning av bilen, bokningssystem, enkla rutt- 
optimeringsprogram och ISA (Intelligent Speed 
Adaptation). 

Den stora fördelen med elektroniska körjourna-
ler är att de förenklar administrationen av fordons-
flottan och gör det möjligt att optimera fordonsan-
vändningen.

I samband med byte av lokaler
eller nybyggnation

7I samband med planering av nybyggnation 
eller byte av lokaler har kommunen möjlig-
het att vara proaktiv och ställa krav på bygg-

herren eller hyresvärden så att goda förutsättningar 
för ett hållbart resande skapas. 
Några exempel på vad en kommun kan göra. 
n Tag fram en grön resplan inför nybyggnation 
eller flytt. 
n Arbeta med mobility management tidigt 
i plan- och byggprocessen.
n Ställ krav på bilpool, garage och parkeringar 
för cyklar samt laddmöjligheter till elfordon.

Nybyggnad eller byte av lokaler är ett bra tillfälle att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande. Cykelgarage 

vid järnvägs- och busstationen kan vara en sådan åtgärd.

6



Resepolicy

En policy för resor i tjänsten innebär styrning, kontroll och uppföljning, så att 
möten och resor uppfyller mål och krav kring ekonomi, miljö, arbetsmiljö och 
effektivitet. Processen att ta fram policyn är avgörande för framgång. Det är 
tillämpningen av policyn som styr, inte själva dokumentet. En policy för tjänste-
resor innebär också ställningstaganden för ett mer hållbart resande.

Prioritera klimatsmarta färdmedel
Om kommunen har ett politiskt beslut att arbeta 
med resepolicyn, se då till att resepolicyn priorite-
rar klimatsmarta färdmedel. 

Det är också viktigt att det finns krav på återkom-
mande uppföljningar som presenteras för chefer och 
politiker minst en gång per år. 
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Mötes- och resepolicy
Inspiration, fakta och exempel

Inspirerande exempel

Trafikverkets resepolicy
l Trafikverket har tagit fram en tydlig 
resepolicy som visar hur medarbetarna 
ska planera sina tjänsteresor. 

l Policyn lyfter fram att resfria möten är 
ett alternativ för möten under 4 timmar.

l Medarbetarna som har många tjänste-
resor ska erbjudas utbildning i sparsam 
körning som kan minska bränsleanvänd-
ningen med 10 procent.

1. KOMMA IGÅNG

 

1. Kommunicera utan resor (resfria möten)
•  Utrustning och program för resfria möten.

2. Gå, cykla, åk kollektivt 
•  Främja gångresor.
•  Tjänsteresor med cykel.
•  Bättre cykelvägar, angöring och underhåll.
•  Resekort/betaltjänster för resor med 
 kollektivtrafik.
•  Information om kollektivtrafik.

3. Använd bilpoolsbil 
•  Inför bilpool.

4. Använd verksamhetsbil  
•  Tillgängliggör verksamhetsbilar.

5. Privatbil i tjänsten  
• Villkor för ersättning för privatbil i tjänsten. 

Rekommenderad prioritets-
ordning av färdmedel
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Steg 1 – Utgångsläget
£	Tag reda på i vilken omfattning ni reser idag.
£
 

Tag reda på vilka kostnader era tjänsteresor  
  medför. En tumregel är att minst dubbla de 
  direkta kostnaderna för tjänsteresor, för att 
  inkludera bland annat administrationen och  
  restiden som resorna tar i anspråk.
£  Fundera på var de främsta behoven för   
  kommunikation internt och externt finns. 
£  Om det finns en resepolicy, kolla vad den   
  säger. Nämns resfria mötesalternativ?
£  Utifrån punkterna ovan, gör en samman-
  ställning som visar potentialen för resfria 
  möten i er organisation. 

Steg 2 – Förankra
£  Förankra hos ledningen.
£  Avsätt tillräckligt med resurser.
£  Motivera ledningen att föregå med gott   
  exempel.

Steg 3 – Arbetsgrupp
£  Ledningsrepresentant med.
£  Personalrepresentant med.
£  IT-/nätverkstekniker med.
£  Reseadministratör med.
£  Ytterligare nyckelpersoner med.

Steg 4 – Kommunikationsbehov
£  Sammanställning av vilka orter tjänsteresor  
  går till.
£  Översyn av till vilka grupper, yrkeskategorier  
  och personer som det finns skäl att erbjuda  
  resfria mötesalternativ.
£  Beskrivning av olika typer av kommunikation  
  och samarbete man har/vill ha/bör ha.
£  Översyn av den etablerade möteskulturen.
£  Undersökning av hur intresserad man är av  
  att byta mötesvanor.
£  Sammanfatta i en nulägesbeskrivning, som  
  underlag för köp av utrustning, nya mötes-
  rutiner och för uppföljning.
£  Fundera på vilka mål ni ska sätta upp som 
  ni ska mäta mot i steg 10.

Steg 5 – Tekniska lösningar
£  Beskrivning av teknisk utrustning, nätverk och  
  programvaror i den egna organisationen.
£  Inventering av befintliga abonnemang på   
  tjänster.
£  Inventering av befintliga säkerhetskrav, brand- 
  väggar etcetera.

£  Undersök tillgänglighet till support.
£  Beskrivning av motsvarande hos dem som man  
  planerar att ha resfria möten med.

Steg 6 – Utrustning/tjänst
£  Införskaffa utrustning, teknisk infrastruktur och  
  eventuella tjänster som är kompatibla med  
  dem ni ska kommunicera med.

Steg 7 – Styrmedel och rutiner
£  Komplettera resepolicy med en mötespolicy  
  eller gör om resepolicyn till en mötespolicy.
£  Formulera styrdokument och riktlinjer kopplade  
  till olika resfria mötesalternativ.
£  Sätt upp fungerande system för bokning av och  
  inbjudan till olika resfria mötesalternativ.

Steg 8 – Ansvariga
£  Utse ansvarig för bokning.
£  Utse ansvarig för drift.
£  Utse ansvarig för support.
£  Utse ansvarig för utbildning.
£  Utse ansvarig för uppföljning. 
En person kan ha flera ansvarsområden.

Steg 9 – Informera
£  Sprid information om nya rutiner för möten och  
  ny tillgänglig teknik via intranät, personaltidning,  
  anslagstavlor, arbetsplatsträffar med mera.
£  Ordna prova-på-evenemang där det under  
  avslappnade former går att testa.
£  Engagera, informera och utbilda personer som  
  ofta kallar till möten.
£  Motivera ledningen att föregå med gott exempel.

Steg 10 – Följ upp
£  Följ upp, exempelvis hur mycket resfria   
  mötesformer används, hur antalet fysiska   
  resor har förändrats samt förändringar i 
  attityder till resfria möten. 
£  Beräkna vinster/förluster (ekonomi, miljö, hälsa,  
  kvalitet i verksamheten).
£  Utvärdera i vilken grad kompletterande 
  investeringar behöver göras eller om informa- 
  tions- och utbildningsinsatser krävs.
£  Sprid resultat av utvärderingen inom organisa- 
  tionen. Om ni ser tydliga vinster, exempelvis  
  inom miljöområdet, kanske resultaten även ska  
  spridas externt, för att stärka varumärket. 

  Läs mer om resfria/digitala möten i myndigheter 
  på www.remm.se

Checklista resepolicy
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2. RESFRIA MÖTEN

Möten på distans i realtid
Resfria möten är möten på distans i realtid med 
teknikens hjälp, som telefon- och videokonferen-
ser samt webbkonferenser. Dessa möten kan och 
bör inte ersätta alla fysiska möten, men för vissa 
situationer kan de vara ett bra komplement. 

Resfria möten innebär nästan alltid en effekti-
visering eftersom mindre tid och kostnader läggs 
på resor. Dessutom underlättas kommunikationen 
internt och externt, bland annat genom att det blir 
lättare att genomföra oplanerade möten. 

För den enskilde indi-
viden kan den sparade 
tiden leda till minskad 
stress på både arbets-
platsen och i privatlivet. 

En vanlig kombina-
tion är telefonkonferen-
ser och någon form av 
webbaserade möten för 
att dela eller visa olika 
typer av dokument. 

Video- och webbkonferenser kan vara ett bra komplement till fysiska möten. De är oftast billigare och effektivare.

Inspirerande exempel

Region Skåne
l Region Skåne bedriver sedan ett antal 
år ett arbete med resfria möten. Tidigt i 
processen togs kontakt med flera förvalt-
ningar för att lyssna och diskutera vad 
de behövde för att kunna utföra möten 
utan att resa. 

l I samband med inköp av utrustning 
presenterades information, introduk-
tionsfilmer och goda exempel på hem-
sidan för att förmedla under vilka för-
utsättningar resfria möten kan användas 
och för att informera om vilka funktioner 
som inkluderas i systemet. Det hölls 
även utbildningar för flertalet anställda 
gällande hur tekniken och systemet 
fungerar. 

l Senare under processen köptes utrust-
ning in till flertalet av mötesrummen. Den 
används flitigt idag. 
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Checklista resfria möten
Inventera behov – utvärdera 
eventuell befintlig lösning 

£
 

Befintlig utrustning.
 • Webkameror
 • Högtalartelefoner
 • Headset
 • Skärmar
 • Videokonferensrum 
 etcetera

£
 

Befintliga program.
 • Vilka program finns (till exempel Skype)?

£
 

Användning och behov.
 • Hur mycket används utrustningen/  
 programmen?
 • Vilka verksamheter är användarna?
 • Till vilka typ av möten?
 • Behov av förbättring? 

Förbättra/utveckla 
Inköp/installation
Upphandling

£
 

Tag fram en specifikation på önskvärd 
 utrustning och program.
 • Nödvändig utrustning (måste)
 • Specificera antal enheter 
 • Önskvärda funktioner i program (till exempel 
 delning av skärm, fjärrstyrning av dator,   
 inspelningsmöjligheter etcetera)

£
 

Tag eventuellt fram upphandlingsunderlag.

£
 

Genomför inköp.

£
 

Installera och kontrollera.

Underhåll, support, utbildning

För utrustning såväl som program:

£
 

Säkerställ kontinuerligt underhåll.

£ Inrätta supportfunktion.

£
 

Tag fram instruktioner (kan vara i skrift eller  
 till exempel videoinspelningar).

£ Utbilda i programmet och hur man använder  
 utrustningen (utse eventuellt ambassadörer,  
 som kan introducera systemet och hjälpa   
 medarbetena att komma igång samt svara  
 på enkla frågor).

£ Introducera systemet och utbilda cheferna.

Information, uppmuntran

£
 

Att inkludera resfria möten i arbetsprocesser.

£
 

Instruktioner via intranät.

£
 

Informera via till exempel Yammer och mail.

£
 

Skriftlig information i fikarum.

£
 

Uppmuntra cheferna att kalla till resfria möten,  
 informera om utrustning och program på möten  
 och genom till exempel mail.

£
 

Information om resfria möten i receptioner  
 och mötesrum.
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3. GÅNGRESOR

Gångresor kan minska stressen
Genom att lyfta fram gångresor och utarbeta rikt-
linjer för när sådana resor är lämpliga ökar sanno-
likheten att de blir populära. 

Förutom miljöaspekten är fördelen med gång- 
resor att de är hälsosamma och avstressande. Av-
stånd upp till två kilometer kan vara lämpliga. 

Minskad stress kan motivera fler gångresor, trots 
att det ibland inte är det snabbaste sättet att resa. 
Det är viktigt att räkna restid från dörr till dörr när 
olika alternativ ska jämföras. 

Många frågor kan lösas under en promenad. Dessutom är promenadmöten bra för både hälsan och miljön.

Inspirerande exempel

STICK UT i Malmö
l STICK UT i Malmö är ett samarbets-
projekt mellan Malmö stad och Malmö 
högskola som syftar till att utveckla 
arbetsmiljön. Medarbetarna uppmuntras 
att till exempel hålla promenadmöten. 

l Tanken är att projektet ska vara hälso- 
främjande samt bidra till ökad kreativitet 
och problemlösande. 

l I samband med att man ska ta sig till 
ett möte i staden kan man promenera 
tillsammans med en kollega och kanske 
ha en avstämning under promenaden. 
Eller ha ett samtal via telefon.
isumalmo.se/kulturuppdraget/stick-ut
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Checklista gångresor
Inventera behov – utvärdera 
eventuell befintlig lösning 

£
 

Vilka tjänsteresor lämpar sig för gång?

£	Anslutande gångbanor/trottoarer vid   
 arbetsplatser? 
 • Kommer man ända fram på ett trafiksäkert  
 sätt?
 • Är vägvisningen och skyltarna tydliga?
 • Finns gångvägar?
 • Finns gångvägar till anslutande kollektiv-
 trafik? 

£	Uppmuntras gångresor i tjänsten idag? 
 • Regler (tid och avstånd) 
 • Information
 • Utrustning

£	Identifiera verksamheter och arbetsplatser 
 där gångresor är ett bra alternativ.

Förbättra/utveckla 
Inköp/installation
Upphandling

£	Inköp av: 
 • Paraplyer
 • Ponchos
 • Broddar
 • Ryggsäckar

£	App/stegräknare för kartläggning av fysisk  
 aktivitet (aktiva transporter).

£	Tag fram riktlinjer för när gångresor är lämpligt  
 alternativ i tjänsten.

Underhåll, support, utbildning

£	Utbilda chefer i rådande riktlinjer för gångresor 
 i tjänsten.

Information, uppmuntran

£	Information om riktlinjer, hälsofördelar med  
 gång via intranät, Yammer mail, via möten  
 etcetera.

£	Skriftlig information i fikarum.

£	Uppmuntra cheferna att informera på möten  
 och genom till exempel mail.
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4. CYKELRESOR

Cykling kan ersätta korta bilresor
Det finns ofta en potential att öka antalet cykel-
resor. Avstånd upp till 7 kilometer är lämpliga. 
Cykling kan ofta ersätta korta resor med bil, vilket 
minskar utsläpp och kostnader. Ungefär 60 procent 
av alla tjänsteresor är under 10 kilometer. 

Sex av tio tjänsteresor är under 10 kilometer. Många av dem kan genomföras med cykel istället för med bil.

Inspirerande exempel

Eslövs kommun
l I Eslövs kommun har enheten för Vård 
och Omsorg köpt in en parcykel och en 
låd- och lastcykel. Inköpet finansierades 
tack vare klimatväxling. 

l Personalen kan därmed cykla parcykel 
med brukare till och från daglig verksam-
het. Lastcykeln används i Eslövs tätort 
och ersätter biltransporter.  

l Hjälpmedel till äldre och personer med 
funktionshinder transporteras med hjälp 
av denna cykel.
www.eslov.se/arkiv/2017overgripandenyheter/
klimatvaxlingenlevererar.47649.html
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Checklista cykelresor
Inventera behov – utvärdera 
eventuell befintlig lösning 

£
 

Vilka tjänsteresor lämpar sig för cykling?

£	Inventera befintliga tjänstecyklar, deras skick  
 och anpassningsmöjligheter (till exempel   
 justera sadelhöjd).
 • Lastcyklar, elcyklar, vanliga cyklar, vikcyklar

£ Inventera hur mycket tjänstecykling som   
 utförs med privat cykel.

£	Ingår tjänstecyklarna i cykelpool? 
 • Antal cyklar, bokningssystem

£ Var parkeras cyklarna? 
 • I garage, under tak, utomhus eller icke   
 väderskyddat cykelställ
 • Ramlåsmöjlighet ute, belysning, cykelpump

£ Vem använder cyklarna? 
 • Verksamheter, typ av resor

£ Vem är fordonsansvarig? Vad ingår i uppgiften?

£ Finns underhållsrutiner för service?

£ Hur sker bokning, nyckelhantering/kodlås,  
 hantering av batterier? 

£ Identifiera nya användningsområden.

Förbättra/utveckla 
Inköp/installation
Upphandling

£	Skapa ett enkelt och tillgängligt boknings-
 system, nyckelhantering/kodlås och even-
 tuella batterier (utvärdera andra kommuners  
 lösningar). Uppföljning av bokad tid. Utse   
 ansvarig för hanteringen.

£	Köp in fler cyklar och utrustning om nödvändigt. 

£	Installera cykeldator på varje cykel för feedback  
 till cyklisten och verksamheten för att möjlig- 
 göra uppföljning av antal cyklade mil.

£	Säkerställ att eventuellt hyrcykelsystem är  
 enkelt att använda, till exempel kombinerat  
 kollektivtrafikkort med hyrcykelsystem.

£	Säkerställ att cykelparkering:
 • finns inom 25 meter från målpunkten/mål- 
 punktens entré (rekommenderat avstånd   
 enligt GCM-handboken) 
 • är lättillgänglig och väderskyddad
 • har bra låsmöjligheter och är upplyst
 • gärna har cykelpump

Underhåll, support, utbildning

£	Skapa fungerande servicerutiner, utse ansvarig.
 
£	Cykelskola för de som inte kan/är ovana att cykla.

£	Utbilda chefer/fordonsansvariga/ambassadörer  
 i bokningssystem, nyckel- och batterihantering.

£	Utbildning/demonstration av elcyklar och andra  
 specialcyklar.

£	Utbildning/demonstration av eventuellt hyr-
 cykelsystem.

£	Byte till dubbdäck vid halt väglag.

Information, uppmuntran

£	Information om riktlinjer, hälsofördelar med  
 gång via intranät, Yammer, mail, möten etcetera.

£	Skriftlig information i fikarum.

£	Uppmuntra cheferna att informera på möten  
 och genom till exempel mail.

£	Tag fram och sprid informationsmaterial som  
 visar på fördelarna med tjänstecykling.

£	Information om hur hyrcykelsystem fungerar  
 och kan användas i tjänsten.

£	Reseplanerare.

£	Inventera utrustning.
 • Hjälm, cykellås, regnkläder, reflexväst/reflexer

£	Finns/hur används hyrcykelsystemet i tjänsten?

£	Om det inte finns hyrcykelsystem, finns det  
 planer på att införa?
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5. KOLLEKTIVTRAFIK

Minst 20 resor för nya vanor
Underlätta och uppmuntra tjänsteresor med kollek-
tivtrafik. För personer som är ovana att resa med 
kollektivtrafik behövs minst 20 resor för att skapa 
en ny vana. Det krävs tålamod och uthålligt arbete 
för att öka resandet med kollektivtrafik.  

Många människor är ovana att resa med tåg och buss. Därför är det viktigt att stimulera nya resvanor.

Inspirerande exempel

Kumla kommun
l Inom Kumla kommun kan anställda 
använda sig av resekort som finns på 
samtliga förvaltningar för resor inom 
Örebro län. Övriga resor utanför länet 
beställs hos en upphandlad resebyrå.
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Checklista kollektivtrafik
Inventera behov – utvärdera 
eventuell befintlig lösning 

£
 

Finns realtidsinformation om kollektivtrafik  
 på arbetsplatser, till exempel på monitor vid  
 entréer?
 
£	Finns information om kollektivtrafik på intranät? 
 • Reseplanerare
 • Hållplatslägen
 • Turutbud
 • Betaltjänster/kollektivtrafikkort

£	Finns instruktion för hur man praktiskt går 
 tillväga när man köper sin biljett och planerar  
 sin resa?

Förbättra/utveckla 
Inköp/installation
Upphandling

£	Installera monitorer med realtidsinformation  
 vid entréer på större arbetsplatser.

£	Avtala med resebyrå om att föreslå tåg framför  
 flyg i relationer där tåg förordas.

£	Lägga upp lättillgänglig information om håll- 
 platslägen, turutbud, betaltjänster och rese-
 planerare på intranätet.

Underhåll, support, utbildning

£	Underhåll och support av monitorer med 
 realtidsinformation.

£ Uppdatera intranätet kontinuerligt med 
 information om kollektivtrafik.

Information, uppmuntran

£	Tillgängliggör information om kollektivtrafiken  
 inklusive information om hur man köper en  
 resa enkelt på intranätet, till exempel med länk  
 från startsidan.

£ Kommunicera att information om kollektiv-
 trafik finns tillgänglig via intranät, Yammer 
 mail, möten etcetera.

£	Skriftlig information i fikarum.
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Kampanjer

För att ytterligare uppmuntra att fler tjänsteresor ska ske med hållbara alternativ 
kan kampanjer användas för att motivera medarbetarna. Ett generellt arbetssätt 
för detta beskrivs i figuren.

Inspirerande exempel

Region Skåne: ”Prova tåget”

l För att uppmuntra efterlevnad av resepolicyn 
och reducera antalet flygresor mellan Skåne 
och Stockholm genomförde region Skåne test-
kampanjen ”Prova tåget”.  

l Syftet med kampanjen var att få upp resan-
det med nattåg för att nå det uttalade målet att  
tillsammans med andra aktörer rädda det ned- 
läggningshotade nattåget. 

l 15 frivilliga medarbetare från olika förvalt-
ningar testreste mellan Skåne och Stockholm  
i samband med alla tjänsteresor under två 
månader (hösten 2015). Resorna skedde med 
både dag- och nattåg.

l Information om kampanjen lämnades på in-
tranätet och satsningen kommunicerades även 
i media. Majoriteten av testresenärerna var 
positivt inställda efter testperioden och nattåget 
fortsätter att rulla. 

Inspirerande exempel

Region Östergötland: 
”Vårda miljön”

l Region Östergötland har tagit fram materialet 
”Vårda miljön” i syfte att höja den grundläggan-
de miljökunskapen inom verksamheterna. 

l ”Vårda miljön” är ett koncept/stöd för att, på 
varje avdelning eller motsvarande, enkelt 
kunna arbeta systematiskt för att nå miljö-
målen. Konceptet innefattar film, bildspel och 
häfte med åtgärdsförslag för att genomföra en 
timmes workshop på en arbetsplatsträff. Slut-
resultatet är en handlingsplan med miljöför- 
bättrande åtgärder. 

l Ett av arbetsområdena i ”Vårda miljön” är 
kommunikation och resande. Medarbetarna får 
en kort inblick i hur resor påverkar miljön samt 
vad man kan göra för att minska resornas 
miljöpåverkan. Konceptet började användas 
2015 och ska genomföras en gång per år.
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I Region Östergötland har 150 personer i 30 olika verksamheter fått testa att använda elbilar i tjänsten.

Inspirerande exempel

Region Östergötland:   
”Testa elbil i tjänsten”

l Under en vecka hösten 2015 fick Region 
Östergötland låna fyra elbilar genom projektet 
EU BEAST (Beyond Energy Action Strategies). 
Cirka 150 personer inom närmare 30 olika 
verksamheter testade att köra elbil i tjänsten. 

l Syftet med projektet var att främja använ- 
dandet av elbilar och utbyggnaden av ladd-
infrastruktur. 

l En uppföljning visar att inställningen till 
elfordon generellt är mycket positiv. Räckvidd 
och brist på laddplatser i regionen lyftes dock 
fram som en nackdel. 

l Sedan prova-på-kampanjen har Region 
Östergötland arbetat aktivt och målmedvetet 
med utveckling av laddinfrastruktur samt ökat 
andelen elbilar i fordonsflottan.

Inspirerande exempel

Region Östergötland: ”Prova-på-
kort” och informationskampanjer

l Region Östergötland har vid fyra tillfällen 
under 2014 bjudit in medarbetarna till klimat-
föreläsningar med meteorologen Pär Holm-
gren. Cirka 320 medarbetare fick då en 
utbildning i hur transporterna påverkar global 
uppvärmning. 

l Deltagarna på utbildningen fick erbjudande 
om ”prova-på-kort” till Östgötatrafiken.
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Egna anteckningar



Projektet Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige 

ska arbeta för att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-

målet om en fossiloberoende fordonsflotta samt påskynda och stötta 

näringslivets omställning. 

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden samt av Region Uppsala, Länsstyrelsen i Västman-

lands län/Region Västmanland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 

Stockholms stad, Biogas Öst och sjutton kommuner/landsting i Östra 

Mellansverige. 2030-sekretariatet, Svebio, Power Circle och Vätgas 

Sverige är samverkansparters.

Mer information hittar du på effektivarekommunalatransporter.se, 

klimatsynk.se och på www.lansstyrelsen.se/vastmanland.


