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Det finns många vinster med att klimatanpassa sina resor  
och transporter. Enkla åtgärder kan ha god effekt på miljön 
och kan dessutom leda till ekonomiska besparingar eller  
påverka hälsa och varumärke på ett positivt sätt. 

Men vad kan man göra och hur? Här finns tips på verk- 
ningsfulla insatser som kan genomföras i företag och  
organisationer. 

Råden, som är tänkta som inspiration eller varför inte  
som byggstenar i en egen policy, är indelade i tre nivåer:

 Nivå 1 – grundläggande åtgärder på basnivå.

 Nivå 2 – går ett steg längre med ytterligare åtgärder  
  och skärpta krav.

 Nivå 3 – adderar åtgärder och kravnivåer som ligger  
  i framkant när det gäller klimanpassning av  
  resor och transporter.

Självklart går det att kombinera åtgärder från de tre nivå-
erna på olika sätt för att bäst passa den egna verksamheten. 
Hur långt har verksamheten kommit? Bocka av och hitta nya 
utmaningar.

Stockholms stad arbetar för att minska utsläppen av kol- 
dioxid och hälsofarliga luftföroreningar i Stockholmsluften. 
Du är välkommen att kontakta miljöförvaltningen med frågor 
eller för ytterligare stöd och tips. Tel 08-508 28 800.

Mer information och exempel på vad andra har gjort finns 
också på stockholm.se/klimatsmarta-resor-och-transporter

Råd och tipsRåd och tips
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http://stockholm.se/klimatsmarta-resor-och-transporter
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 Vi uppmuntrar resfria möten, att gå eller 
cykla kortare sträckor, att välja kollektiv-
trafik och tåg framför bil och flyg samt att 
minska resandet med egen bil i tjänsten. 

 Det är lättare att välja tåg som färdsätt  
om medarbetarna får möjlighet att arbeta  
under restiden och räkna den som arbetstid.

 Vi ser till att alla i verksamheten känner  
till och använder vår resepolicy.

 Vi har teknik för att enkelt kunna ha  
telefonmöten och webbmöten eller video- 
möten. Medarbetarna får utbildning i  
tekniken och det finns support.

 Vi ser till att vår resebokare väl känner  
till vår policy kring tjänsteresor och ger 
reseförslag utifrån den. 

 Vi följer upp hur långt vi reser i tjänsten 
med olika färdmedel.

Fundera i första hand över om det går att mötas utan att resa. Behövs en  
resa, välj tåg och kollektivtrafik framför flyg och bil. Hur medarbetarna reser  
till arbetsplatsen påverkar hur de reser i tjänsten och vice versa. Hållbara 
resor till arbetsplatsen underlättar därför även för att cykla eller att åka  
kollektivt i tjänsten.

  Det är lättare att välja tåg som  
färdsätt om medarbetarna får möjlighet 
att arbeta under restiden och räkna  
den som arbetstid. 

Hållbara resor 
i tjänsten

NIVÅ  
1
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 Vi har tydliga riktlinjer för att underlätta val av tåg, 
till exempel för vid vilka resor tåg ska väljas i första 
hand. Hyrbil eller bilpoolsbil är förstahandsvalet när 
bil behövs (undantag kan göras för dem som kör 
mycket).

 Exempel: Resor Stockholm–Göteborg ska alltid ske med 
tåg om det inte finns särskilda skäl. Tåg ska väljas om 
resan är kortare är 50 mil och restiden (enkel resa) inte 
blir mer än 30 procent eller en timme längre än en 
resa med flyg eller bil.

 Vi har tjänstecyklar, elcyklar eller lastcyklar för 
kortare resor. Det finns lånehjälmar. Cyklarna står 
lättillgängligt och underhålls. Elcyklarna har möjlighet 
till laddning.

 Vi gör det lätt för medarbetarna att resa med  
kollektivtrafiken, till exempel genom att tillhanda-
hålla biljetter.

 Personer i ledande ställning föregår med gott  
exempel och går, cyklar eller åker kollektivt  
i tjänsten.

 Medarbetare som kör mycket bil i tjänsten  
utbildas i sparsam körning för att minska bränsle- 
förbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid. 

 Vi följer regelbundet (minst årligen) upp energi- 
användning och koldioxidutsläpp från våra tjänste-
resor. Vi tar fram handlingsplaner för ett mer håll-
bart resande och genomför ständiga förbättringar.

 Vi har en egen bilpool eller är medlemmar  
i en bilpool som ger tillgång till bil i tjänsten. 
Det kan innebära att medarbetaren hittar 
en bil närmare hemmet än på arbetsplatsen 
för en resa till ett morgonmöte. 

 Bilpoolsbilar kan framförallt ersätta bilar 
med körsträckor under 1  000 mil/år. Förutom 
att verksamheten kan spara pengar, kan det 
bidra till att fler får tillgång till poolbilar. 
Om verksamheten har en egen bilpool låt 
den gärna vara öppen för medarbetarnas 
privata resor under helgerna.

 Vi ersätter inte egen bil i tjänsten. 

 Vi klimatkompenserar för koldioxid- 
  utsläppen från våra tjänsteresor.

NIVÅ  
2

NIVÅ  
3
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Använd fordonen effektivt. Kanske kan en del av bilarna ersättas  
med en bilpool. Välj så klimatsmarta fordon som möjligt, helst fossilfria. 
Se också till att fordon som kan tankas med ett förnybart drivmedel i 
största möjliga utsträckning tankas förnybart. Råden i det här avsnittet 
är tänkta för bilar och lätta lastbilar under 3,5 ton. 

 Vi samplanerar bilanvändandet internt så 
att vi har färre bilar som utnyttjas mer och 
ser över möjligheten att ersätta fordon som 
körs under 1 000 mil/år med bilpool, taxi 
eller annat.

 Alla bilar och lätta lastbilar vi köper in 
eller leasar som tjänstebilar, förmåns- 
bilar och bilpoolsbilar uppfyller kraven på 
koldioxidutsläpp i Upphandlingsmyndig-
hetens baskrav för inköp av fordon  
(se upphandlingsmyndigheten.se).
 På miljöfordon.se finns en sökfunktion som 

visar vilka bilmodeller som uppfyller olika 
miljöbilsdefinitioner och även vilka som 
klarar Upphandlingsmyndighetens olika 
kravnivåer.

 I avtal med taxiföretag och hyrbilsföretag 
ställer vi samma fordonskrav som när vi 
köper in eller leasar egna bilar.

 Vi kontrollerar regelbundet våra bilars 
däck. Rätt däcktryck minskar bränsle-
förbrukningen.

 Vi har satt ett mål för hur stor andel av 
det drivmedel vi tankar som ska vara 
förnybart. (Ett mål på 70 procent är inte 
orimligt.)

 Vi följer upp hur stor andel av våra fordon 
som uppfyller Upphandlingsmyndighetens 
baskrav. Vi följer också upp hur stor andel 
som drivs med förnybart drivmedel samt 
hur stor andel förnybart bränsle dessa 
fordon tankas med.

Hållbar  
fordonsflotta 

 På miljöfordon.se finns en 
sökfunktion som visar vilka 
bilmodeller som uppfyller 
olika miljöbilsdefinitioner.  

NIVÅ  
1

http://upphandlingsmyndigheten.se
http://www.miljofordon.se
http://www.miljofordon.se
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 Vi väljer endast fordon (lätta lastbilar, tjänstebilar, 
förmånsbilar och bilpoolsbilar) som går på el eller 
förnybart bränsle.

 Ett bra sätt att titta på klimatpåverkan från ett fordon 
är att lägga samman koldioxidutsläpp från avgasröret 
med koldioxidutsläpp från produktionen av bränslet, så 
kallat well to wheel-värde (WTW). På miljöfordon.se finns 
WTW-värden för alla miljöbilar. 

 Vid inköp av däck gör vi ett medvetet val utifrån 
energi- och bullermärkningen av däck (se energi-
myndigheten.se). 

 Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleför-
brukning och de mest energieffektiva däcken beräk-
nas minska förbrukningen med upp till 10 procent. 
Energimärkningen visar energieffektivitet, väggrepp 
vid vått väglag och buller (se energimyndigheten.se).

 Vi sätter ett högre mål (till exempel 85 procent) för 
hur stor andel förnybart drivmedel som ska tankas  
i företagsbilar, tjänstebilar och egna bilpoolsbilar.

 Vi har laddplatser för elfordon och laddhybrider 
samt rutiner för hur dessa ska laddas för att köras  
så mycket som möjligt på el, till exempel att de alltid 
ska laddas på natten och efter varje körning.

 Vi väljer även bort fordon (lätta lastbilar, 
tjänstebilar, förmånsbilar och bilpoolsbilar) 
som går på förnybar diesel, på grund av 
deras kvävedioxidutsläpp.

 Vi redovisar utsläppen från våra fordon 
och klimatkompenserar för koldioxid-
utsläppen. 

NIVÅ  
2

NIVÅ  
3

  Däck svarar för 20 procent av fordonens  
bränsleförbrukning och de mest energi- 

effektiva däcken beräknas minska  
förbrukningen med upp till 10  procent. 

http://www.miljofordon.se
http://energimyndigheten.se
http://energimyndigheten.se
http://energimyndigheten.se


10 KLIMATSMARTA RESOR OCH TRANSPORTER

Underlätta för medarbetare och besökare att gå, cykla eller åka kollektivt till och 
från arbetsplatsen. Underlätta även för medarbetarna att cykla eller åka kollektivt 
i tjänsten. Den som måste använda egen bil i tjänsten tar bilen till arbetet. Gratis 
parkering vid arbetsplatsen kan också bidra till ett ökat bilåkande. 

Hållbara resor till och 
från arbetsplatsen

 Vi tillåter att våra medarbetare arbetar  
hemma i den mån det är möjligt med 
hänsyn till verksamheten.

 Vi har cykelparkering nära entréerna till 
arbetsplatsen.

 Vi informerar alltid om möjligheten att gå, 
cykla eller åka kollektivt till verksamheten 
i samband med inbjudningar och på vår 
hemsida. Den informationen kommer före 
informationen om hur man tar sig till oss 
med bil.

 Vi erbjuder flextid så långt som möjligt. 
Flextid gör det lättare för medarbetarna 
att åka kollektivt. 

 Vi erbjuder alternativ till eget fordon  
i tjänsten så att våra medarbetare blir  
oberoende av egen bil till och från  
arbetsplatsen.

 Våra medarbetare betalar marknadshyra 
för parkering vid arbetsplatsen, samma 
avgift som för intilliggande parkeringar 
eller parkering på gata. 

 Vi underlättar för våra medarbetare att 
arbeta hemma genom att erbjuda bärbara 
datorer och uppkoppling till arbetsplatsen. 

 Vi har en säker och väderskyddad cykel-
parkering som passar olika typer av cyklar, 
även lastcyklar. Platsen är upplyst och det 
finns möjlighet att låsa fast eller låsa in 
cykeln. 

 Vi har en lättillgänglig fast cykelpump för 
medarbetare och besökare som cyklar till 
arbetsplatsen. 

 Vi har dusch och omklädningsrum samt 
utrymme för förvaring av kläder på arbets-
platsen för dem som cyklar eller springer 
till jobbet.

 Vi har en årlig aktivitet för att uppmuntra 
gång, cykling eller kollektivåkande, exem-
pelvis att medarbetarna under en period 
registrerar hur mycket de går, cyklar eller 
åker kollektivt och deltar i tävling eller 
utlottning.

 Personer i ledande ställning föregår med 
gott exempel och går, cyklar eller åker  
kollektivt till jobbet. 

 Vi har realtidsinformation om avgångstider 
i kollektivtrafiken, till exempel på intranätet 
och på skärmar i entrén. 

 Vi hjälper våra medarbetare att hitta en  
samåkningspartner genom interna eller  
externa samåkningstjänster, till exempel  
en anslagstavla på arbetsplatsen, webb-
tjänst eller app.

NIVÅ  
2

NIVÅ  
1
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 Vi erbjuder våra medarbetare förmånscykel. 

 Förmånscykel innebär att företaget köper eller leasar  
en cykel. Medarbetaren betalar förmånsvärdet och  
företagets kostnad för cykeln. Det blir förmånligt  
genom att avdraget görs på bruttolönen och genom  
att inköp av stor volym ger möjlighet till lägre pris. 
Förmånen kan vara särskilt intressant för dyrare  
cyklar, till exempel elcyklar, där månadsvis betalning 
kan underlätta. 

 Vi erbjuder kostnadsfri service och tillbehör till våra 
medarbetares privata cyklar. (Ska förmånsbeskattas.)

 Vi genomför årligen vintercyklingsaktiviteter. Det 
kan vara gratis byte till dubbdäck eller en kampanj 
som uppmuntrar till cykling hela året.

 Våra medarbetare har möjlighet att duscha och 
byta om på arbetstid.

 Våra medarbetare har tillgång till ett utrymme med 
enklare utrustning för att kunna laga och serva sina 
cyklar.

 Vi samlar in information om infrastruktur och om 
hur det fungerar att gå och cykla till arbetsplatsen 
och vidarebefordrar till den som är ansvarig för 
gång- och cykelfrågor i kommunen.

 Vi erbjuder förmånsbeskattade periodkort för  
kollektivtrafiken. 

 Vi installerar laddplatser vid parkeringsplatser som 
hyrs ut till medarbetare. 

 Vi redovisar energianvändning och koldioxidutsläpp 
från resor till och från arbetet samt klimatkompen- 
serar för hälften av koldioxidutsläppen (enligt  
principen att arbetsgivaren och medarbetaren har 
ett delat ansvar för resorna till och från arbetet).

 Vi följer regelbundet upp hur våra med-
arbetare reser till och från arbetet (andel 
som går, cyklar, reser kollektivt, åker bil 
samt avstånd) och tar fram handlings-
planer för ett mer hållbart resande. Vi 
redovisar även energianvändning och 
koldioxidutsläpp från resorna.

NIVÅ  
3

 Förmånscykel innebär att 
företaget köper eller leasar en 

cykel. Medarbetaren betalar 
förmånsvärdet och företagets 

kostnad för cykeln.  
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Hållbara  
godstransporter
Ställ miljökrav på leveransen vid köp av en 
vara eller tjänst. Det har visat sig att högre 
krav inte behöver innebära högre kostnader. 
Bara genom att frågan ställs kommer miljö 
upp på agendan hos leverantörerna.

Fråga vilka förslag leverantörerna har för 
att minimera transporterna. Ett sätt att  
underlätta för åkeriet att optimera sina 
rutter är att ha ett flexibelt varumottagande, 
till exempel leveransboxar. Fråga om leve-
rantörerna kan använda cykelbud eller 
kollektivtrafik. Ställ krav på drivmedel och 
koldioxidutsläpp för fordonen. Välj miljö-
märkta transporter eller använd till exem-
pel Upphandlingsmyndighetens förslag  
på krav eller Stockholms och Göteborgs 
stads miljölastbilsdefinition.

Det underlättar för leverantören att få  
tydliga och enkla krav som används av  
fler kunder.

 Vi strävar alltid efter att välja fossilfria 
transporter som gång, cykel, kollektivtrafik 
eller elmoped för kortare varutransporter 
och bud.

 När vi köper en vara, tjänst, varu- eller 
godstransport ställer vi krav på att de 
lätta och tunga lastbilar som används 
uppfyller Upphandlingsmyndighetens  
baskrav (se upphandlingsmyndigheten.se). 
För tunga lastbilar ställer vi alltid också 
som lägst krav på Euroklass IV.

NIVÅ  
1

  Tunga fordon räknas som  
miljöfordon om de drivs helt eller delvis 
med elektricitet eller kan drivas med minst 
ett annat drivmedel än diesel, bensin eller 
gasol. 

http://upphandlingsmyndigheten.se
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 När vi köper en vara, tjänst, varu- eller 
godstransport ställer vi krav på att de lätta 
lastbilar som används uppfyller Upphand-
lingsmyndighetens avancerade krav. 

 När vi köper en godstransport ställer  
vi krav på att de tunga fordon som  
används uppfyller Euroklass V och att en 
viss andel av fordonen, efter en viss tid av 
kontraktstiden, även uppfyller Stockholms 
och Göteborgs stads miljölastbilsdefinition.

 Tunga fordon räknas som miljöfordon enligt 
Stockholms och Göteborgs stads definition 
om de drivs helt eller delvis med elektricitet 
eller är typgodkända för att drivas med 
minst ett annat drivmedel än diesel, bensin 
eller gasol.

 Vi ställer krav på att en viss andel av driv-
medlet till fordonen som kör transporten är 
förnybart eller el (om inte transporten sker 
med cykel eller kollektivtrafik).

 När vi köper en vara, tjänst, varu- eller gods- 
transport ställer vi krav på att de lätta lastbilar  
som används uppfyller Upphandlingsmyndighetens 
spjutspetskrav.

 När vi köper en godstransport ställer vi krav  
på att de tunga fordon som används uppfyller  
Euroklass VI och att en viss andel av fordonen, 
efter en viss tid av kontraktstiden, även uppfyller 
Stockholms och Göteborgs stads miljölastbils-
definition.

 Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med våra 
större leverantörer för att minimera antalet  
transporter på väg eller med flyg genom att  
öka fyllnadsgraden och se över möjligheten till  
fler tåg- eller sjötransporter. Vi samordnar också 
våra varutransporter till verksamheten där det  
är möjligt.

NIVÅ  
2

NIVÅ  
3
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Fordonsflotta
 → Gör en lista över verksamhetens bilars registreringsnummer och sök efter fordonen  
i vägtrafikregistret för att se hur mycket koldioxid de släpper ut.

 → Körjournaler kan användas för att följa upp hur många mil en bil kör.

 → I ramavtal med däcksleverantör kan ett krav på regelbunden rapportering från  
leverantören om vilken typ av däck som avropas inom avtalet läggas in. 

 → Se till att verksamhetens bilar utrustas med tankkort. Då går det lätt att få statistik över 
vilka bränslen som tankas från drivmedelsbolagen eller från det företag som admi-
nistrerar fordonsparken. På miljöfordon.se finns en drivmedelskalkyl. Skriv in volymen 
bränsle i kalkylen så räknar den fram hur stora koldioxidutsläpp som genererats. 

Resor i tjänsten
 → Om verksamheten har avtal med resebyrå är det enklast att vända sig till denna för att  
få uppgifter om vilka färdmedel som använts vid tjänsteresor. Det finns tjänster på nätet  
för att räkna ut hur stora koldioxidutsläpp det motsvarar.

 → Följ upp hur många mil som körs med bil i tjänsten genom att gå igenom körjournaler  
och reseräkningar.

Resor till och från arbetsplatsen
 → Resvanorna kan följas upp genom en webbenkät med frågor om hur medarbetaren 
rest till arbetsplatsen den senaste veckan, färdsätt per dag på arbetsplatsen och  
avstånd från hemmet till arbetsplatsen.

Uppföljning

Gods- och persontransporter
 → Vid upphandling skriv in ett krav på regelbunden uppföljning som säger att leverantören  
ska redovisa utsläppen av växthusgaser från sina leveranser. Det finns online-verktyg för  
emissionsberäkning utifrån EUs standard (EN 16258) som leverantören kan använda.

För att få kraft att genomföra förändringar som leder till mer hållbara resor och trans-
porter är det viktigt att arbetet är förankrat i verksamheten och prioriteras av ledningen. 

Gör en plan för genomförande och uppföljning och peka ut var i organisationen ansvaret 
ligger. Utse en person eller grupp på arbetsplatsen som har i uppdrag att samordna håll-
bart resande och göra insatser som stimulerar och underlättar. Följ upp och kommunicera 
resultaten internt och gärna även externt till exempel i en hållbarhetsrapport. 

Så här kan resor och transporter följas upp:

Klimatkompensation kan göras externt eller internt. Extern kompensation innebär att verksamheten 
klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp genom klimatförbättrande åtgärder utanför verksam-
heten, ofta i utvecklingsländer. Intern klimatkompensation innebär att verksamheten avsätter medel 
i en fond för investeringar i åtgärder som reducerar den egna klimatpåverkan.

http://www.miljofordon.se
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08-508 28 800

miljoforvaltningen@stockholm.se

Miljöförvaltningen 
Tekniska nämndhuset 
Box 8136 
104 20 Stockholm

stockholm.se/klimatsmarta-resor-och-transporter 
stockholm.se/miljobilar

Kontakt
Om du har några frågor eller synpunkter,  
hör av dig till oss:

mailto:miljoforvaltningen@stockholm.se
http://stockholm.se/klimatsmarta-resor-och-transporter
http://stockholm.se/miljobilar

