
 
 

 
TIPS PÅ ÅTGÄRDER FÖR ARBETSPLATSEN 

transporter 
 
Här är några klimatsmarta exempel på åtgärder inom transportområdet. Många är ganska enkla att 
genomföra och kräver inte så stora insatser. 
 
Respass för bussen 
Skaffa ett antal respass för lokal- och regionbuss till arbetsplatsen. Publicera information om busslinjer 
och tidtabeller på gemensamma informationstavlor. 
 
Köp in tjänstecyklar 
Tjänstecyklar är ett bra alternativ när avstånd och väderlek tillåter. Kanske är en elcykel ett bra val. Se 
till att det finns dusch och ombytesrum för arbetspendlande cyklister 
 
Tåg istället för flyg när det går 
Tåg istället för flyg för vissa avstånd och destinationer är ett miljövänligt ställningstagande. 
 
Miljöbil som tjänstebil 
För vissa företagsresor är bilen kanske nödvändig och numera finns ett stort utbud av miljöfordon som 
tjänstebil. En miljöbil ska ha låga avgasutsläpp och låg bränsleförbrukning 
 
Kör snålt 
Låt personalen få utbildning i sparsam körning och i trafiksäkerhet/halkkörning. Genom sparsam 
körning kan man minska sin bränsleförbrukning med närmare 15 procent. 
 
Uppmuntra till distansarbete och flextid 
Många har ett arbete där delar av jobbet kan utföras hemifrån. Med hjälp av internetuppkoppling, 
mobiltelefoner och andra hjälpmedel kan arbetet vara oberoende av plats. Att undvika resor till och 
från jobbet genom distansarbete är ett kostnadseffektivt sätt att spara energi och minska sin 
miljöbelastning. 
 
Resfria möten 
Att använda telefon-, video- och webbkonferenser för arbetsmöten är ett sätt att minska personalens 
resor i tjänsten, vilket sparar både tid, pengar och miljöbelastning. Tekniken finns och investeringen 
betalar sig snabbt.  
 
Organisera samåkning på jobbet 
Varför åka ensam när fler ska åt samma håll? Stimulera till ökad samordning av och samåkning till 
möten. 
 
Installera eluttag till motorvärmare på personalparkeringen 
Varje kallstart innebär ökad bränsleförbrukning och ett ökat utsläpp. Dessutom minskar slitaget på 
motorn om du använder motorvärmare. Tillgång till motorvärmare för personalen är en bra 
miljöåtgärd. 
 
En resepolicy gör skillnad 
En resepolicy för arbetsplatsen bidrar till att effektivisera resandet samt sparar tid och pengar. 
Policyn styr resorna i tjänsten och underlättar för medarbetare att göra miljöval i sina resor. 
 


