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Så kan du miljöanpassa arbetsplatsens resor och transporter

1.  AKTUELLA TIDTABELLER 
Den som aldrig reser kollektivt vet troligen inte var 

hållplatsen finns eller när bussen/tåget går. Informera de 

anställda om Jönköpings Länstrafiks hemsida www.jlt.se. 

Där finns en reseplanerare som hjälper till att hitta lämpliga 

avgångar mellan olika hållplatser – men även tidtabeller 

och kartor. Där finns också information om hur man kan 

använda olika tjänster för mobiltelefonen. 

 Sprid aktuella tidtabeller i PDF-format till de anställda. 

Tidtabeller kan laddas ned på JLTs hemsida. Nämn gärna 

vad närmast belägna hållplats heter och att det finns infor-

mation om anslutande linjer på hemsidan. Sprid återkom-

mande, exempelvis vid tabellskiften. Tidtabeller ändras 

oftast vid sommarens början, sommarens slut och årsskiften. 

 Sätt upp dataskärmar i entréer eller reception som visar 

kollektivtrafikavgångar i realtid från närmaste hållplats.  

 Kontakta JLT för mer information, 0771-444 333.

Använd JLTs kollektivtrafikkort för tjänsteresor. Vid 

tjänsteresor som är korta, som kan göras längs Jönköpings 

stomlinjer eller där avgångarna är täta eller passar ärendets 

art går det utmärkt att resa kollektivt i tjänsten. Gör JLTs 

Reskassakort lättillgängliga på arbetsplatsen och informera 

tydligt om var de finns. Appen JLT Reseplan underlättar 

reseplaneringen och finns på App Store och Android.  

2.  SUBVENTIONERA KOLLEKTIVRESANDET
Det är klokt att satsa pengar på att anställda reser kollek-

tivt. Kollektivresenärer rör sig mer än bilister och drabbas 

inte lika ofta av trafikolyckor. Faktorer som i förlängningen 

ger friskare personal och mindre sjukfrånvaro. 

 Motivera resande med kollektivtrafik, till exempel genom 

att erbjuda anställda som väljer att resa kollektivt ett sub-

ventionerat kollektivtrafikkort. 

 Det är också rimligt att arbetsgivaren tar en del av 

kostnaden för en anställd som pendlar kollektivt och reser i 

tjänsten, istället för att den anställde subventionerar arbets-

givaren genom att använda sitt privata kort till tjänsteresor. 

Den del av kostnaden för privata resor som betalas av 

arbetsgivaren är skattepliktig.

3.  CYKLA OCH GÅ TILL ARBETET
Det finns goda skäl för arbetsgivaren att stödja arrang-

emang som leder till ökad fysisk vardagsaktivitet för 

medarbetarna. Att cykla eller gå till jobbet är för många det 

perfekta sättet att motionera utan större ansträngning eller 

onödig tidsförlust. Vid cykelsatsningar är det viktigt att 

ställa krav på hjälmanvändning. För att göra det attraktivt 

att cykla till jobbet kan du erbjuda säker, väderskyddad 

cykelparkering samt dusch- och ombytesmöjligheter.



 Ett annat tips är att erbjuda service av cyklar via ar-

betsplatsen genom avtal med cykelreparatör. Ordna gärna 

transport till servicestället så att även större reparationer 

kan göras. Kombinera med att erbjuda den som väljer 

cykeln regelbundet, årlig arbetsgivarbetald service- och 

reparationskostnad; Till exempel 1000 kr inkl. tillbehör 

(skattepliktigt belopp).

 Företaget kan även erbjuda leasingcyklar till anställda 

som väljer att cykla regelbundet (skattepliktigt belopp). 

Ett komplement till cyklingssubventioner är att uppmuntra 

anställda att promenera. Även här kan du jobba med upp-

satta mål, stegräknare, tävlingar etc. Få med dig medarbe-

tare som inte alls motionerar på fritiden. Resan till arbetet 

tar ändå tid och att gå kräver varken utrustning eller god 

kondition. Det finns flera färdiga upplägg för gång. Exem-

pel är Steg (www.steg.se) och Promenera Mera (promenera-

mera.nu). Se även www.cykelkedjan.jonkoping.se

4.  CYKELPOOL FÖR TJÄNSTEÄRENDEN
En cykelpool för kortare tjänsteärenden är en relativt billig 

åtgärd. Kortare cykelresor upplevs oftast acceptabla, även 

med obligatoriskt hjälmkrav. Men erfarenheten visar att 

underhållet måste skötas för att cykelpoolen ska fungera. 

Teckna därför avtal om regelbunden service med cykelre-

paratör redan från start. Om ni skaffar några elcyklar till 

poolen blir den ännu mer attraktiv.

5.  SKAPA POLICY FÖR TJÄNSTERESOR
Gör en undersökning av resvanorna. Få överblick på resan-

det och vilka förändringar som är möjliga. Åtgärden kan 

vara direkt lönsam för företaget – utöver miljövinster och 

friskare personal.

 Det finns kommersiella analysmetoder, men enkäter 

kan förstås också göras helt internt. Vi ger gärna tips och 

förslag till upplägg.

 Inför en aktiv resepolicy med miljö- och säkerhetskrav. 

Motivet är att arbetsgivaren då styr mot ett både trafiksä-

kert och miljöanpassat resande, vilket kan ingå i företagets 

personal- respektive miljöpolicy. Resepolicyn kan innehålla:

A) Att undvika fysisk resa när det möjligt. Ersätt med tele-

fon-, webb- och videomöten.

B) Att välja kollektivresor i tjänsten där det finns bra kol-

lektivtrafik. Ange vilken tidsvinst som krävs för att resa 

med bil etc.

C) Att undvika resor med egen bil i tjänsten – styr mot före-

tagsägda bilar, poolbil eller hyrbil.

D) Att styra mot tåg istället för flyg till orter med god tåg-

trafik. Ange vilken tidsvinst som krävs för att flyga.

6.  PARKERINGSPOLICY MED MILJÖPROFIL
Låga parkeringskostnader uppmuntrar till fortsatt bilpend-

ling. Stöd för cykling, gång och kollektivresor kan därför 

med fördel kompletteras med en restriktiv parkeringspolicy 

på företaget. Här är några tips:

•	 Ta	ut	full	kommersiell	kostnad	av	anställda	som	parkerar	

 på företagets parkeringsplatser – subventionerad parke- 

 ring av privat bil är en skattepliktig förmån! Undvik   

 gratis parkeringsplatser även i de fall det är möjligt utan  

 förmånsbeskattning.

•	 Har	företaget	subventionerade	parkeringsplatser	så	inför		

 en plan för att fasa ut dem.

•	 Låt	inte	personalen	betala	för	sin	parkeringsplats	långa		

 perioder i förväg. Den som har bekostat parkering under  

 exempelvis ett helt år är mindre benägen att välja andra  

 resealternativ även om det skulle fungera praktiskt – man  

 har ju betalt sin parkeringsplats.

•	 Upplåt	de	attraktivaste	p-platserna	till	kundparkering,		

 och till poolbilar om sådana finns.

•	 Det	främsta	motivet	för	en	restriktiv	parkeringspolicy	är		

 inte miljön, bilköer, onödiga kostnader eller tidsförluster  

 utan personalens hälsa.



7.  SÄKERHETS- OCH MILJÖKRAV PÅ BILARNA
Ställ miljökrav vid inköp av fordon på att bränsleeffektiva 

modeller ska väljas, även de som kan tankas med bio-

bränsle. Ställ trafiksäkerhetskrav på bilens krockskyddande 

egenskaper (exempelvis Euro NCAP-poäng), maximi- och 

minimivikt, antisladdsystem och däck. (Se t ex energimärk-

ning av däck på energimyndigheten.se)

 Utbilda förare som ofta kör bil i sparsamt och säkert 

körsätt, Ecodriving. Erfarenheter visar att företaget van-

ligen sparar minst 5 procent bränsle under förutsättning 

att man följer upp, informerar och belönar förare som kör 

snålt. Utan uppföljning återgår många till sin gamla körstil. 

Se exempelvis www.ecodriving.se för en djupare förklaring. 

På www.klimatsmart.se kan du hitta bilskolor som utbildar 

– se Bilar & Fordon i vänsterspalten, klicka på Ecodriving.

Serva bilarna på verkstad. Tillåt inte fordonstvätt på gatan 

eller parkeringen utan enbart hos biltvättar med oljeavskil-

jare. Välj gärna Svanenmärkta biltvättstationer, bilvårdsme-

del och däck.

8.  ERSÄTT MILERSÄTTNING MED BILPOOL
Utred möjligheten med en bilpool för tjänsteresor. Poolbilar 

passar för personal som gör resor under några timmar och 

där resorna kan inbokas någon dag i förväg. För att en ex-

tern bilpool ska vara ekonomiskt motiverad bör det finnas 

8-10 personer som regelbundet använder poolen.

 I Jönköping finns en aktiv bilpoolsleverantör: Sunfleet, 

www.sunfleet.com.  Andra hyrbilsföretag kan erbjuda lik-

nande lösningar, men dessa är sannolikt mindre flexibla om 

man vill hyra bil för många och korta resor under längre 

tid. Kommunala verksamheter i Jönköping har tillgång till 

kommunens interna Miljöbilspool.  

 En bilpool kan även bestå av företagets egna bilar, om 

man inför ett enkelt system så att fordonen kan bokas och 

användas av många anställda.

 Fördelen med bilpool i stället för att köra privata bilar 

i tjänsten är att poolbilar är miljöanpassade och säkra. 

Andra fördelar är att behovet av parkeringsplatser minskar 

och att personalen får lättare att resa kollektivt eller cykla 

till arbetet.

9. MINSKA RESANDET – UTVECKLA 
 DISTANSARBETET
Använd datorn som distansredskap. Med ökad bandbredd 

finns möjlighet att distansarbeta med kollegor och ta del av 

presentationer och dokument med många mötesdeltagare i 

ljud och bild samtidigt. Kommersiella tjänster fungerar med 

vanliga kontorsdatorer. 

 Fjärrkonferera. Konferensföretag och hotell hyr ut sina 

videokonferensanläggningar per timme. Man slipper köpa 

och hantera egen dyr utrustning, all teknik sköts av värden. 

Kan bokas på många orter och det kan löna sig att fråga 

till exempel hotell, konferensanläggningar, högskolor och 

universitet.

 För organisationer som har många långa resor eller 

lokalkontor på olika orter kan det vara lönsamt att bygga 

upp en egen telebild-utrustning. Se exempelvis www.video-

konferens.com för att hitta utrustning och leverantörer.



,10. UPPMUNTRA GODSLEVERANTÖRENS 
 MILJÖARBETE
Ställ miljökrav på företagets godsleverantörer. Efterfråga ett 

organiserat miljöarbete och låt dem visa hur de jobbar med 

energieffektivisering och miljöanpassning.

Fråga också efter: 

•	 ett	strukturerat	trafiksäkerhetsarbete,	exempelvis	om		

 transportören arbetar tillsammans med Trafikverket för  

 att kvalitetssäkra transporterna.

•	 möjligheter	till	samlastning.	Be	dem	specificera	hur	order		

 och leveranser från er ska utföras för att ge transportören  

 möjlighet att optimera sina leveranser.

•	 miljöupplägg.		Det	kan	vara	att	företaget	använder		 	

 jämförelsevis rena fordon eller kan uppvisa låga utsläpp  

 per ton km. Exempel är Bra Miljöval, Q3-leveranser och  

 Gröna Ton.

 

LÖNSAMT ATT SE ÖVER 
RESANDE OCH TRANSPORTER
Trafikens belastning på miljön är ur kommunens synvinkel 

ett tillräckligt gott skäl för att se över varje verksamhets 

transporter och resande. Tillsammans kan vi få till en för-

ändring där vi i Jönköping i större utsträckning transpor-

terar oss hållbart. Men de mätbara effekterna inom företag 

och organisationer är mer omedelbara än så – det ser du 

omgående i räkenskaperna och i personalens hälsostatistik. 

Det är helt enkelt lönsamt att ägna lite tid och kraft åt det 

här. Med relativt enkla medel och små investeringar går det 

att kapa kostnader för tjänsteresor och transporter. Med 

uppmuntran och tydliga policys kan anställdas resvanor 

påverkas. Med bättre företagsprofil, friskare medarbetare 

och minskad sjukfrånvaro som största vinst.  

DU VÄLJER OCH BLANDAR
De här åtgärdstipsen vet vi har effekt. Men varje tips är 

förstås inte tillämpligt i alla organisationer. Se det som 

idéer att diskutera internt och välj den eller de som ni tror 

ger snabbast resultat.

TIPS 1 OCH 2 drar nytta av en allt bättre kollektivtrafik.

TIPS 3 OCH 4 uppmuntrar till cykling och gång – under-

skattad vardagsmotion!

TIPS 5 OCH 6 handlar om att få bättre styrning på 

tjänsteresandet.

TIPS 7 OCH 8 uppmanar till att använda bättre bilar på 

bättre sätt.

TIPS 9 vill ni införa smartare arbetssätt och spara pengar.

TIPS 10 säger: Ställ krav på era godsleverantörer!



KONTAKTA OSS
Jönköpings kommun ger gärna tips och råd om hur ni kan 

arbeta för ett hållbart resande på er arbetsplats. 

STADSBYGGNADSKONTORET
Västra Storgatan 16 (Juneporten). Tel. 036-10 50 00

mobilitet@jonkoping.se
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