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Sammanfattning 

Sverige har tillsammans med andra länder åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser i 
atmosfären i enlighet med Kyotoprotokollet. I tillägg till detta har Sverige egna mål, 
normer och riktlinjer beträffande luftkvalitet och miljö. SIKA:s granskningar har visat att 
många svenska städer kommer få svårt att uppnå flera av de miljökvalitetsnormer som 
riksdagen antagit för luftkvaliteten. Verksamheter och arbetsplatser genererar direkt eller 
indirekt en stor del av det totala antalet resor i Sverige. Enligt SIKA:s nationella 
resvaneundersökning var ungefär hälften av alla gjorda huvudresor1 inom Sverige arbets- 
eller studierelaterade. Prognosen för resandet visar samtidigt att antalet resta 
personkilometer kommer att öka med 27 % till år 2020. För att nå de miljömål som 
riksdag och regering har satt upp när det gäller trafiken kommer det att krävas en bred 
satsning inom många områden de närmaste åren. Inte minst gäller detta de 
företagsrelaterade personresorna som står för en stor del av de problem som vi förknippar 
med trafiken.  
 
Många företag i Sverige har kommit ganska långt i sitt miljöarbete och har integrerat 
miljöledningssystem såsom ISO 14001 i sin verksamhet. Men ett område som ofta glöms 
bort är arbets- och tjänsteresorna som av många företag anses som ett ogreppbart problem 
utanför deras kontroll. Resor relaterade till arbetet kan i första hand påverkas av 
organisationen som genererar dem. Det är därför rimligt att de är med och tar ett större 
ansvar. 
 
Gröna resplaner är en arbetsmetod som kan sägas ingå under det bredare begreppet 
Mobility Management vilket idag är ett välkänt begrepp både internationellt och i Sverige 
när det handlar om hållbart resande. Grundtanken i Mobility Management handlar om att 
påverka resan innan den har börjat och i bästa fall ta bort behovet av att resa 
överhuvudtaget. Åtgärderna som används består av ”mjuka” beteende- och 
attitydpåverkande åtgärder och skiljer sig därmed från den traditionella trafikplaneringen 
som i större utsträckning använder fysiska åtgärder.   
 
Syftet med gröna resplaner är att ta ett samlat grepp kring företagets resor och styra dem 
mot mer miljövänliga alternativ. I planen inventeras och analyseras förutsättningar kring 
resande varefter ett åtgärdsprogram tas fram. Målgruppen med åtgärderna kan vara både 
anställda och besökare. Exempel på åtgärder i gröna resplaner kan vara 
informationskampanjer, upprättande av bilpool eller IT- lösningar för distansarbete och 
videokonferenser. Styrmedlen kan bestå av ekonomiska incitament i form av både 
”morötter” och ”piskor”, som t.ex. subventionerade busskort och avgiftsbelagd parkering.  
 
Gröna resplaner blir mer och mer vanligt bland företag och offentliga förvaltningar i 
Europa. I Storbritannien finns det lagstiftning som möjliggör för myndigheter att ställa 
krav på verksamheter att ta fram dessa planer. En Brittisk studie från 2001 undersökte 
användningen av gröna resplaner bland myndigheter och företag. Av 388 
myndighetsorganisationer som tillfrågades svarade 289 stycken på undersökningen och av 
dessa hade 69 % tagit fram en grön resplan eller var på väg att ta fram en. För företag med 

                                                      
1 Definitionen av huvudresa innebär i det här fallet att resor till och från arbete eller studier alltid räknas 
som huvudärende även om andra ärenden uträttas i samband med själva förflytningen. 
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mer än 300 anställda hade 21 % en resplan i bruk och ytterligare 10 % övervägde att 
upprätta en.  
 
Den brittiska transportmyndigheten ”The Department for Transport” har genomfört en 
studie av 20 organisationer som infört gröna resplaner (Cairns et al, 2002). Totalt sett 
lyckades de 20 företagen i genomsnitt minska antalet anställda som kör bil till arbetet med 
14 stycken per 100 anställda. Samtidigt ökade andelen anställda som åkte kollektivt, 
cyklade eller gick med nästan det dubbla jämfört med innan åtgärderna infördes. När det 
gäller effektiviteten av enskilda åtgärder var det svårt att dra några generella slutsatser av 
studien. Den grupp av åtgärder som trots allt utmärkte sig var de som rörde parkering. Det 
kunde handla om att begränsa antalet anställda som tillåts parkera, att avgiftsbelägga 
parkeringen eller ett belöningssystem för de som inte använder parkeringen. De tretton 
organisationerna som hade valt någon av dessa åtgärder åstadkom en genomsnittlig 
minskning i antalet som kör bil till arbetet med 24 % (median 17 %). De övriga sju 
organisationerna åstadkom minskningar på i genomsnitt 10 % (median 9 %).  
 
Projekt med gröna resplaner genomförs på en del håll i landet men i jämförelse med 
Storbritannien ligger Sverige en bit efter och begreppet är fortfarande ganska nytt. I de 
fallstudier som tas upp i den här rapporten har kommunen genom olika projekt försökt få 
företagen att jobba mot mer långsiktigt hållbara resor. Det har visat sig vara ganska lätt att 
fånga företagens intresse och inleda samarbete som lett till att åtgärdsprogram och liknande 
tagits fram. Desto svårare har det visat sig vara att lyckas behålla företagens intresse efter 
den inledande fasen och få dem att jobba vidare och införa faktiska åtgärder som leder till 
förändring. 
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Summary 

Sweden has agreed to limit it’s emissions of greenhouse gases in accordance with the Kyoto-
protocol, to prevent global warming  Sweden has also, in addition to this, its own targets 
regarding emissions and air quality. According to SIKA, Swedish Institute of Transport and 
Communication Analysis, these targets will not be met without powerful measures to 
reduce traffic. A great deal of the total number of travels made in Sweden is generated by 
workplaces. According to SIKA, approximately half of the travels within Sweden were 
related to work or school in 2006. Estimations also show that the number of travelled 
kilometres per person will increase with 27 % by 2020, making it obvious that a change in 
travel behaviour is a must to reduce emission from traffic.  
 
Many businesses in Sweden are certified by the ISO 14001 environmental management 
standard. But even certified companies often lack a strategy for journeys to and from the 
work place. Travel behaviour related to work can most easily be changed by the 
organisation that generates them, it is therefore reasonable that they take a greater 
responsibility.  
 
The objective with green travel plans is to encourage staff and visitors to use alternative 
modes of transport that are more environmentally friendly. The plan usually contains a 
travel survey and analyses the site to identify site opportunities and difficulties. The target 
group for the travel plan can be both employees and visitors.  The plan can include 
measures such as car sharing schemes, establishing a car pool, parking restrictions, 
economic incentives and disincentives or measures to promote videoconferencing.  
 
Green travel plans can be categorised under the broader concept Mobility Management, 
which is well known both internationally and in Sweden when working with sustainable 
travel. The basic idea of Mobility Management is to affect the travel before it has begun 
and at best remove the need for travel all together. The measures used in Mobility 
Management are “soft” measures aimed at changing the behaviour and attitude towards 
travel.  
 
The use of green travel plans is becoming more and more common among organisations in 
Europe. A British study from 2001 surveyed 388 local authorities on there use of travel 
plans. The survey showed that out of the 289 responding authorities, 69 % had a travel 
plan in place or were in the process of developing one. Another survey showed that among 
business with more than 300 in staff, 21 % had a travel in place and another 10 % said 
they where considering to develop one. One reason for the relatively high uptake on travel 
plans in the UK is probably the national planning guidance that says all planning 
applications with strong transport implications should be covered by a travel plan.  
 
The British Department for Transport has conducted a study that examined twenty 
organisations in the UK that have adopted green travel plans. On average the travel plans 
resulted in 14 cars less arriving to the work site per 100 staff. At the same time the 
organisations had almost doubled the number of employees walking, cycling or commuting 
by train and bus. The case studies showed that the most successful travel plans introduced 
parking management combined with economic incentives to motivate staff to use 
alternative modes of transport. The thirteen organisations that used parking management 
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in there travel plan achieved average reductions in the proportion of staff arriving alone in 
car by 24 % (median 17 %). The other seven organisations achieved average reductions of 
10 % (median 9 %) 
 
The use of travel plans by organisations in Sweden is, compared to Great Britain, very low, 
and the concept is still quite new. This report presents three case studies where green travel 
plans have been used by Swedish organisations. In all three cases there has been some form 
of partnership between the business and the local authority. The case studies showed that it 
was seemingly easy get the businesses interested in travel plans and get them to participate 
in the project initiated by the local authority. Though it showed more difficult to maintain 
that interest and get the businesses to keep on working and implementing measures after 
the travel plan was finished. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Den mest välkända definitionen av hållbar utveckling myntades 1987 av Gro Harlem 
Brundtland som vid tiden var ordförande för FN-kommissionen för Miljö och 
Utveckling. Definitionen lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”. 
Begreppet delas vanligen in i de tre dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet och för att ett hållbart samhälle ska uppnås måste alla delar värderas och vägas 
in i de beslut som tas gällande samhällsutvecklingen. En hållbar utveckling förutsätter att 
alla, inklusive stat, näringsliv och den enskilde individen tar sitt ansvar och arbetar 
långsiktigt mot konkreta mål. (Hållbarhetsrådet, 2007)  
 
I enlighet med Kyotoprotokollet har Sverige tillsammans med andra EU(15)- länder2 
åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 8 % till 2008 - 2012 räknat från 
nivåerna som rådde år 1990. Målet med Kyotoprotokollet är att stabilisera mängden 
växthusgaser i atmosfären på en nivå som bedöms hindra alltför stor påverkan på 
klimatsystemet. (SNF, 2007) Den senaste rapporten från EU- kommissionen (EU, 2007) 
visar att länderna, om de åtgärder införs som är beslutade, kommer att ha pressat ner 
utsläppen fram till 2010 för att då ligga 4,9 % under basårsnivån från 1990. För att 
komma närmare målet planerar 10 av länderna att köpa utsläppsrätter från 
utsläppsminskande projekt i tredje länder, vilket skulle pressa ner minskningen till 7,4 % 
under basårsnivån, alltså fortfarande en bit från målet på 8 %. (EU, 2007) Den sista 
åtgärden, som är godkänd enligt Kyotoavtalet, möter dessutom kritik från flera håll 
eftersom den inte innebär att länderna minskar sina egna faktiska utsläpp, utan istället 
köper rätten att fortsätta med höga utsläpp genom att bidra till minskningar i andra 
länder (Reuters, 2007). För perioden efter 2012 har EU tagit fram nya mål som innebär 
att länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 % fram till senast 2020, och 
med 30 % om USA också förbinder sig att minska sina utsläpp. EU- kommissionen 
konstaterar att om dessa mål ska vara realistiska måste samtliga länder lägga klimatfrågan 
mycket högre på dagordningen och åstadkomma minskningar av utsläppen inom alla 
samhällssektorer. (EU, 2007) 
 
Mellan 1990 och 2005 har nästan alla samhällssektorer i EU(15)- länderna bidragit till 
minskningar i utsläppen av växthusgaser. Detta gäller dock inte transportsektorn som 
noterades för en ökning med drygt 26 % under perioden (EEA, 2006). Kyotoavtalet 
omfattar sex olika växthusgaser; koldioxid, metan, dikväveoxid, HFC, PFC och 
svavelhexafluorid. Totalt sett har utsläppen av dessa gaser i Sverige legat ungefär stilla 
eller möjligen minskat något de senaste tio åren. Undantaget är utsläppen av CO2, vars 

                                                      
2 I EU-15 räknas de ”gamla” EU- länderna in som kom med i unionen innan 2004. De ”nya” EU- 
länderna har i de flesta fall egna mål enligt Kyotoavtalet.  
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främsta källa är vägtrafiken, vilka har ökat med ca 6 procent under samma period (SNF, 
2007).  
 
Många svenska städer kommer under de närmaste åren få svårt att uppnå flera av de 
miljökvalitetsnormer som riksdagen antagit för luftkvaliteten (Sjöberg et al, 2006). 
Normerna, som i dagsläget omfattar kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, 
bly, bensen, partiklar (PM10)

3 samt ozon, ingår i miljöbalken och blir därigenom juridiskt 
bindande. Miljökvalitetsnormerna fungerar som rättsliga verktyg för att uppnå de 
svenska miljökvalitetsmålen4 samt de direktiv som finns inom EU när det gäller nivåer av 
farliga ämnen i luft. Under 2007- 2008 kommer nya miljökvalitetsnormer införas som 
gäller arsenik, kadmium, nickel och benso(a)pyren samt normer för fina partiklar (PM2,5). 
Områdesmässigt kan en norm gälla allt från ett enskilt vattendrag till en hel kommun 
eller hela landet. Ansvaret för att miljökvalitetsnormerna uppfylls ligger på kommuner 
och myndigheter som vid behov ska upprätta åtgärdsprogram om normerna riskerar att 
överskridas. Åtgärdsprogram kan t.ex. bestå av att dirigera om trafiken från gator där 
halterna av kvävedioxid överstigs, eller att uppmuntra till att fler ska använda kollektiva 
färdmedel. Det kan även t.ex. handla om att förbjuda viss verksamhet. 
(Naturvårdsverket, 2007)  
 
I rapport från Svenska miljöinstitutet (Sjöberg et al, 2006) presenteras mätresultat av 
luftkvaliteten som gjorts i ett sextiotal svenska tätorter under 2005. Här framgår det att 
miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10), kvävedioxid och marknära ozon blir svåra att 
nå för flera av städerna. I samtliga fall är det utsläpp och annan inverkan från vägtrafiken 
som till stor del kan lastas för att målen inte nås. I rapporten bedöms partiklar och ozon 
vara de två mest hälsofarliga luftföroreningarna i svenska städer. När det gäller dödlighet 
är partiklar (PM10) värst med uppskattningsvis knappt 5000 dödsfall varje år i främst 
olika typer av hjärt-/kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Främsta källorna till partiklar är 
däck- och vägbaneslitage samt vedeldning. Uppskattningsvis har en femtedel av de 
svenska kommunerna tätorter med halter av PM10 som överskrider gränsvärdet på starkt 
trafikerade gator. Enligt mätningarna som gjorts går det inte att se någon tydlig 
förbättring vad gäller luftkvaliteten i svenska tätorter sedan slutet av 1990, vilket går tvärt 
emot de mål som finns att minska skadliga ämnen i luften. I rapporten konstateras att 
mycket arbete återstår att göra om Svenska och Europeiska mål för luftkvaliteten ska nås, 
och inte minst gäller detta vägtrafiken.  (Sjöberg et al, 2006) 
 
Riksdagen har bestämt Sveriges övergripande transportpolitiska mål till att ”säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.” Till detta kommer sex delmål om tillgänglighet, regional 
utveckling, jämställdhet, tranportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö. SIKA gör varje år på 
regeringens uppdrag en uppföljning av dessa mål. I den senaste uppföljningen från 2007 

                                                      
3Partiklar med aerodynamisk diameter < 10μm 
4 Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål som syftar till att: främja människors hälsa, värna 
den biologiska mångfalden, ta vara på kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara 
ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurserna. 
(Miljömålsportalen, 2007)  
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kan som exempel nämnas att både målen för miljö och trafiksäkerhet kommer att bli 
mycket svåra att nå under 2007. (SIKA, 2007a) 
 
Verksamheter och arbetsplatser genererar direkt eller indirekt en stor andel av det totala 
antalet resor i Sverige. Enligt SIKA:s nationella resvaneundersökning (SIKA, 2007b) var 
ungefär hälften av alla gjorda huvudresor5 inom Sverige arbets- eller studierelaterade6 
under 2005. Andelen av arbetsresorna som gjordes med bil skiljde sig åt mellan olika 
regioner men låg i genomsnitt på drygt 60 % för hela landet, i storstäderna på drygt 40 
% och i glesbygd på ca 80 %.  Motsvarande siffror för resor med kollektiva färdmedel var 
15 %, 30 % respektive 5 %. Vid en stor majoritet av bilresorna till och från arbetet och i 
tjänsten var föraren ensam i bilen.  Hela 86 % av den totala reslängden vid arbetsresor 
utfördes på detta sätt. Av arbetsresorna som görs med bil är ca 30 % kortare än 5 
kilometer, vilket brukar anses som ett avstånd där cykeln är konkurrenskraftig med bilen 
(Vägverket, 2007). Under mätperioden 2005-2006 gjordes 63 miljoner långväga7 resor 
inom Sverige. Av dessa var knappt 30 % knutna till arbetet.  Vanligaste färdsätt var bil 
med ca 75 % följt av tåg som utnyttjades vid 12 % av de långväga resorna. Resor till 
utlandet domineras av fritidsresor men ca en fjärdedel utgörs av arbets- och tjänsteresor. 
Generellt sett gjordes utlandsresorna med flyg men till de fyra vanligaste resmålen, 
Danmark, Finland, Norge och Tyskland, var andra färdmedel mer förekommande. 
(SIKA, 2007b) SIKA har även gjort en prognos över hur persontransporterna kommer 
att utvecklas i framtiden. Enligt denna kommer antalet resta personkilometer att öka 
med 27 % till år 2020. Den största ökningen, både andelsmässigt och reellt sett, väntas 
ske inom privata resor och då främst fritidsresor men även arbets- och tjänsteresandet 
beräknas öka reellt sett. (SIKA, 2005) Med tanke på ovanstående siffror är det uppenbart 
att arbetsrelaterat resande utgör en stor del av det totala resandet och därmed är ett 
viktigt område om man vill kunna minska trafikens negativa miljöpåverkan. 

 
Figur 1. Starttid för resor fördelade över dygnet. Siffrorna är i tusental. (SIKA, 2007b, sidan 22) 

                                                      
5 Definitionen av huvudresa innebär i det här fallet att resor till och från arbete eller studier alltid 
räknas som huvudärende även om andra ärenden uträttas i samband med själva förflytningen. 
6Utgörs av resor till och från arbetet (arbetsresor) och i tjänsten (tjänsteresor) samt resor i studiesyfte.  
7 Resor som är längre än 10 mil. 
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Figur 1 visar huvudresornas fördelning över dygnet.  Som det framgår av figuren sker det 
en koncentration av resandet framför allt på morgonen och kvällen i samband med att 
människor börjar och slutar arbetet respektive skolan. Förutom problem med köer och 
trängsel är det också vid dessa tidpunkter som risken för lokala överskridande av 
luftkvalitetsnormerna är som störst.  
 
Traditionell trafikplanering har i hög grad varit inriktad på att förutsäga den framtida 
tillväxten av rörligheten och anpassa kapacitet och infrastruktur till den förväntade 
efterfrågan. Under senare tid har en förändring skett där fokus istället har flyttats till 
frågor om påverkan och anpassning av resbehoven (Vilhelmson, 1997). Sedan några år 
tillbaka arbetar Vägverket med projektet Hållbart resande, vilket är ett samlingsnamn för 
arbetet mot mer effektiva och långsiktigt hållbara persontransporter. Hållbart resande 
handlar om att Vägverket i samverkan med företag, kommuner och andra organisationer 
ska ta fram handlingsplaner och åtgärder för att förändra människors attityder och 
resbeteende. Som exempel på åtgärder finns metoder för att effektivisera resandet genom 
t.ex. bilpooler och samåkning, och även metoder för att ersätta vissa resor genom t.ex. 
distansarbete och virtuella möten. (Vägverket, 2007d)  
 
En metod för mer hållbara arbets- och tjänsteresor är Gröna resplaner. Syftet med dessa 
är att ta ett samlat grepp kring företagets resor och styra dem mot mer miljövänliga 
alternativ. Gröna resplaner kan fungera som ett stöd för företag och organisationer som 
vill se över verksamhetens samtliga resor och hitta åtgärder för att göra dem mer 
miljövänliga. Potentialen för förändring av arbetsrelaterade resor bör vara stor men för att 
nå resultat krävs att företagen har både kunskapen om de anställdas resor och verktygen 
för att förändra dem. Kanske kan gröna resplaner erbjuda detta. 

1.2 Problembeskrivning 
För att nå de miljömål som riksdag och regering har satt upp när det gäller trafiken 
kommer det att krävas en bred satsning inom många områden de närmaste åren. Inte 
minst gäller detta de företagsrelaterade personresorna som står för en stor del av de 
problem som vi förknippar med trafiken. Många företag i Sverige har kommit ganska 
långt i sitt miljöarbete och har integrerat miljöledningssystem såsom ISO 14001 i sin 
verksamhet. Men ett område som ofta glöms bort är arbets- och tjänsteresorna som av 
många företag anses som ett ogreppbart problem utanför deras kontroll. Internationellt 
sett, och inte minst i Europa, har det blivit allt vanligare att arbetsgivare arbetar fram 
gröna resplaner för att styra de anställdas resor mot mer hållbara alternativ. I många fall 
är dessa planer ett resultat av frivilliga eller bindande överenskommelser mellan lokala 
myndigheter och företag i samband med tillståndsprövning av ny verksamhet. I 
Storbritannien har nästan alla offentliga och en växande del av de privata verksamheterna 
tagit fram någon form av gröna resplaner. Upprättandet av gröna resplaner har visat sig 
kunna vara en drivkraft för en organisation att se över sina persontransporter och skapa 
mervärde för både samhället och den egna verksamheten.  
 
I Sverige har vi inte kommit lika långt när det gäller att reglera transportintensiv 
verksamhet på det här sättet även om försök har gjorts på en del håll. I vissa kommuner 
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har det förts diskussioner om att kunna ställa krav på nyetablerade företag att de inför 
gröna resplaner - d.v.s. redovisar vilka transportbehov de har och hur dessa kan 
minimeras. Ett problem som förts fram är att kommunerna saknar effektiva verktyg för 
att ställa krav på företagen och se till att åtgärder som avtalats fram verkligen blir av. 
Kommuner kan göra ganska mycket när det gäller att skapa förutsättningar för mer 
miljövänliga arbets- och tjänsteresor men för att nå ett verkligt hållbart resultat krävs 
samarbete med dem som faktiskt genererar resorna; företagen och dess anställda.  

1.3 Syfte 
Utifrån ovanstående problembeskrivning har följande frågeställningar formulerats. Syftet 
med rapporten är att söka svar på dessa.  
 
Undersöka begreppet gröna resplaner/transportplaner och hur det fungerar som arbetsmetod 
för att åstadkomma mer hållbara arbets- och tjänsteresor 
 
Undersöka hur kommunen kan samverka med företag kring (gröna resplaner) hållbara 
arbets- och tjänsteresor 

- Finns det något exempel på sådan samverkan i Sverige och vilka slutsatser kan dras av 
det? Hur har samverkan genomförts? Resultat? 

- Vilka drivkrafter finns det för företag resp. kommun? 
Vad kan kommunerna göra för att stimulera företagen till mer hållbara arbets- och 
tjänsteresor? 
 
Vilka erfarenheter har andra länder av arbete med gröna resplaner? 

1.4 Metod och material 
Studien består av en litteraturstudie som kompletterats med några intervjuer. 
Litteraturstudiens syfte är att ge information om begreppet gröna resplaner vad gäller 
bakgrund, användning i andra länder, arbetsmetod och åtgärder som kan ingå. 
Intervjuerna har skett via telefon- och mailkontakt med några aktörer som medverkat i 
projekt kring gröna resplaner i Sverige. Avsikten var att ge djupare information om 
projekten och vilka resultat man uppnått. 

1.5 Avgränsningar 
Gröna resplaner kan ha lite olika definitioner men det som avses i denna rapport är en 
arbetsmetod för att styra en organisations resor till att bli mer hållbara. Begreppet 
transportplan/resplan kan även i vissa fall avse ett större geografiskt område som en stad 
eller en region. Den typen av planer omfattas inte av rapporten. De åtgärder som gröna 
resplaner kan innehålla och som rapporten tar upp avser i första hand persontransporter. 
Åtgärder kring gods- och varutransporter berörs inte närmare i rapporten även om också 
dessa kan ingå i en grön resplan.  
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2  Gröna resplaner  

2.1 Vad är en grön resplan?  
I rapporten används begreppet grön resplan men det finns flera andra benämningar som i 
praktiken kan betyda samma sak. Exempel på sådana benämningar är mobilitetsplan, 
transportplan och grön transportplan. Vanliga internationella benämningar på grön 
resplan kan vara; green commuter plan, company mobility plan, company transportation 
plan eller varianter på dessa. I Storbritannien brukar den här typen av planer benämnas 
Travel plans och i regel med något framförvarande ord för att förtydliga dess 
fokusområde som t.ex. ”commuter”, ”employee”, ”workplace”, ”school” etc. I USA 
används även begreppet CTR, vilket står för Commuter Trip Reduction. Många 
verksamheter använder dock helt egenpåhittade namn som de tycker passar bättre för att 
marknadsföra sin miljöprofil. 
 
Definitionen på en grön resplan kan variera något men är i grunden en strategi och ett 
paket med åtgärder för att styra alla resor (och/eller transporter) som företas inom en 
organisation till att bli mer hållbara. Med gröna resplaner tas ett helhetsgrepp kring 
företagets resor där de anställdas resvanor och platsens förutsättningar inventeras varefter 
ett åtgärdspaket tas fram. Förutom de anställdas resor kan gröna resplaner även vara 
riktade mot andra resor som genereras av verksamheten. På ett sjukhus utgör naturligtvis 
patienternas resor en stor andel av det totala antalet resor och detsamma gäller studenter 
på en skola eller kunderna i ett varuhus.  
 
Exempel på åtgärder i gröna resplaner kan vara informationskampanjer, upprättande av 
bilpool eller IT- lösningar för distansarbete och videokonferenser. Styrmedlen kan bestå 
av ekonomiska incitament i form av både ”morötter” och ”piskor”, som t.ex. 
subventionerade busskort och avgiftsbelagd parkering. 

2.2 Mobility Management  
Gröna resplaner är en arbetsmetod som kan sägas ingå under det bredare begreppet 
Mobility Management vilket idag är ett välkänt begrepp både internationellt och i 
Sverige när det handlar om hållbart resande. Ursprunget till Mobility Management 
kommer från de TDM8- strategier som togs fram i USA under oljekrisen på 70- talet. 
USA – bilens förlovade land – kände sig hotat av bensinkrisen och en mängd 
åtgärdsprogram växte fram för att göra landet mindre sårbart och minska oljeberoendet. 
Det som fick störst genomslag var åtgärder för att minska ensamåkandet i bil där bl.a. 
samåkningen marknadsfördes kraftigt. Som exempel kan nämnas att de som färdas två 
eller fler i bilen oftast slipper betala biltullar. Även om den ursprungliga målgruppen för 
TDM var arbetspendlarna har begreppet vuxit till att omfatta i stort sett alla typer av 
resor och transporter. I takt med att populariteten växte infördes så småningom TDM- 
                                                      
8 Transport (alt. Transportation) Demand Management 
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planer för företag där de själva fick ta fram åtgärdsprogram som skulle göra det möjligt 
för de anställda att ta sig till jobbet på andra sätt än med bil. (Lundgren, 2004)  
 
Grundtanken i Mobility Management handlar om att påverka resan innan den har börjat 
och i bästa fall ta bort behovet av att resa överhuvudtaget. Åtgärderna som används består 
av ”mjuka” beteende- och attitydpåverkande åtgärder och skiljer sig därmed från den 
traditionella trafikplaneringen som i större utsträckning använder fysiska åtgärder.  
 
Arbetsgången i Mobility Management består av att åstadkomma en attitydförändring hos 
människor som därefter kan ge en beteendeförändring och önskad effekt. Åtgärder för att 
ändra folks attityder kan bestå t.ex. av marknadsföring eller informationskampanjer där 
människor blir informerade om vilka alternativ som finns och vilka fördelar det finns 
med dessa. Andra mer handfasta sätt att förändra attityder kan bestå av att låta individer 
få prova på nya sätt att resa vilket förhoppningsvis leder till att de upptäcker att det var 
bättre än de på förhand trott. I kombination med ekonomiska styrmedel i form av t.ex. 
skatter, avgifter eller bonussystem kan tydliga incitament ges för ett förändrat beteende. 
Bäst effekt fås oftast om Mobility Management åtgärderna genomförs i kombination 
med fysiska åtgärder då synergieffekter kan uppstå. (Björk, 2005) Av denna anledning 
kan det också vara svårt att veta var den exakta gränsdragningen går för vad som räknas 
in i Mobility Management.   
 
Det är viktigt att skilja på attitydförändring och faktisk beteendeförändring. En åtgärd 
ger inte effekt förrän den ändrat det faktiska beteendet hos individen även om attityden 
till resandet har ändrats. Det är inte helt ovanligt att människor har en mer miljövänlig 
attityd till resande än vad deras faktiska resande visar. Poängen med detta är att det inte 
alltid räcker med en förändrad attityd; för att förändring ska ske måste även invanda 
beteenden ändras. (Björk, 2005) Den logiska slutsatsen av detta blir därför att försöka 
hindra att dåliga vanor uppstår från första början. Ett sätt för att uppnå detta är genom 
att rikta insatser mot individer som nyligen genomgått en stor förändring i livet, såsom 
att byta jobb eller bostad, då de ännu inte hunnit etablera några resvanor. Mobility 
Management handlar om att rikta insatserna mot källan till problemen och försöka 
åstadkomma förändringen där den har störst effekt, helst innan problemen uppstår. 
 
För att implementera Mobility Management åtgärder i praktiken har det blivit vanligt att 
städer, kommuner eller större regioner inrättar mobilitetskontor och tar fram s.k. MaTs- 
planer. Föregångare i detta arbete var Lunds kommun som tog fram LundaMaTs 1997 
och inrättade Sveriges första mobilitetskontor 1998. MaTs står för Miljöanpassat 
Transportsystem och har efter framgångarna i Lund blivit ett begrepp både i Sverige och 
internationellt för hur stadsplanerare och andra kan arbeta med den här typen av frågor. 
2005 gjordes en uppdatering av LundaMaTs till LundaMaTs II. I den senare versionen 
har fokus breddats från att gälla ett miljöanpassat transportsystem till att gälla hela 
spektra av ett hållbart transportsystem, där hänsyn tas till både de miljömässiga, sociala 
och ekonomiska hållbarhetsaspekterna. Arbetet är indelat 6 huvudreformer som 
innefattar samhällsplanering, kollektivtrafik, cykeltrafik, gångtrafik, biltrafik och 
företagens transporter. Mobilitetskontorets uppgift har bl.a. varit att samordna olika 
projektförslag i LundaMaTs och följa upp så att åtgärderna leder i rätt riktning. Viktiga 
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delar i arbetet har varit utåtriktad verksamhet i form av samråd, information, rådgivning 
och marknadsföring med syfte att nå både personer och företag. Arbetet har även varit 
inriktat på att sprida erfarenheter vidare så att andra kan ha nytta av dem. (Rydén et al, 
2005) 

2.3 Åtgärder i gröna resplaner 
Det finns inte några begränsningar på vilka åtgärder som kan ingå i gröna resplaner. 
Lämpliga åtgärder väljs utifrån de åtgärdsområden som identifierats i förarbetet och de 
förutsättningar som råder. Nedan listas några exempel på åtgärder som kan ingå i gröna 
resplaner: 

• Främja samåkning genom att t.ex. upprätta samåkningsschema 

• Främja kollektivtrafik genom att t.ex. subventionera buss/tåg- kort 

• Stimulera ökad cykling genom att t.ex. erbjuda lånecykel och duschmöjligheter 
på arbetsplatsen 

• Möjliggöra distansarbete  

• Avgiftsbelägga parkering (ev. undantaget miljöfordon) 

• Samarbete med trafikoperatörer för anpassade avgångar mm 

• Infrastruktur för virtuella möten (video- och telekonferenser)  

• Upprätta företagspolicy om att miljövänliga alternativ alltid ska väljas i första 
hand, t.ex. att välja tåg framför flyg vid längre resor och kollektivtrafik framför 
bilen 

• Använda miljöklassade tjänstefordon och förnybara bränslen 

• Erbjuda tjänstecykel till kortare ärenden 

• Skaffa bilpool 

• Utbildning i sparsam körning 

• Information och marknadsföring om hållbara färdsätt 

• Omlokalisering av verksamhet för att på så sätt förbättra förutsättningarna att 
resa kollektivt, cykla o.s.v. 

Ekman et al (1996) gör en uppdelning i tre nivåer när det gäller att skapa en struktur för 
att optimera trafiksystemet med avseende på miljö och trafiksäkerhet, enligt följande;  

1. Minska behovet av transporter 

2. Effektivisera resandet  

3. Optimera detaljerna. 

  17



Stegen bör följa efter varandra, där det första består av att minska beroendet av 
motoriserade transporter. Om det totala transportarbetet minskar kommer det få positiva 
effekter på både miljö och trafiksäkerhet. Hur mycket transporter som genereras i en stad 
beror på en mängd faktorer, såsom struktur, täthet och avstånd till industrier, arbete och 
service. När det gäller arbetsresor är lokaliseringen av verksamheter och bostäder viktigt. 
Studier visar att verksamheter bör placeras centralt med närhet till kollektivtrafik för att 
transportarbetet ska bli litet. Möjlighet att arbeta på distans och att använda 
videokonferenser kan också i bästa fall bidra till att minska behovet av transporter. 
(Ekman et al, 1996) 
 
Det är naturligtvis inte möjligt att få bort alla transporter, och de som återstår bör därför 
ske så effektivt som möjligt. Detta kan bl.a. ske genom att öka andelen som åker 
kollektivt, vilket inte bara är positivt för miljön utan även för tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. Att öka antalet cyklister har definitivt en positiv inverkan på miljön då det 
är det färdsätt som troligen förbrukar minst energi per färdad kilometer (Holmberg et al, 
1996). 
 
Det tredje steget handlar om att effektivisera varje enskild resa så att den blir så optimal 
så möjligt. Att t.ex. använda förnyelsebara bränslen har stor potential för att minska 
utsläppen av CO2 (Ekman et al, 1996). Studier har även visat att en förändrad körteknik, 
s.k. sparsam körning, kan minska bränsleförbrukningen med 4-10 % (Vägverket, 
2007b2). 
 
 
Kollektivtrafik, cykel och gång 
Det finns flera sätt att stimulera en ökad användning av kollektivtrafik, såsom buss och 
tåg. I grunden handlar det om att öka attraktiviteten hos alternativa färdmedel och på så 
sätt göra bilen mindre attraktiv. Åtgärder för att främja kollektivtrafik kan vara allt från 
att tillhandahålla information om avgångstider till att förhandla med 
kollektivtrafikoperatörerna om rabatterade priser och anpassade avgångar. På större 
arbetsplatser kan det även finnas underlag för arbetsbussar som går till en större 
centralstation eller annan knutpunkt för fortsatt resande.  
 
På flera håll i landet pågår projekt med s.k. ”hälsotrampare” eller ”testcyklare”, vars syfte 
är att få vana bilister att ställa bilen till förmån för cykeln. Strategin går ut på att 
bilisterna med olika medel lockas att cykla under en testperiod med förhoppningen att de 
sedan ska fortsätta även efter testperioden. Goda erfarenheter av detta finns bl.a. från 
Landstinget i Uppsala där ett hälsotramparprojekt inleddes 2003. I projektet förbands sig 
deltagarna att cykla till och från arbetet minst tre dagar i veckan under ett år, med 
undantag vid snöoväder eller halka p.g.a. risk för olyckor. I gengäld fick hälsotramparna 
utrustning i form av hjälm, regnkläder och cykeldator samt möjlighet att vinna priser 
under projektets gång. Under de två första åren har över 100 personer per år valt att delta 
och 84 % av dessa uppger att de kommer att fortsätta cykla även efter projektets slut. 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i gruppen som fullföljde projektet minskade från 11 
dagar till tre dagar, vilket enligt landstingets beräkningar skulle innebära en 
kostnadsbesparing på över 1 miljon kronor per år. Kostnaderna för projektet uppgick till 
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ca 250 000 kr. Även om det inte med säkerhet går att hänföra hela minskningen av 
sjukfrånvaron till den ökade cyklingen har projektet utan tvekan varit en framgång och 
bidragit till både samhälls- och företagsekonomiska nyttor. (Landstinget Uppsala, 2004)  
 
 
Samåkning 
Det vanligaste färdsättet vid resa till och från arbetet är ensam i bil (SIKA, 2007b). 
Samåkning innebär att flera personer åker i samma bil och därmed utnyttjar fordonen 
mer effektivt än om var och en kör själv. Det finns flera sätt för företagen att stimulera 
samåkning. Det kan handla om att upprätta ett samåkningsschema eller att premiera de 
som samåker på olika sätt. Fördelarna för företaget med samåkning bland de anställda 
handlar bl.a. om minskat behov av parkeringsplatser. För samhället och miljön består 
vinsterna av ett bättre utnyttjande av fordon som leder till minskade utsläpp och mindre 
trafik på vägarna. Bäst förutsättningar för samåkning fås om färdvägen är minst 20 km 
enkel resa, samt att tidsförlusten jämfört med att köra själv är liten. Stor betydelse har 
även tillgången till parkering och om den är avgiftsbelagd. (Vägverket, 2006) 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterade i en rapport att de samåkningsprojekt som 
genomförts i länet hade haft relativt liten effekt på samåkningen. Orsaken bedömdes vara 
den stora omfattningen av flexibla arbetstider, vilket gjorde transportbehoven svåra att 
samordna. (Länsstyrelsen VG, 2006) När malmöborna blev tillfrågade om sin inställning 
till samåkning svarade 45 % att de var positivt inställda, vilket tyder på att potentialen 
för samåkning bör vara stor om bara förutsättningarna finns (Malmö stad, 2004).  
 
 
Bilpool 
I en bilpool delar flera personer på en eller ett flertal bilar. Det finns flera fördelar med 
detta jämfört med att äga bil. Framför allt kostar det mycket pengar att äga bil - hela 
tiden - även en bil som sällan används kostar pengar i inköp, skatter, försäkring, 
besiktning och underhåll. I bilpoolen betalar man endast för den tid bilen används. I 
moderna bilpooler går det oftast att boka bilen på Internet eller genom mobiltelefonen, 
vilket gör bokningen relativt enkel och möjliggör spontanbokning. Bilpoolen ger ett 
alternativ till att använda den egna bilen i tjänsten och öppnar dörren för att helt kunna 
lämna bilen hemma, eller sälja den. (Vägverket, 2005) 
 
För privatpersoner som ingår i en bilpool har erfarenheter visat att de i genomsnitt 
minskar sina bilresor med ca 30 % jämfört med innan. När det gäller företag har få 
ordentliga uppföljningar gjorts men blygsamma uppskattningar visar på en minskning 
med ca 10 % (Vägverket, 2007c). Ett sätt för företag att ordna bilpool kan vara att skaffa 
ett bokningssystem till de bilar man redan har. Ett annat, ofta mer fördelaktigt sätt, är att 
gå ihop med andra företag och organisationer eller att anlita en kommersiell 
bilpoolsoperatör. Under 2003 gjordes en undersökning av Malmöbornas attityder och 
kunskaper när det gäller trafik och miljö. I denna svarade 67 % att de hade hört talas om 
bilpool och 15 % svarade att de skulle gå med i en bilpool om blev erbjudna det. Detta 
visar att potentialen för bilpooler bör vara hög. (Malmö stad, 2004) 
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Distansarbete och virtuella möten  
Distansarbete definieras som sådant arbete som utförs på en annan plats än den ordinarie 
arbetsplatsen, och som samtidigt är av sådan art att det skulle kunna ha utförts på den 
ordinarie arbetsplatsen. (SIKA, 2007b) Det betyder att t.ex. kundbesök inte räknas som 
distansarbete då detta inte kan utföras på den ordinarie arbetsplatsen. Fördelarna med 
distansarbete är bl.a. att friheten för individen ökar och att det i bästa fall minskar 
behovet av att resa. Det finns även studier som visar på en lägre sjukfrånvaro hos 
personer som har möjlighet att förlägga en del av arbetet i hemmet. En vinst för företaget 
är att möjligheten till distansarbete för de anställda ökar företagets geografiska 
rekryteringsområde. Det kan alltså bli lättare att hitta nya anställda. (TELDOK, 2007) 
 
I SIKA: s rapport (SIKA, 2007b) om svenskarnas resvanor framgår att 11 % av de 
förvärvsarbetande distansarbetade regelbundet under 2005- 2006. I undersökningen 
frågades även efter hur många som ansåg sig ha arbetsuppgifter som gav möjlighet att 
distansarbeta, varpå 20 % svarade att så var fallet. Den genomsnittlige distansarbetaren 
arbetade på distans 7 dagar i månaden. Största delen av distansarbetet skedde från 
hemmet och oftast bara under en del av dagen.  
 
Distansarbete är inte något som är möjligt för alla typer av arbete men det bör ändå 
kunna bli betydligt vanligare. I och med de stora framstegen som gjorts på IT- området 
har möjligheterna aldrig varit större och med tanke på de ovanstående siffrorna borde det 
finnas en potential för ökning av andelen distansarbete. 
 
Vilka konsekvenser ett ökat distansarbete får i praktiken, och om det verkligen innebär 
några miljömässiga vinster är inte alltid helt lätt att förutsäga. Det finns exempelvis 
teorier om att den ökade friheten och obundenheten till arbetsplatsen gör att människor i 
större utsträckning bosätter sig på mer avlägsna platser och därigenom tvingas till längre 
pendlingsresor. Det finns även vissa belägg för att den frigjorda tiden, som mer arbete i 
hemmet ger, används till andra aktiviteter som i sin tur leder till nya resor. (Vilhelmson, 
1997) Det faktum att många endast arbetar på distans delar av dagen betyder att de 
miljömässiga vinsterna som en insparad resa skulle ha inneburit definitivt går förlorad i 
de fallen.  
 
Virtuella möten i form av bl.a. video- och telekonferenser används av allt fler 
organisationer och kan i många fall erbjuda alternativ till fysiska möten. Liksom vid 
distansarbete kan effekterna på det totala resandet vara svåra att förutsäga. Vägverket 
identifierar tre möjliga konsekvenser. Den första är substitution, d.v.s. att det virtuella 
mötet ersätter resan som ett fysiskt möte skulle ha inneburit. Den andra är komplement, 
d.v.s. att resorna fortsätter som vanligt och de virtuella mötena används för att kunna ha 
fler kontakter med personer på avlägsna platser. Den tredje effekten innebär att 
möjligheten till virtuella mötena genererar fler resor. Detta skulle bero på att 
organisationen ges möjlighet till fler och djupare samarbeten med personer och företag 
långt borta och därmed bidrar till en ökad globalisering av verksamheten. Studier har 
visat att de två första effekterna är vanligast och att ökad användning av 

  20



informationsteknologi i de flesta fall bidrar till en tydlig minskning av tjänstresandet. 
(Vägverket, 2007b) 
 
Enligt en empirisk undersökning (Arnfalk, 2002), gjord på Telia, upplever 40 – 45 % av 
de som distansarbetar att det leder till minskningar av deras totala resande. 10 % 
upplever att det ger upphov till ökade resor, och 3 % upplever ingen skillnad. 
 
 
Parkering  
Åtgärder riktade mot parkering har i en Brittisk studie om Travel plans (Cairns et al, 
2002) visat sig vara bland de mest effektiva för att minska andelen som kör bil ensam till 
arbetet. Störst effekt fås om de införs som ett komplement till andra åtgärder som t.ex. 
subventionerad kollektivtrafik. En fördel med parkeringsavgifter, förutom att det visat sig 
vara effektivt, är att det genererar intäkter som kan användas till att finansiera andra delar 
av resplanen. Att införa åtgärder av den här typen riskerar dock att inte vara så populärt 
bland de anställda, åtminstone inte de bilburna. För vissa är bilen det enda rimliga 
alternativ som finns för att ta sig till arbetet. Undersökningen visade att även om det så 
gott som alltid bildas någon form av opposition mot den här typen av åtgärder så är 
motståndet relativt kortlivat när åtgärden väl införts. En slutsats som drogs var att det är 
viktigt att de anställda hålls informerade om processen från ett tidigt stadium och på så 
sätt ges möjlighet till delaktighet. Metoder av den här typen fungerar endast på platser 
där företagens egen parkering är det enda alternativet, och ingen annan gratis parkering 
finns inom rimligt avstånd. En risk med att införa avgifter är att fordonen ställs på andra 
platser istället, som t.ex. omgivande gatumark, med negativa effekter på både 
framkomlighet och trafiksäkerhet.  
 
En metod som används bl.a. i Storbritannien och USA är s.k. ”cash-out” system där 
anställda istället får betalt för att inte utnyttja parkeringen. Genom att premier betalas ut 
för de dagar i månaden som den anställde inte utnyttjar parkeringen ges ett tydligt 
incitament till att inte köra bil. Om premien dessutom ges som en separat bonus istället 
för en del av lönen blir incitamentet extra tydligt. (VTPI, 2007)  

2.4 Nyttan med Gröna resplaner 
Ett förändrat resbeteende och färdmedelsval har potential att generera vinster för såväl 
det enskilda företaget som samhället i stort och den enskilda individen (Lundgren et al, 
2005).  Följande lista sammanfattar några potentiella nyttor gröna resplaner kan föra 
med sig: 
 
 För företaget: 

• Förbättrad miljöimage 

• Mer attraktiv arbetsgivare 

• Mindre behov av parkeringsytor 
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• Bättre utnyttjande av mark 

• Friskare, mindre sjukskriven personal 

• Minskade kostnader i form av reseersättningar för tjänsteresor 

• Ökad tillgänglighet för anställda och besökare 

• Minskade utgifter för resor 

 För samhället: 

• Bättre miljö; mindre utsläpp och buller 

• Förbättrad trafiksituation 

• Ökad trafiksäkerhet 

• Mindre markåtgång 

• Mer jämlikt transportsystem 

 För individen: 

• Förbättrad privatekonomi 

• Bättre hälsa 

• Ökad valfrihet och tillgänglighet 

 
Minskad bilanvändning ger betydande vinster för miljön i form av minskade utsläpp, 
buller och trängsel. Ett minskat arbetsrelaterat resande attackerar även problemen med 
köer och trafikstockningar när de är som värst och förbättrar framkomlighet och 
trafiksäkerhet. (Vägverket, 2006) 
 
Genom att byta färdmedel från bil till cykel eller gång kan avsevärda hälsovinster för den 
enskilde uppnås. Statens folkhälsoinstitut betraktar fysisk aktivitet som ”en förutsättning 
för en god hälsoutveckling”. Att vara fysiskt inaktiv ökar risken för en mängd typer av 
sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, fetma och cancer. Förutom de rent 
fysiska vinsterna finns det även vinster i form av förbättrad psykisk hälsa. För vuxna 
personer rekommenderas daglig fysisk aktivitet av måttlig intensitet i minst 30 minuter 
dagligen. (Schäfer Elinder et al, 2007) För många skulle det alltså räcka med välja cykeln 
framför bilen för att ta sig till och från jobbet för att få ett mer hälsosamt liv. En friskare 
arbetsstyrka betyder även mindre sjukskrivning och mer ork till dagens uppgifter. Detta 
ger ökad produktivitet och minskade utgifter i form av sjukersättning vilket betyder 
bättre lönsamhet för företaget. Bättre ekonomi kan det även bli för privatpersoner som 
byter bilen mot alternativa färdsätt då dessa oftast är billigare.  
 
När antalet bilar blir färre minskar även behovet av parkeringsytor som därmed kan 
användas till bättre ändamål. Då kostnader för markhyra och anläggande av en 
parkeringsplats ofta är dyrt, speciellt i centrala lägen, kan det finnas en del att tjäna. Att 
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arbeta på ett strukturerat sätt med sina transporter är även ett sätt för företagen att 
förbättra sin miljöprofil gentemot kunder och allmänhet och skapa ”goodwill” för 
verksamheten. (Hyllenius, 2006) 
 
Ett jämlikt transportsystem innebär att alla ska ha samma möjligheter till förflytningar. 
Som det ser ut idag är kvinnorna de största brukarna av kollektiva färdmedel och 
männen står för den största bilanvändningen. Jämställdhet handlar om att säkra att både 
kvinnor och män har samma förutsättningar att verka i samhället, vilket kräver god 
tillgänglighet med alla färdsätt.  
 
Åtgärder som minskar det totala fordonsarbetet kommer att ge minskningar i antalet 
trafikolyckor. Undersökningar tyder på att en minskning av antalet fordonskilometer i 
ett område med 10 % kan ge en minskning i antalet olyckor med 10 % – 14 %, om allt 
annat är lika. Åtgärder som innebär ett byte av färdsätt från bil till cykel eller gång, 
tenderar att ge en något ökad olycksrisk per färdad kilometer för dem som bytt, vilket 
dock neutraliseras av den förbättrade hälsosituationen som en sundare livsstil innebär. 
(Litman & Fitzroy, 2005) 

2.5 Gröna resplaner i andra länder 
Gröna resplaner blir mer och mer vanligt bland företag och offentliga förvaltningar i 
Europa. Två länder där utvecklingen har kommit långt är Nederländerna och 
Storbritannien.  
 
Storbritannien 
Travel plans enligt den Brittiska definitionen innehåller flera underkategorier där man 
skiljer på vilken typ av organisation som planen riktar sig till. Vanligast är (Act 
Travelwise, 2008 ): 
 

- School travel plan: Riktar sig till föräldrar lärare och besökare till skolor. 
Brittiska regeringen har som mål att alla skolor ska ha en sådan plan senast 
2010. 

- Workplace travel plan: Riktar sig till anställda och kunder hos företag. 
- Residential travel plan: Används vid planering av nya bostadsområden, för att 

skapa områden som redan från början har god tillgänglighet med alternativa 
färdsätt till bilen. 

- Personalised travel plan: Personal Travel Planning (PTP) är åtgärder, ofta i 
form av information och motivationskampanjer, som riktar sig direkt till 
enskilda individer eller hushåll. Metoden är ganska ny men sedan 2002 har 
cirka 300 000 hushåll i Storbritannien ingått i PTPkampanjer. Ett typiskt 
resultat för de som medverkat har varit minskningar i antalet gjorda bilresor 
med 11 %.  

 
I Storbritannien började idéerna om Travel plans - gröna resplaner - få fäste i början på 
90-talet. Precis som i Nederländerna var det främst de växande trafikproblemen i 
storstäderna som gjorde att intresset för gröna resplaner tog fart. Arbetsrelaterat resande 
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identifierades som den största källan till trafikstockningar och kapacitetsbrist på vägarna 
och 1997 upprättades the National Association for Commuter Transport, vars 
huvudsakliga uppgift var att verka för mer hållbara arbets- och tjänsteresor. 1998 satte 
Brittiska regeringen upp riktlinjer för alla offentliga verksamheter där de uppmanades att 
upprätta Travel plans. Detta gällde allt från skolor till sjukhus och kommunernas egen 
verksamhet. (Taylor, 2007) 
 
En Brittisk studie från 2001 (Cairns et al, 2002) undersökte användningen av gröna 
resplaner bland myndigheter och företag. Av 388 myndighetsorganisationer som 
tillfrågades svarade 289 stycken på undersökningen och av dessa hade 69 % tagit fram en 
grön resplan eller var på väg att ta fram en. Av 1000 slumpvis utvalda företag hade endast 
7 % en grön resplan, men om bara större företag tas med blir andelen högre. För företag 
med mer än 300 anställda hade 21 % en resplan i bruk och ytterligare 10 % övervägde 
att upprätta en. Uppskattningar som gjordes samtidigt visar att andelarna troligen 
kommer att fortsätta öka framöver. Vid 2006/2007 antas att nästan alla lokala 
myndigheter mer än 100 anställda kommer att ha en grön resplan.  
 
Myndigheterna i Storbritannien har i vissa situationer möjlighet att ålägga företagen att 
ta fram gröna resplaner och göra åtgärderna i dem bindande. Detta kan ske antingen 
genom det som kallas PPG 13 eller ”Section 106 agreement”. PPG står för Planning 
Policy Guidance och är riktlinjer utfärdade av regeringen för hur lokala myndigheter ska 
agera i olika frågor som rör stadsplanering. Den 13:e punkten handlar om 
transportfrågor och berör bl.a. tillståndsprövning av bygglov och ny verksamhet. Enligt 
denna ska lokala myndigheter se till så att Travel plans tas fram i samband med 
tillståndsansökan av ny transportintensiv verksamhet.  Utdrag ur PPG13 (CLG, 2007): 
 
“The Government considers that travel plans should be submitted alongside planning 
applications which are likely to have significant transport implications” … 
 
 … “Where travel plans are to be submitted alongside a planning application, they should be 
worked up in consultation with the local authority and local transport providers. They should 
have measurable outputs, which might relate to targets in the local transport plan, and should 
set out the arrangements for monitoring the progress of the plan, as well as the arrangements 
for enforcement, in the event that agreed objectives are not met.”…  
 
… ”Under certain circumstances some or all of a travel plan may be made binding either 
through conditions attached to a planning permission or through a related planning 
obligation. Conditions attached to a planning permission will be enforceable against any 
developer who implements that permission and any subsequent occupiers of the property.” 
 
Planerna ska innehålla uppgifter om trafikalstring och åtgärder för att minska densamma. 
Hela eller delar av planen kan göras bindande i samband med att exploateringsavtal eller 
motsvarande undertecknas. Som framgår av utdraget ska resplanen ha mätbara mål som 
ska följas upp. I de fall företagen misslyckas med att uppfylla målen, kan myndigheterna 
utfärda sanktioner. Myndigheterna vill dock så långt det är möjligt att planerna tas fram 
frivilligt. Av denna anledning uppmanas lokala myndigheter att leda utvecklingen och gå 
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före med gott exempel för att visa på fördelarna med gröna resplaner och skaffa sig 
kunskap så de kan ge råd till privata aktörer som står i färd med att införa gröna resplaner 
(DfT, 2002).    
 
Så kallade “Section 106 agreements” är en del av Town and Country Planning Act och 
ger myndigheter rätt att ingå bindande avtal med byggherrar/fastighetsägare, land 
developers, om nästan vilken relevant fråga som helst. I avtalen skrivs sådant in som är till 
gagn för samhället i stort och kan t.ex. vara att exploatören ska plantera ett visst antal 
träd, skapa parkeringsytor för samåkning eller anlägga en busshållplats. I praktiken kan 
detta utnyttjas för att göra olika delar av en grön resplan bindande. (DfT, 2002) 
 
Runt om i Storbritannien finns olika regionala projekt som är till för att främja den 
frivilliga utvecklingen av gröna resplaner. I Nottinghamshire County drivs t.ex. projektet 
TransAct som erbjuder mindre företag hjälp för att ta fram och implementera gröna 
resplaner i verksamheten. Hjälpen består både av rådgivning och ekonomiskt bistånd för 
att täcka en del av kostnaderna med planen. Verksamheter som av olika anledningar är 
tvingade att ta fram transportplaner är dock inte berättigade att delta i projektet. 
(TransAct, 2007) 
 
Nederländerna 
Nederländernas höga befolkningstäthet och samtidigt stora bilinnehav har gjort att köer 
och trafikstockningar är ett ständigt närvarande problem i storstäderna. Länge försökte 
man bygga bort kapacitetsbristen med nya och bredare vägar, men så småningom insåg 
man att något måste göras för att minska den skenande transportutvecklingen. 1989 
lades en ny transportpolicyplan, SVV2, fram för Nederländerna där stora resurser skulle 
satsas för att bl.a. minska de arbetsrelaterade resorna och transporterna. Planen hade höga 
ambitioner och innehöll kvantifierade mål vad gäller miljö, trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Ett av målet var t.ex. att alla företag med mer än 50 anställda skulle ha 
upprättat en grön resplan, senast 1995. För att uppnå detta inrättades bl.a. 
mobilitetscenter som skulle arbeta för att främja samåkning, distansarbete mm. Under 
början av 90-talet insåg man att målen i planen var alltför ambitiösa och inte skulle nås, 
men satsningen fick igång ett flertal pilotprojekt och medförde mycket forskning på 
området. (Boot et al, 2007) 
 
Misslyckandet med att uppnå målen i SVV2 skylldes bl.a. på avsaknaden av tydliga 
riktlinjer och ansvarsfördelning hos myndigheter och att den nationella strategin sällan 
fick genomslag på lokal nivå. Av denna anledning inleddes i slutet av 90- talet en 
decentraliseringsprocess där mer inflytande över transportpolitiken flyttades ut till lokala 
myndigheter på region- och kommunnivå. Idén var att lösa problemen där de uppstår. 
(Boot et al, 2007)  
 
1989 infördes även det s.k. ABC- systemet, vilket är en planeringspolicy för att lokalisera 
rätt företag på rätt plats så att transportbehovet minskar. Systemet går till så att alla lägen 
i och runt staden kategoriseras efter hur tillgängliga de är, med respektive utan bil. Platser 
som har god tillgänglighet med kollektiva färdmedel och som kan nås på cykel eller till 
fots och samtidigt har låg tillgänglighet med bil placeras i A- kategorin. Denna typ av 
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lägen hittas oftast i stadskärnan och i nära anslutning till centralstationer eller liknande, 
där bilar antingen är förbjudna eller har dålig framkomlighet av andra skäl. C- lägen har 
dålig eller ingen tillgänglighet med kollektivtrafik men god tillgänglighet med bil och 
återfinns typiskt vid större motorvägar. Lägen i B- kategorin är följaktligen ett mellanting 
och erbjuder goda eller måttligt goda resalternativ med både kollektivtrafik och bil. 
(Lundgren, 2004) 
 
För att sedan kunna para ihop rätt företag med rätt läge måste även företagen 
klassificeras. Detta görs genom att ta fram en rörlighetsprofil på företaget som bl.a. 
inkluderar antalet anställda och besökare samt vilken typ av transporter som genereras. 
Typiska A- och B-läges företag är kontorsbaserade företag som kräver lite godstransporter 
eller affärsföretag och shoppingcenter med en stor andel besökare. I C-lägen hamnar 
företag med stort transportbehov och arealkrävande verksamhet. (Lundgren, 2004) 
 
ABC- systemet har sedan det introducerades använts flitigt av Nederländska myndigheter 
under hela 90- talet men övergavs för några år sedan då man påbörjade arbetet med att ta 
fram ett nytt system. Orsaken till att systemet togs ur bruk berodde bl.a. på de stora 
skillnader som råder i olika regioner. I rurala områden är transportproblemen oftast små 
och systemet behöver därför inte användas medan det i de urbana områdena är svårt att 
hitta A- lägen. Flera länder håller nu på att ta fram egna system med den Nederländska 
modellen som förebild. Med tanke på den höga befolkningstätheten är det lätt att förstå 
problemen med att hitta A-lägen, något som borde vara lättare för mindre tätbebyggda 
länder som t.ex. Sverige. (Alarik, 2003) 
 
Jämförelse mellan svensk och internationell lagstiftning 
Karin Lundgren har i en studie (Lundgren, 2004) jämfört svensk lagstiftning med ett 
antal utvalda Europeiska länders lagstiftning om mobilitetsplaner/transportplaner. 
Lundgren konstaterar att det i den svenska Plan- och bygglagen inte finns några 
möjligheter att reglera verksamheters transporter på det sätt som är möjligt i flera av de 
andra studerade länderna. Samtidigt konstaterar Lundgren att det kan finnas vissa 
möjligheter att, genom Miljöbalken, kräva åtgärder kring transporter i samband med 
tillståndsprövning av ny verksamhet. Resultatet kunde sedan redovisas i organisationens 
årliga miljörapport. Rättsläget är dock något oklart. Lundgren kommer till slutsatsen att 
den svenska lagstiftningen bör ses över, och att det finns många goda exempel att titta på 
från andra länder som Sverige kan ta efter vi denna översyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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2.6 Effektivitet av gröna resplaner 
Den brittiska transportmyndigheten ”The Department for Transport” har genomfört en 
studie av 20 organisationer som infört gröna resplaner (Cairns et al, 2002). Syftet vara att 
undersöka vilken potential gröna resplaner har för att minska andelen som kör bil till 
arbetet samt vilka åtgärder som varit mest framgångsrika . 
 

Tabell 1. Förändring i antal anställda som kör bil till arbetet för respektive företag under 
mätperioden. 

Organisation 
Antal som kör bil 

till arbetet per 
hundra anställda  

Förändring 
(Antal) 

Förändring 
(%) 

  Före Efter     
Orange 79 27 -52 -66 
Plymouth Hospital NHS Trust 78 54 -24 -31 
Computer Associates 89 74 -15 -17 
Buckinghamshire County Council 71 56 -15 -21 
Addenbrooke´s NHS Trust 74 60 -14 -19 
Wycombe District Council 77 65 -12 -16 
Orange (Almondsbury Park) 92 80 -12 -13 
Nottingham City Hospital 73 61 -12 -16 
Marks & Spencer Financial Services 95 83 -12 -13 
BP 84 72 -12 -14 
Vodafone 84 75 -9 -11 
University of Bristol 44 35 -9 -20 
Egg 62 53 -9 -15 
AstraZeneca 90 82 -8 -9 
Government Office for East 
Midlands 45 38 -7 -16 
Pfizer 75 68 -7 -9 
Agilent Technologies 71 65 -6 -8 
Stockley Park 88 84 -4 -5 
Oxford Radcliffe Hospital NHS Trust 58 54 -4 -7 
Boots 65 62 -3 -5 
          
Genomsnitt (medel) 74 61 -14 -18 
 
 
Resultaten i minskat bilanvändande från de medverkande företagen varierade kraftigt. Ett 
företag som utmärkte sig var Orange som minskade antalet bilburna arbetsresande från 
79 % till 27 %, vilket dock till viss (troligen stor) del berodde på en omlokalisering av 
verksamheten från ett avsides liggande företagsområde till ett centralt läge i staden.  Ett 
annat företag, Boots, hade gjort motsvarande omlokalisering fast åt andra hållet, d.v.s. 
flyttat från ett central läge till ett område utanför staden, och trots detta lyckats minska 
andelen som kör ensamma i bil till och från jobbet med 5 %. Totalt sett lyckades de 20 
företagen i genomsnitt minska antalet anställda som kör bil till arbetet med 14 stycken 
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per 100 anställda. Samtidigt ökade andelen anställda som åkte kollektivt, cyklade eller 
gick med nästan det dubbla jämfört med innan åtgärderna infördes. (Cairns et al, 2002)  
 
Tiden mellan före och efterstudierna på företagen varierar och innebär alltså att en del 
haft längre tid på sig att få genomslag i åtgärderna. I undersökningen ingick även bilar 
som parkerade på andra parkeringsplatser än företaget egna. De medverkande företagen 
har inte valts ut slumpvis utan för att de utgör goda exempel på hur arbete med gröna 
resplaner kan bedrivas. Resultatet kan alltså inte ses som ett förväntat genomsnitt för alla 
företag som implementerar resplaner utan snarare som exempel på att riktigt bra resultat 
faktiskt kan uppnås.  
 
Företagen tillfrågades även vad anledningen var till att de inlett arbetet med gröna 
resplaner. Hälften angav då att det var ett resultat av krav i samband med 
tillståndsansökningar. Av de övriga angav några trafikproblem och då främst 
parkeringsbrist som huvudorsaken till att de tagit fram sin plan. Ett fåtal angav miljöskäl. 
 
Sammanfattning av resultat/slutsatser från studien: 
 

- Efter två år hade andelen som använder alternativa färdmedel ökat med i 
genomsnitt 87 %, alltså nästan en fördubbling mot före.   

 
- Hos organisationerna som upprättat samåkningsschema eller liknande ökade 

i genomsnitt andelen som samåker med 14 %. 
 

- De organisationer som lyckats uppnå de största minskningarna av andelen 
anställda som kör ensam i bil till arbetet hade samtliga genomfört 
restriktioner eller fördyringar av parkering på arbetsplatsen. 

 
- De organisationer som åstadkommit de största ökningarna i andelen som 

cyklar till arbetet har samtliga erbjudit dusch- och omklädningsmöjligheter 
på arbetsplatsen, förbättrat cykelparkeringen, genomfört 
informationskampanjer samt erbjudit någon form av rabatt på 
cykelutrustning.  

 
- De som uppnådde de största ökningarna i antalet anställda som gick till 

arbetet hade samtliga en stor andel av de anställda boende nära arbetsplatsen. 
(inom 2 miles ≈ 3.2 km) 

 
- När det gäller samåkning visade det sig vara svårt att få till snabba 

förändringar. Åtgärder som hade störst effekt var att tilldela speciella 
parkeringsplatser som är avgiftsfria nära entrén samt att på något sätt 
garantera hemresan i de fall samåkningen inte fungerar en dag. 

 
- Hälften av företagen i studien hade upprättat resplanen som en direkt följd av 

krav i samband med tillståndsansökningar. Några angav problem med 
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framförallt tillgång på parkering som huvudorsak till att de inlett arbetet. 
Endast ett par angav miljöskäl.  

 
- Den genomsnittliga kostnaden för resplanerna var £47 per anställd och år. 

Vilket kan jämföras med företagens genomsnittliga kostnad för en 
parkeringsplats på £300-500 årligen.   

 
- Planen ska innehålla mätbara mål men de bör inte vara alltför högt ställda till 

en början då de kan upplevas som orimliga och inte tas på allvar.  
 

- Planen bör fokusera på att utnyttja de naturliga förutsättningar som finns 
från början och utnyttja dem. Om t.ex. en stor andel av de anställda bor nära 
arbetsplatsen kan det vara läge att satsa på cykelkampanjer.  

 
- Samverkan med kollektivtrafikoperatörer. Större företag kan ha stora 

möjligheter att påverka bussbolag att t.ex. förlägga sina turer så att de passar 
arbetstiderna och förhandla fram rabatter för sina anställda.  

 
 
När det gäller effektiviteten av enskilda åtgärder var det svårt att dra några generella 
slutsatser av studien. Alla företag hade infört åtgärder som innebar faktiska förändringar i 
förutsättningarna för de anställda att välja mer miljövänliga alternativ än bilen, d.v.s. 
inget företag hade valt enbart marknadsföringsåtgärder. Den grupp av åtgärder som trots 
allt utmärkte sig var de som rörde parkering. Det kunde handla om att begränsa antalet 
anställda som tillåts parkera, att avgiftsbelägga parkeringen eller ett belöningssystem för 
de som inte använder parkeringen. De tretton organisationerna som hade valt någon av 
dessa åtgärder åstadkom en genomsnittlig minskning i antalet som kör bil till arbetet 
med 24 % (median 17 %). De övriga sju organisationerna åstadkom minskningar på i 
genomsnitt 10 % (median 9 %). Allra bäst resultat uppnådde de som kombinerade 
parkeringsåtgärder med ekonomiska incitament som t.ex. subventionerade busskort. 
(Cairns et al 2004) 
 
Undersökningen tittade även på vilka yttre faktorer som hade betydelse för resvanorna. 
Här framgick det att verksamheter i centrala lägen, med lågavlönad personal och med 
god tillgång på billig kollektivtrafik var mer sannolikt att ha en låg bilanvändning. Å 
andra sidan visade undersökningen att inga av dessa faktorer var avgörande för 
slutresultatet eller hur stor minskning som kunde åstadkommas. Dåliga utgångslägen 
kunde överkommas, samtidigt som goda förutsättningar inte var någon garanti för 
framgång.  
 
The Department for Transport hävdar i en informationsskrift till Brittiska företag, ”The 
Essential Guide to Travel planning” (Taylor, 2007), att ett typiskt resultat för en bra 
grön resplan är minskningar i antalet som kör ensam i bil till arbetet med 15 %. Denna 
siffra bygger på inhämtade erfarenheter från både Storbritannien och andra länder. 
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2.7 Fyrstegsprincipen och gröna resplaner 
Fyrstegsprincipen är en arbetsstrategi framtagen av Vägverket för transportsystemet i 
Sverige. Strategin togs fram för att genom alternativa lösningar undvika stora 
ombyggnader och investeringar i vägnätet och därmed hushålla med statens budget. 
Numera används den som en allmän planeringsmetod i allt Vägverkets arbete för att 
spara på resurser och minska transportsystemets miljöpåverkan. Arbetsmetoden används 
inte bara av Vägverket utan även på vissa håll av en del kommuner i deras 
planeringsarbete. Enkelt uttryckt går den ut på att alla alternativ till fysiska åtgärder ska 
ha utretts innan det blir aktuellt att bygga nytt. Enligt fyrstegsprincipen ska aktuella 
åtgärder utredas i följande ordning: (Vägverket, 2002)  
 
  1: åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
  2: åtgärder som ger effektivare nyttjande av befintligt vägnät och fordon 
  3: begränsade ombyggnadsåtgärder, såsom vägförbättring 
  4: nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
 
Gröna resplaner och hållbart resande ingår i de första två stegen som består i att förändra 
attityder och minska behovet av att resa överhuvudtaget. Steg 1 kan handla om att 
informera om alternativa färdsätt istället för bil och åtgärder för förbättrad kollektivtrafik 
eller bil snål samhällsplanering. Steg 2 handlar om t.ex. åtgärder för väginformatik och 
samåkning för bättre nyttjande av fordon och vägnät.  (Liljas, 2007) 
 
Det gäller att först undersöka vad som kan göras för att påverka val av transportsätt och 
efterfrågan och därefter hur befintligt vägnät kan utnyttjas mer effektivt. Det är inte 
förrän alla dessa möjligheter har utretts som större ombyggnader kan komma ifråga.  
(Liljas, 2007) 

2.8 CSR och ISO 14001  
CSR står för Corporate Social Responsibility vilket på svenska närmast kan översättas till 
Socialt ansvarstagande för företag. Med socialt ansvarstagande menas i det här fallet ett 
vidare begrepp än det som kanske normalt sett tolkas som socialt ansvar. En vanlig 
definition, som också används av EU, är att CSR står för ett ”företags frivilliga arbete 
med att integrera miljömässiga och sociala hänsyn i sin verksamhet och i detta arbete gå 
längre än vad lagen fordrar.” Begreppet kan sägas bestå av tre delar; ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt ansvarstagande. Den ekonomiska delen handlar om sådant som att ha 
en god affärsetik, motverka korruption och insiderhandel. Med socialt ansvar menas 
sådant som att ha goda arbetsvillkor för de anställda med rimliga ersättningar och 
motverka barnarbete. Miljöansvaret handlar om att minimera all negativ påverkan på 
miljön som den egna verksamheten direkt eller indirekt kan orsaka. (Loimi, 2005) 
 
ISO, International Organization for Standardization, är en världsomspännande 
association av mer än 140 länders standardiseringsorgan. Målet med organisationen är att 
verka för internationell samverkan kring gemensamma standarder inom områden miljö, 
teknik och ekonomi. ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem, d.v.s. ett system 
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för att organisera det övergripande miljöarbetet på ett effektivt sätt. Om företaget 
uppfyller vissa krav enligt standarden kan det erhålla en certifiering. I kraven ingår bl.a. 
att upprätta en handlingsplan och ett system för att ständigt utveckla och förbättra 
organisationens miljöarbete. Systemet ska kontinuerligt utvärderas och granskas 
gentemot uppdaterade miljömål. (Nutek, 2007) 
 
Många företag har krav på sig från aktieägare, kunder m.fl. att ha ett utvecklat 
miljöprogram och att bli certifierade enligt ISO 14001. Gröna resplaner kan vara ett 
verktyg för att uppnå mål som finns under en ISO 14001 standard, eller ett CSR- 
program. Och på samma sätt kan ISO- och CSR -arbetet vara ett sätt att hålla 
transportplanen på rätt kurs, genom att t.ex. formulera krav för regelbunden uppföljning.  

2.9 Aktörer 
I processen med gröna resplaner går det att identifiera ett antal aktörer, bl.a.: 
 

- Arbetsgivare 
- Kommun 
- Anställda 
- Exploatörer, fastighetsägare, byggherrar 
- Kollektivtrafikoperatörer 

 
Arbetsgivaren styr direkt och indirekt en stor del av de anställdas resor. När det gäller 
tjänsteresorna är detta något arbetsgivaren mer eller mindre helt bör kunna kontrollera 
och även om inflytandet över arbetsresorna rimligen inte är lika stort bör det ändå finnas 
mycket arbetsgivaren kan göra för att stimulera de anställda till mer hållbara färdval även 
för denna typ av resor. Detta gör också att det finns flera fördelar med att rikta insatser 
mot arbetsgivaren. En enda övertygad arbetsgivare kan i bästa fall påverka hundratals 
anställda till mer miljövänliga resor. 
 
Vägverket har i samarbete med trafikkontoret i Göteborg tagit fram en handbok 
(Vägverket, 2007a) där det beskrivs hur kommunen kan agera för att vinna få till ett väl 
fungerande och varaktigt samarbete med företag och andra aktörer kring hållbara resor 
och transporter. Här konstateras att det finns mycket kommunerna kan göra genom att 
ta personliga kontakter med företagen och knyta band mellan olika aktörer. Just den 
personliga kontakten framhålls i handboken som mycket viktig. Kommunen har en 
naturlig roll som initiativtagare, organisatör och pådrivare när det gäller att få företagen 
intresserade av att jobba med sina transporter 
 
De anställda är de som i slutändan ska genomföra resorna och är det är alltså deras 
beteende som måste ändras för att resorna ska bli mer hållbara. Arbetsgivaren kan styra 
en del men tillslut handlar det ändå om ett val av den enskilda individen. I ”The 
Essential Guide to Travel Planning” (Taylor, 2007) framhålls vikten av att man tar reda 
på de anställdas kunskaper och åsikter om resor och anpassar åtgärderna efter det.   
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Samarbete med kollektivtrafikoperatörer är något som visat vara en viktig del av en 
lyckad grön resplan. (Taylor, 2007) I England finns exempel på hur större arbetsgivare 
träffat avtal kring exempelvis billigare bussbiljetter. Ett sådant är företaget HBOS som 
slutit ett avtal med operatören Metro om 15 % rabatt på årskort på bussbiljetter för deras 
anställda. Som motprestation har HBOS marknadsfört Metro bland sina anställda i den 
region som Metro trafikerar. Resultatet har blivit att antalet sålda årskort ökat från 136 
stycken år 2003 till 489 år 2006. Avtal av den här typen kräver ofta ett visst minsta 
passagerarunderlag för att det ska vara intressant för operatören. HBOS hade t.ex. nästan 
10 000 anställda. För att uppnå dessa volymer kan det vara lönsamt för mindre företag 
att gå samman när de förhandlar med operatören. Samarbete med andra närliggande 
företag kan vara lönsamt även i andra delar av en grön resplan. Detta kan t.ex. gälla 
bilpooler eller samåkningscheman där det kan vara nödvändigt med ett visst 
personalunderlag. (Taylor, 2007) 
 
Andra aktörer som kan bli aktuella i arbetet med gröna resplaner är byggherrar, 
fastighetsägare och exploatörer. I Storbritannien kan kommunerna enligt tidigare 
beskrivning ställa krav på att gröna resplaner tas fram i samband med 
tillståndsansökningar i planeringsprocessen av nya exploateringar. I ett sådant skede av 
planeringsprocessen är det inte alltid känt vilken som kommer att bli den slutgiltiga 
brukaren av en viss fastighet och krav på åtgärder kan då istället riktas mot byggherren, 
eller att kraven på transportplan på något sätt binds till platsen. (DfT, 2002) 
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2.10 Arbetsgången vid införande av grön resplan 
Beslut 
Första steget med att upprätta en grön 
resplan är naturligtvis att ledningen 
beslutar sig för det. Även om många 
företag är engagerade i miljöfrågor är det 
knappast något som ligger högst upp på 
dagordningen och det går därför inte att 
vänta sig att ett sådant beslut kommer av 
sig själv. Arbetsgivaren har ett ansvar 
gentemot sina ägare att leverera resultat 
och då är det lätt att miljöfrågorna halkar 
ner på listan. Det gäller därför att 
arbetsgivaren inser vilka nyttor det kan 
föra med sig för den egna verksamheten att 
arbeta med hållbara resor. Här kan 
kommunen spela en viktig roll för att 
engagera och om nödvändigt även ställa 
krav på ledningen i företagen. 

Figur 2. Arbetsprocessen vid implementering av 
grön resplan 

 
Målbeskrivning och rollfördelning 
När väl beslutet är fattat inleds själva 
arbetet med planen med en 
målbeskrivning, där de övergripande målen 
läggs fram. Målen behöver i det här skedet 
inte vara särskilt specifika utan kan 
innehålla svepande formuleringar om vad 
man strävar efter med arbetet i stort 
(Lundgren, 2005a). 
 
Erfarenheter har visat vikten av ha en 
tydlig rollfördelning där någon/några i 
organisationen blir ansvarig för att driva 
arbetet framåt och att de blir tilldelad 
tillräckligt med tid och resurser. Om 
speciell tid inte blir avsatt till projektet 
riskerar det att inte få den prioritet som 
krävs (Taylor, 2007). 
 
Nulägesbeskrivningen 
I nulägesbeskrivningen utreds arbetsplatsens förutsättningar och styrkor/svagheter 
identifieras. Här genomförs även resvaneundersökningar med de anställda för att ta reda 
på hur resvanorna ser ut och vilka attityder och kunskaper som finns om resande. Att 
veta vilka behov och önskemål som finns hos anställda och besökare är en av nycklarna 
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för att kunna sätta in rätt åtgärder som har potential att bli framgångsrika. Denna del av 
processen är därför mycket viktig för slutresultatet (Lundgren, 2005a).  
 
Analys och identifiering av åtgärdsområden 
Med nulägesbeskrivningen som grund görs sedan en analys av vad som behöver 
förbättras och var den största potentialen finns. Kanske är det så att förutsättningarna är 
väldigt goda för att t.ex. åka kollektivt men att kunskaperna om vilka alternativ som finns 
är för dåliga. Eller om många anställda bor nära arbetsplatsen, men trots det kör bil, 
kanske det är möjligt att uppmuntra en del till att börja cykla eller gå. I det här skedet är 
det även dags att sätta upp mer tydliga och kvantifierbara mål. Att målen är mätbara är 
viktigt för att kunna följa upp målen och utvärdera vilka åtgärder som varit lyckosamma 
och var ytterligare arbete behöver göras. 
 
Uppföljning 
Införandet av resplanen är en fortgående process som inte är avslutad bara för att 
åtgärderna har införts. Minst lika viktigt är att följa upp arbetet regelbundet och ta fram 
nya mål. SUMO är ett system för att utvärdera mobilitetsprojekt som är framtaget av 
Trivector på uppdrag av Vägverket. Systemet bygger på MOST-MET som är ett 
utvärderingsverktyg framtaget inom EU- projektet MOST. I SUMO- metoden mäts 
effekter på olika nivåer som följer efter varandra och tanken är att det ska vara möjligt att 
mäta effekter av olika åtgärder tidigt. Tabell 2 visar de olika analysnivåerna enligt 
SUMO. 
 
Tabell 2. Analysnivåerna enligt SUMO (Hyllenius et al, 2004, sidan 14) 

Yttre faktorer 
Y 

Beskrivning av de yttre förutsättningarna för åtgärden  
Personrelaterade faktorer 

P 
Beskrivning av individuella förutsättningar för individer, och ev. sortering i målgrupper 
Nyttiga prestationer 

A 
Beskrivning av vilka åtgärder man infört för att förändra beteendet  
Kännedom om mobilitetstjänster 

B 
Anger hur många som känner till olika åtgärder och projektet som helhet 
Användningsgrad av mobilitetstjänster 

C 
Antal som är intresserade av projektet 
Nöjdhet med mobilitetstjänster 

D 
Anger hur nöjda målgruppen är med tjänsterna som införts  
Acceptans av erbjudande 

E 
Anger hur stor andel av de tillfrågade som accepterar det erbjudna alternativet 
Experimentellt individuellt beteende 

F 
Andel som ändrat sitt beteende och provar nytt färdmedel 
Nöjdhet med erbjudande 

G 
Beskriver hur nöjda de är som provat ett annat alternativ 
Permanent individeuellt resbeteende 

H 
Anger hur stor andel som har förändrat sitt resbeteende permanent 
Systemeffekt 

I 
Uppskattning av hur olyckor, utsläpp mm har förändrats  
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På den översta nivån görs en beskrivning av bakgrundsförutsättningarna och beskrivning 
av individuella förutsättningar för enskilda individer. Vissa nivåer är lämpliga att använda 
både under för- och efterstudier (Y, P, H, I) medan resterande främst är tillämpliga för 
efterstudier. (Hyllenius et al, 2004) 
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3 Fallstudier 

3.1 Gröna resplaner i Bäckebol 
 
Beskrivningen av arbetet med gröna resplaner i Bäckebol grundar sig dels på en rapport 
(Lundgren, 2004) av konsulten Karin Lundgren på ENVIA och dels en intervju med 
Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret i Göteborg. 
 
Göteborgs stad (Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret) drog i början av 2001 igång 
ett projekt med Gröna resplaner i samband med utbyggnaden av affärs- och 
köpcentrumet i stadsdelen Bäckebol. Ett antal företag skulle etablera sig här och störst av 
dessa var Coop och IKEA. Coop fanns redan på plats men skulle expandera kraftigt, 
medan IKEA skulle bygga ett helt nytt varuhus.  
 
När det gäller stormarknader är det ett känt problem att det leder till ett ökat 
bilberoende och en etablering av den här typen genererar alltid stora mängder trafik 
vilket riskerade att skapa avsevärda miljöproblem både lokalt och regionalt. Göteborgs 
stad hade länge arbetat för att minska miljöpåverkan från transporter och när 
Trafikkontoret fick reda på planerna om Bäckebol väcktes idén med gröna resplaner, 
varpå kontakt togs med Stadsbyggnadskontoret som nappade på förslaget. Utbyggnaden 
av Bäckebol ansågs vara ett bra tillfälle att testa arbetsmodellen grön resplan, dels p.g.a. 
områdets storlek och dels bl.a. på att flera av företagen som skulle etablera sig redan hade 
ett väl utvecklat miljöarbete och arbetar med miljöledningssystem enligt ISO- standard. 
Företagen i området är inriktade på försäljning och detta gör att deras miljöarbete främst 
varit inriktat på miljömärkning av varor och transporterna har därmed inte blivit 
prioriterade. Både Coop och IKEA är med sin internationella verksamhet van vid att 
ställas inför krav vid nyetableringar utomlands, en kompetens som bör kunna överföras 
till Sverige. 
 
Processen inleddes tidigt under detaljplaneskedet med att de berörda företagen 
kontaktades av kommunen och informerades om planerna. Företagen ställde sig i detta 
skede positiva till samarbetet och man bildade en referensgrupp med deltagare från både 
kommunen, Vägverket, fastighetsägare och kollektivtrafikoperatören Västtrafik. 
 
Arbetet utgick från kommunens tidigare arbete med AktivtTrafikantstöd och skedde i 
enlighet med Vägverkets fyrstegsprincip. AktivtTrafikantstöd har tagits fram av 
trafikkontoret i Göteborg och är ett program för att begränsa trafikökningen och 
effektivare trafik.  
 
En av drivkrafterna med arbetet har varit att klara de miljökvalitetsnormer som 
Göteborgs stad har ansvar för. Mätningar hade visat att riskerna för överskridande av en 
del av normerna var stora i många delar av staden och inte minst Bäckebol. Speciellt 
gällde det normerna för kvävedioxid. Kravet från regeringen var att normerna skulle vara 
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uppfyllda senast 1 januari 2006. För att nå dessa hade Länsstyrelsen tagit fram ett 
åtgärdsprogram för att klara normerna, i vilket gröna resplaner fanns med som verktyg. 
En annan drivkraft var att man såg detta som ett bra tillfälle att skapa en plattform och 
en kunskapsbank som kan användas av kommuner och företag som vill jobba mot mer 
hållbara resor. Genom att skapa denna bas ville man underlätta för företagen att ta ett 
större ansvar för sina transporter. Även om kommunen kan göra mycket för att skapa 
mer miljövänliga transporter hamnar ändå ansvaret till slut på företagen.  
 
Det har aldrig funnits något tvingande krav på företagen att delta, däremot informerade 
kommunen i ett tidigt skede om att detaljplanearbetet riskerade att överklagas av olika 
miljöorganisationer om företagen inte visade att de var beredda att göra något för att 
minska transportbelastningen, och de problem som den ökade trafiken kunde innebära 
för miljön. Andra argument som företagen förde fram som anledning till att delta i 
projektet var att de ville utveckla sin kunskap om den här typen av miljöfrågor och 
därmed bli bättre förberedda på eventuella utökade krav som kan ställas på dem i 
framtiden.  
 
Tanken var att företagen skulle samordna sitt arbete med hjälp av referensgruppen och 
därmed dela på kostnader och utbyta kunskaper. Det framkom dock ganska snabbt att 
företagens miljöarbete låg på olika nivåer och hade fokus på olika områden, vilket gjorde 
det svårt att samordna. Det togs istället fram en lista med åtgärder som företagen fick 
välja fritt från och att samarbete skulle ske där det var möjligt.  
 
Nedan följer ett urval av de förslag på åtgärder som togs fram för företagen: 
 

Personalens arbets- och tjänsteresor: 

• Ersätta resor med telefon- och videokonferenser 

• Samåkningsklubb, där samåkningen samordnas via intranätet 

• Prioriterad parkering nära entrén för miljöfordon och samåkningsbil 

• Avgiftsbelagd parkering för ensamåkande i bil 

• Garantera hemresa med taxi 4 ggr/år när samåkningen inte fungerar 

• Skapa trygga upplysta hållplatser 

• Bildande av cykelklubb 

• Upprätta tjänstecykelpool 

• Pris/belöningar till de anställda som cyklar mest 
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• Säkra cykelställ nära entrén  

• Duschmöjligheter på arbetsplatsen 

 

Besökarnas resor och transporter: 

• Förbättrad näthandel med hemkörning 

• Prioriterad parkering nära entrén för samåkande och de med miljöfordon  

• Utökat antal avgångar med buss och hållplats nära entrén 

• Specialbussar som är anpassade att ta mer gods 

• Erbjudanden eller prisavdrag på varor för kunder som väljer annat färdsätt än 
ensam i bil 

• Kundvagnsgarage när hållplatsen 

• Placera cykelparkering närmare ingången än bilparkeringen 

• Realtidstabeller över bussarnas avgångar i varuhusen 

 
Såsom även Lundgren konstaterar i sin rapport skiljer sig potentialen för de olika 
åtgärderna åt en del. När det gäller anställda i ett varuhus är det exempelvis i de flesta fall 
omöjligt att distansarbeta hemifrån då arbetet kräver att arbetsuppgifterna görs på plats. 
Åtgärder som är inriktade mot att ersätta resor med video- och telefonkontakter har 
därmed låg potential att minska resandet för personalen. Större potential borde då istället 
olika samåkningsåtgärder ha, samt åtgärder som är riktade mot kundernas resor. 
Bakgrundsmätningar på Coop visade att 97 procent av kunderna reser till varuhuset i bil 
på en vardag, en andel som borde kunna minska med en väl utvecklad kollektivtrafik. 
Företagen vill naturligtvis inte införa åtgärder som försvårar för någon trafikantgrupp att 
ta sig till varuhuset. Därför går sådana åtgärder bort som innebär fördyringar eller 
försvåringar för biltrafiken, då det kunde innebära förlorade intäkter.  
 
Kommunen försökte även få de medverkande företagen att skriva under en 
avsiktsförklaring. I denna skulle både kommunen och företagen åta sig att arbeta mot de 
överenskomna målen, och genomföra nödvändiga åtgärder som krävs för att minska 
miljöpåverkan från kundernas och de anställdas resor. Planerna blev dock aldrig 
genomförda då företagen inte ville lova något som de ansåg kunde påverka dem negativt 
ur konkurrenssynpunkt, och kommunen saknade möjlighet att tvinga fram ett avtal. 
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Vad hände sen? 
Kommunen följde upp arbetet efter något år men lade sedan ner det arbetet när de kände 
att det inte hände något. En del mindre åtgärder hade genomförts men inga större saker. 
Företagen var nöjda med att detaljplanen hade gått igenom och hade nu mycket annat 
att tänka på när de nya varuhusen hade öppnats.  
 
Det gick att se en klar skillnad mellan företag som var hyresgäster och de som var 
fastighetsägare. Medan fastighetsägarna, åtminstone inledningsvis, visade stort intresse 
för att delta var intresset bland hyresgästerna så gott som obefintligt. Hyresgästerna var ju 
heller inte inblandade i detaljplaneprocessen och hade därmed mindre att ”vinna” på att 
engagera sig. 
 
På frågan om vad som skulle kunna gjorts annorlunda svarar Roth att de olika 
förvaltningarna inom kommunen kunde varit mer sampratade och därmed mer tydliga i 
kommunikationen med företagen. Konceptet med gröna resplaner var vid tiden ganska 
nytt och ingen visste riktigt var man skulle hamna i slutändan. 
 
Slutsatsen enligt Roth är att kommunen måste få lagstöd för att kunna ställa krav på 
företagen att ta ett större ansvar för resorna. Med tanke på de krav som ställs på 
kommunen att bl.a. uppfylla miljökvalitetsnormerna är det rimligt att kommunen även 
får de verktyg som krävs. Trafikkontoret i Göteborgs stad har i flera rapporter föreslagit 
ändringar i nuvarande lagstiftning, där man anser att kommunen bör ges möjlighet att 
besluta om gröna resplaner, dels som bestämmelser i detaljplanen och dels som direkta 
krav på verksamhetsutövaren. Även skattelagstiftningen bör ändras för att göra det 
förmånligare för en arbetsgivare att t.ex. kunna erbjuda gratis cyklar eller liknande till 
sina anställda. Ett större ansvar måste också läggas på fastighetsägarna. Fastighetsägarna 
skulle kunna bli ansvariga för att lösa transportfrågan liksom de är ansvariga för att lösa 
andra infrastrukturfrågor, t.ex. vatten Genom att lägga ett större ansvar på 
fastighetsägaren kan denne i sin tur bli tvungen att ställa högre krav på sina hyresgäster. 
Ett alternativ som provats i England är att transportplanen, istället för att bindas till ett 
företag, binds till ett geografiskt område och därmed gäller oavsett vilken som för tillfället 
hyser platsen. I en del länder är det väldigt svårt att få tillstånd för externhandel p.g.a. det 
stora bilberoendet som det genererar. Även här borde kanske Sverige se över sin 
lagstiftning om man vill minska bilberoendet. 
 
Företag som IKEA och Coop fokuserar mycket av miljöarbetet på att jobba med 
miljömärkta varor och att effektivisera transporterna till butiken. Detta är naturligtvis bra 
men betydligt mer skulle kunna göras för att även effektivisera hemtransporten. 
Forskning har visat att transporten av varan från affären och hem i många fall är viktigare 
ur klimatsynpunkt än hur varan transporteras till affären.  
 
Grundtanken med transportplaner tror Roth är bra. Svårigheten är att få företagen att ta 
ett större eget ansvar. Sker det inte på frivillig väg kommer det i framtiden att krävas en 
betydligt hårdare auktoritär styrning, vilket nog ingen vill ha egentligen, anser Roth.  
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Kommunen i Göteborg fortsätter att arbeta aktivt med miljöfrågor och väver in åtgärder 
kopplade till gröna resplaner lite här och var, även om det kanske inte kallas just gröna 
resplaner. T.ex. har man en dragit igång flera projekt med bilpooler. Som exempel på 
åtgärder som visat sig effektiva för mer miljövänligt arbetsresande nämner Roth 
kombinationen av att inte erbjuda gratis parkering tillsammans med att erbjuda 
ekonomiska förmåner i form av t.ex. rabatterad kollektivtrafik. Även kombinationen 
mellan att inte få använda privat bil i tjänsten utan istället ha bilpool har visat sig vara ett 
starkt incitament till att inte köra bil till arbetsplatsen, enligt Roth. 

3.2 Åtgärdsprogram i Södertälje  
AstraZeneca, Scania och Södertälje kommun har tillsammans med Trivector tagit fram 
ett åtgärdsprogram (Hyllenius, 2006) för att göra arbetsresorna inom de tre 
organisationerna mer hållbara. Syftet med arbetet var att skapa ett säkert och 
kostnadseffektivt resande för de anställda samtidigt som man vill minska miljöpåverkan 
och framtida kostnader för utbyggnad av parkeringsplatser.  
 
Åtgärdsprogrammet har föregåtts av en kartläggning av arbetsresorna på de tre 
organisationerna i form av en omfattande resvaneundersökning. Undersökningen gjordes 
under våren 2005. Här undersöktes förutom resvanorna även de anställdas attityder och 
kunskaper om olika resformer, samt en uppskattning om miljöbelastningen som resorna i 
dagsläget medförde.  
 
Tabell 3. Kort sammanställning av resvaneundersökningen på de tre organisationerna. 
  Andel (%) 
Färdsätt Astra Zeneca  Scania  Kommunen  
Bil som förare 64 64 45 
Bil som passagerare 8 8 6 
Gång 9 8 20 
Cykel 6 6 9 
Spårtrafik 7 10 9 
Buss 5 3 11 
 
Trivector räknade ut att det under en vanlig dag parkerades 10500 bilar på de tre 
organisationernas parkeringsplatser.   
 
På Astra Zeneca och Scania är upptagningsområdet stort för personalen och många bor 
inte i Stockholm eller Södermanlands län, medan de flesta på kommunen bor i Södertälje 
kommun. Förutsättningarna skiljer sig åt en del mellan olika anläggningar inom 
företagen. På Scania är andelen som cyklar eller går låg trots att många av personalen på 
anläggningen bor i tätorten.  
 
Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på åtgärder och hur organisationerna kan arbeta 
vidare med frågorna på egen hand.  
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Enligt Trivectors beräkningar skulle åtgärderna i programmet, om samtliga införs, ge 
upphov till minskningar i utsläppen av koldioxid med 2300 ton per år totalt på de tre 
organisationerna.   
 
Alla organisationerna arbetade redan tidigare med miljöfrågor. Scania har t.ex. certifierat 
alla sina produktionsanläggningar enligt ISO 14001. Astra Zeneca har ett eget 
miljöledningssystem, kallat SHM (Säkerhet, Hälsa Miljö), där samtliga anläggningar är 
med och vissa anläggningar har även blivit certifierade enligt ISO 14001. Södertälje 
kommun är medlem i Sveriges ekokommuner som arbetar för att alla Sveriges 
kommuner ska bli hållbara.   
 
Följande har gjorts efter resvaneundersökningen blev klar och åtgärdsprogrammet tagits 
fram (intervju med Madeleine Askelöf, Södertäljekommun, 2008-05-10) 
 
 

- Under 2006 gjordes en kampanj om hållbart resande, riktad till anställda 
på de tre organisationerna. Här informerades om cykelvägar, cykling och 
olika ressätt. 

- Våren 2006 hölls en informationskampanj om samåkningstjänsten som 
alla tre organisationer har gått med i. Man har bl.a. lagt ut 
informationsmaterial i matsalarna, och en konsult har varit på plats för 
att visa hur man registrerar sig etc.  

- En cykelkampanj har också genomförts, där personalen bl.a. fick 
cykelhjälm och cykeldator. Personalen som medverkade fick även göra 
konditionstest innan och efter de cyklade till jobbet en period. Syftet var 
att få de anställda att cykla mer till jobbet. 

- Alla tre arbetsplatserna har blivit sammankopplade till en gemensam 
samåkningstjänst. 

- Kommunen har anlagt några nya cykelvägar. 

- En dialoggrupp har bildats under 2006 där SL, Astra Zeneca, Scania och 
Södertälje kommun finns representerade. Gruppen har fortsatt att träffas 
regelbundet och diskuterar hur kollektivtrafiken kan bli bättre för de 
anställda, t.ex. utformning av busshållplatser, tidtabeller mm. Ett konkret 
resultat av detta samarbete är att extra avgångar har satts in i rusningstid 
mellan Södertälje centrum och Södertälje Syd, vilket betydligt förbättrat 
förutsättningarna för personalen att använda bussen för att ta sig till och 
från arbetsplatsen. 
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Enligt Askelöf är den sista punkten, dialoggruppen, den mest levande åtgärden i 
dagsläget, och i övrigt har det inte hänt så mycket som det kanske borde. Någon riktig 
uppföjling av effekterna på resandet har inte gjorts men planeras i framtiden. Flera av de 
som varit inblandade i projektet har slutat eller är just nu långlediga men nya satsningar 
på att få igång projektet planeras i framtiden. Charlotte Boegård på AstraZeneca 
(telefonintervju 2008-04-28) uppskattar att effekterna på deras resande varit små, men 
har inga detaljerade uppgifter på resandet. Anledningen tros vara att många bor på ett 
sätt som gör att det finns få andra alternativ än bilen. Samåkningsåtgärderna har inte 
heller fått så stor effekt då många som kan samåka redan gör det. Även Boegård nämner 
dialoggruppen med SL som den åtgärd som fått störst effekt på de faktiska förhållandena, 
då den resulterat i bättre förutsättningar att åka kollektivt. Inte heller på Scania hade 
åtgärderna fått något märkbart resultat (intervju Sara Sondell 2008-03-01). Mest levande 
åtgärden är dialoggruppen.  
 
En uppföljning som gjordes 2006 visade att kännedomen om åtgärderna är god men få 
deltar aktivt i någon av dem. (Hyllenius et al, 2006) I cykelkampanjen deltog endast 5-
10 % av de anställda. Av de som deltog cyklade deltagarna mellan 10-20 % mer under 
perioden än innan, men efter kampanjens slut återgick de flesta till att cykla som tidigare. 
Bäst resultat nådde kommunen där 8 % ändrade sitt resbeteende långsiktigt till att cykla 
mer. En trolig orsak till skillnaden är det faktum att kommunens anställda bor betydligt 
närmare sin arbetsplats än vad är fallet på Scania och AstraZeneca.  
 
Undersökningen visade även på några saker som skulle kunna få de anställda att ändra 
sitt resbeteende.  När det gäller samåkning är enligt rapporten den åtgärd som skulle ha 
störst effekt för att öka samåkandet att kunna garantera en hemresa i det fall att 
samåkningen inte fungerar någon dag. För att de anställda skulle åka mer kollektivt 
uppgav bilisterna att det som skulle få störst effekt var subventionerad kollektivtrafik och 
fler avgångar. (Hyllénius, 2006) 
 
En åtgärd som föreslogs av konsulten som upprättade åtgärdsprogrammet var att införa 
avgiftsbelagd parkering men det avvisades av de inblandade organisationerna. Det trodde 
konsulten annars kunde hart en kraftfull effekt.  
 

3.3 TRIPP i Karlstad 
I Karlstad har man sedan några år arbetat med projekt anslutet till gröna resplaner som 
syftar till att stimulera företag att se över sina transporter och ta fram åtgärdspaket för 
mer hållbara transporter. Som ett resultat av detta har projektet Tripp startats. 
 
Arbetet med Tripp inleddes sommaren 2005 och är ett samverkansprojekt mellan 
Karlstad kommun, Vägverket, Region Värmland, Centrum Karlstad, Karlstadbuss, 
Länsstyrelsen, Värmlandstrafik och Park AB. Målet med Tripp är att förändra 
arbetstagarnas resvanor för att få ekonomiska samt miljö- och hälsomässiga vinster. Än så 
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länge har arbetet varit fokuserat till Karlstadsregionen men tanken är att sprida konceptet 
vidare. 
 
Medverkande företag genomför en resvaneundersökning som man kallar Trippmätaren. 
Frågorna är utformade så att de ska ge svar på vad som kan få respondenterna att ändra 
sina resvanor och vad som värdesätts högst när det gäller resande. Tjänsten är en 
webbaserad undersökning där arbetstagarna svarar på frågor via en hemsida. möjligheten 
att kartlägga resorna är något som Karlstad kommun erbjuder medelstora och stora 
företag gratis. Det är helt kostnadsfritt för företagen att medverka fram till att de 
konkreta förändringsåtgärderna skall införas, vilket kan vara förknippat med kostnader 
beroende på vad man väljer att göra. Tripp står för analys- och uppstartsfasen och är 
sedan med som en resurs i implementeringsfasen hos företagen när man konkretiserar 
åtgärderna. Alla tjänster som Tripp erbjuder är kostnadsfria. Tanken med den 
webbaserade undersökningen är att det ska vara enkelt att medverka och samla in 
resultatet. (Ulrika Skålen, projektledare Tripp) 
 
Resvaneundersökningen analyseras av Tripp och utifrån svaren identifieras olika åtgärder 
som organisationen kan vidta för att få mer kostnadseffektiva och miljövänliga resor. 
Resultatet kommuniceras till det berörda företaget med förslag på vidare åtgärder. 
Metoden kan sägas vara en hjälp till självhjälp. Det är sedan upp till företaget att välja 
vad man vill göra, t.ex. gå vidare med en resplan eller starta en bilpool. För att försöka 
hålla projektet levande hos företagen även efter att rapporten är färdig håller 
projektledaren fortlöpande kontakt genom att t.ex. bjuda in till seminarier. (Ulrika 
Skålen, projektledare Tripp) 
 
Under 2006 deltog 16 företag, samtliga med verksamhet i centrala Karlstad, i de 
webbaserade resvaneundersökningarna. Under första verksamhetsåret ingick nära 3000 
personer i urvalet till resvaneundersökningen och svarsfrekvensen var ca 70 %.  
Åtgärdsförslag togs fram för samtliga som medverkade men under året var det bara det 
var bara en handfull som faktiskt implementerade några av åtgärderna i verksamheten. 
Projektet är fortfarande ganska nytt och det är möjligt att fler av företagen kommer att 
införa åtgärder senare. (Olsson, 2007) 
 
Resvaneundersökningen har gjort att man skaffat sig en bild över resvanorna i regionen. 
Av denna framgår att 42 % reser antingen kollektivt, med cykel eller går. 9 % samåker 
och 24 % kör ensam i bil. Samtidigt framgår att nästan hälften inte reser alls i tjänsten. 
På frågor om av vad som kunde få fler att cykla svarar 10 % att tryggare cykelvägar skulle 
göra att de skulle cykla oftare samtidigt som 40 % anser att det inte är relevant för dem 
alls att cykla. När det gäller tjänsteresor svarar 19 % att tillgång till tjänstebil och it-
verktyg för videokonferens skulle kunna ersätta en del av deras resor. (Olsson, 2007) 
 
Åtgärder som genomförts i anslutning till projektet inkluderar en ”cykla till jobbet 
kampanj” där 33 företag medverkat och ett bilpoolsseminarium där föreläsningar hållits 
om bilpooler. 
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Erfarenheter som projektledningen erhållit av arbetet är att det är relativt lätt att få 
företagen intresserade och genomföra en resvaneundersökning. Men det har visat sig 
desto svårare att få dem till att verkligen genomföra åtgärderna som tagits fram i 
processen. Av de som medverkat under första året var det enbart ett fåtal som faktiskt 
börjat införa åtgärder. Positiva resultat av arbetet har varit att man lyckats skapa goda 
relationer till företagen och fått ökade insikter om vilka önskemål som finns från dessa. 
Sådant som visat sig vara viktigt för att nå framgång är att träffa rätt personer på 
företagen så man lyckas övertyga de som faktiskt har makt att genomför åtgärderna.  
(Olsson, 2007) 
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4 Diskussion och slutsatser 
 
I syftet med rapporten ingick bl.a. att titta på vilka erfarenheter av gröna resplaner det 
finns från andra länder. Författaren lade här fokus på Storbritannien och Nederländerna, 
två länder som arbetat länge med att på olika sätt reglera transportintensiv verksamhet. 
Framförallt i Storbritannien har användningen av gröna resplaner blivit väldigt hög 
jämfört med andra länder, och utvecklingen verkar fortsätta. Vad kan då detta bero på? 
Vid en jämförelse av Sverige och Storbritannien framstår en av de stora skillnaderna vara 
att man i Storbritannien har en fungerande lagstiftning som möjliggör för myndigheter 
att ålägga verksamheter att ta fram resplaner. Detta bekräftas delvis av studien som togs 
upp i kapitel 2.6, där det framgick att hälften av de studerade organisationerna hade tagit 
fram resplanen som ett resultat av krav i samband med tillståndsansökningar. En annan 
anledning kan helt enkelt vara att man har arbetat med frågan längre i Storbritannien 
och har startat betydligt fler projekt som syftar till att öka användningen av gröna 
resplaner.  
 
Man kan konstatera att de länder som kommit längst i att ställa krav på företagen att ta 
ansvar för sina resor är länder som har haft problem med trängsel och dålig luftkvalitet i 
städerna. När problemen som trafiken skapar blir uppenbara och skapar störningar för 
verksamheterna är det troligen även lättare att övertyga företagen om nödvändigheten av 
att förändra resvanorna. I Sverige är trafikproblemen i städerna relativt små, även om 
köer och trafikstockningar förekommer, vilket kan vara en orsak till att utvecklingen inte 
kommit lika långt här. Kanske kan den pågående debatten om klimatförändringarna och 
alla larmrapporter som kommer i strid ström driva på utvecklingen. 
 
De erfarenheter som finns från andra länder och Sverige visar på olika möjligheter att 
påverka de anställdas resor till att bli mer hållbara. Det går inte av detta att peka ut en 
enskild typ av åtgärd som är överlägsen andra eller som fungerar i alla situationer. Snarare 
handlar det om att jobba med ett brett spektra av åtgärder som både innehåller 
”morötter” och ”piskor”. Det handlar om att göra det lite mindre attraktivt att välja bilen 
och lite mer attraktivt att välja hållbara färdsätt. Det räcker inte bara att individen har 
rätt inställning till hållbart resande det gäller också att det finns förutsättningar för att 
åka miljövänligt.  
 
I syftet med rapporten ingick även att undersöka begreppet gröna resplaner som 
arbetsmetod och försöka hitta exempel på samverkan mellan kommun och företag kring 
gröna resplaner. Man kan konstatera att projekt med gröna resplaner genomförs på en 
del håll i landet men att begreppet fortfarande är ganska nytt här.  I de fallstudier som tas 
upp i den här rapporten har kommunen genom olika projekt försökt få företagen att 
jobba mot mer långsiktigt hållbara resor. Det har då visat sig vara ganska lätt att fånga 
företagens intresse och inleda samarbete som lett till att åtgärdsprogram och liknande 
tagits fram. Desto svårare har det visat sig vara att lyckas behålla företagens intresse efter 
den inledande fasen och få dem att jobba vidare på egen hand och genomföra faktiska 
åtgärder som leder till förändring.  

  45



 
Arbetet med gröna resplaner i Göteborg är troligen det mest konkreta exemplet i Sverige 
på hur man efter engelsk förebild har försökt använda planprocessen för att få företagen 
att jobba med sina resor. Företagen blev då informerade om att det kunde bli svårt för 
dem att få nödvändiga tillstånd om de inte kunde visa på sätt för att minska 
transportalstringen. Tyvärr visade det sig att det var svårt att behålla företagens intresse 
efter den inledande fasen. Det blev tydligt när intresset försvann efter att företagen fått 
igenom detaljplanen och därmed inte längre tjänade ekonomiskt/tidsmässigt på att driva 
arbetet vidare. Det verkar finnas en inställning hos många företag att man inte vill göra 
mer än någon annan, troligen för att man är rädd att det ska missgynna företaget 
konkurrensmässigt. Slutsatsen som drogs av trafikkontoret i Göteborg efter projektet var 
att Sverige borde införa lagstiftning som ger kommunerna rätt att ställa krav på 
transportintensiv verksamhet att ta fram gröna resplaner så som är möjligt i en del andra 
länder. Detta är en slutsats som även författaren delar. Åtminstone verkar det rimligt att 
möjligheten skulle finnas. Det har uppenbarligen fått effekt i en del andra länder och 
kanske skulle en lagstiftning även öka på de spontana initiativen bland företagen att börja 
jobba med sina resor och tranporter. Det finns alltid företag som bara gör så mycket som 
de är tvungna till och en lagstiftning om gröna resplaner skulle åtminstone kunna höja 
miniminivån när det gäller företagens ansvar för resorna, och tvinga de som vill ligga i 
framkant att jobba lite till. 
 
Projektet i Södertälje visar på samarbete mellan kommun och företag där 
organisationerna samverkar i arbetet med att ta fram åtgärdsprogram och genomföra 
åtgärder. Mest konkreta resultaten av projektet hittills är enligt dem själva en 
samarbetsgrupp med ett bussbolag, vilket bl.a. resulterat i fler avgångar. I dialoggruppen 
har det säkert varit en fördel för företagen att vara flera stycken då de representerar fler 
potentiella resenärer och därmed får en starkare påverkanskraft gentemot 
kollektivtrafikoperatören. En annan fördel är att de kunnat ansluta sig till samma 
samåkningsstjänst och därmed får ett större underlag som gör det lättare att hitta 
samåkningspartners. Andra fördelar är att kunna dela på kostnader för konsulttjänster 
mm. Även om effekterna på resandet hittills verkar ha blivit små tycker författaren att 
detta är ett bra exempel på hur arbete med gröna resplaner kan bedrivas, och enligt de 
ansvariga kommer det att drivas vidare, så kanske kommer resultaten att bli bättre längre 
fram. Arbetet har innehållit en del saker som tidigare i rapporten framhållits som viktiga, 
t.ex. både samverkan mellan företag och med kollektivtrafikoperatörer. De har dessutom 
genomfört en omfattande resvaneundersökning vilket bör ha gett bra underlag. En 
svaghet med åtgärderna är att de inte innehåller några ”piskor”, d.v.s. något som gör det 
dyrare eller mindre bekvämt att välja bilen till jobbet. Det är troligt att bättre resultat 
hade uppnåtts om t.ex. konsultens förslag om att införa avgiftsbelagd parkering införts.  
 
Något som är slående med projektet Tripp är att man lyckats få väldigt många företag att 
delta i projektet på kort tid. Det tyder på att man har hittat ett bra koncept som är 
attraktivt för företagen att medverka i. Anledningen till den lyckade rekryteringen av 
företag kan vara flera, men det spelar säkert in att det är gratis att medverka och att man 
genom IT-lösningar har gjort det enkelt att medverka. Just att det är enkelt för företagen 
och de anställda är troligen en orsak till att svarsfrekvensen blivit hög. 
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Även om alla projekt som genomförs inte leder till att företagen genomför särskilt många 
konkreta åtgärder så har det troligen ändå en effekt i att företagen blir upplysta om vad 
hållbart resande handlar om och att man tvingas tänka igenom vilka resor den egna 
verksamheten alstrar. Samma sak gäller för arbetstagaren som tvingas reflektera över sina 
resvanor för att kunna fylla i resvaneundersökningen.  
 
Resultaten från andra länder tyder på att arbetsmetoden med gröna resplaner kan vara ett 
effektivt styrmedel för en organisation att påverka arbets- och tjänsteresorna till att bli 
mer hållbara. Erfarenheter från Storbritannien pekar på att typiska resultat för en bra 
resplan är minskningar i antalet som kör ensam i bil till arbetet med i storleksordningen 
15 %. I Sverige finns inte lika många projekt att dra slutsatser från men det finns många 
exempel från andra länder som vi kan lära av i fortsatt arbete. Med gröna resplaner får 
företagen en arbetsmodell för att inventera sina resor och transporter och stöd för att 
åtgärda dem. Internationellt har gröna resplaner visat sig vara ett gångbart verktyg för 
organisationer som vill jobba med sina resor.  
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