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Anvisningar för klimatanpassat resande och resfria möten     

Stockholms universitets medarbetare reser mycket med flyg och bil i tjänsten, år 2012 för 36,5 
miljoner km per år, vilket i sin tur motsvarar 911 varv runt jorden. En tur och retur resa med flyg 
mellan kontinenter motsvarar i medeltal 1,5-års normalkörning med bil. Tjänsteresorna bidrar till 
utsläpp av växthusgaser, vilket har en negativ påverkan på jordens klimat. Resorna tar också 
naturresurser i anspråk. Stockholms universitet behöver därför arbeta med denna miljöpåverkan. Att 
välja ett miljövänligt färdsätt till och från en flygplats eller ställa miljökrav på hyrbil/hyrbuss och 
boende är också viktigt för att minska miljöpåverkan.  
 
Stockholms universitet har två styrande miljödokument för tjänsteresor, miljöpolicy och resepolicy. I 
miljöpolicyn anges naturresursanvändningen och utsläpp till luft, mark och vatten som viktiga 
områden där verksamheten ska förbättra sig. I resepolicyn anges på en övergripande nivå vilken typ av 
miljöhänsyn en institution (motsvarande) ska ta när det gäller tjänsteresor. Dessa dokument ska alla 
anställda känna till och det rekommenderas att de läggs ut på institutionernas (motsvarande) 
webbplatser. 
 
För att veta vad en institution (motsvarande) ska göra för att ta miljöhänsyn och säkerställa att 
miljökrav ställs ges nedan förslag på åtgärder för flygresor, boende, bil- och bussresor samt förslag på 
resfria möten.   
 
Att tänka på vid tjänsteresor med flyg 
 
Viktiga åtgärder är att välja ut ressträckor inom Sverige där tåg kan ersätta flyg som färdmedel och 
utreda vilka möten som kan anordnas som videomöten (Skype, Adobe Connect etcetera) eller 
videokonferens, det vill säga resfria möten.  
 
För att institutionen (motsvarande) ska kunna besluta om förbättringar behövs en kartläggning över 
utförda flygresor. Den årliga sammanställningen över institutionens flygresor, vilken förmedlas av 
fakultetens (motsvarande) miljösamordnare, är användbar statistik för detta ändamål.  
 
Institutionen (motsvarande) behöver också ta reda på vilka typer av möten eller andra aktiviteter som 
leder till flygresor. Detta kan göras genom att skicka ut en resevaneenkät till medarbetarna. Förslag på 
enkätfrågor finns utlagda på universitetets miljöwebb (www.su.se/miljo). 
 
Syftet med varje flygresa kan också bokföras på institutionen (motsvarande) i samband med att 
prefekten (motsvarande) skriver under varje resa som planeras. Miljömässig fördel med denna metod 
är att den ger en fullständig kartläggning av ändamålet med resandet. 
 
När institutionen (motsvarande) har utfört en kartläggning av tjänsteresorna med flyg är det lättare att 
ta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas för att minska dessa.  
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Åtgärdsförslag: 
 

 Anordna webbmöten, telefon och/eller videokonferens (resfria möten) som alternativ till att 
resa. 

 Anordna utbildning i videomöten (till exempel Adobe Connect) för medarbetarna. 
 Ersätta flygresa med tågresa för sträckor kortare än 500 km samt överväga möjligheten att resa 

med tåg om sträckan överstiger 500 km. 
 Undvika mellanlandning vid flygresor inom Europa. 
 Vid längre ressträcka kan du som medarbetare välja att resa dagen före med tåg och bo en 

extra natt på hotell.  
 Ta fram en mötespolicy som beskriver vilka typer av möten som ska vara resfria möten. 
 Kartlägga ändamålen för de tjänsteresor som utförs idag. 

 
 
Att tänka på vid kortare tjänsteresor  
 
Enligt förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för statliga myndigheter är 
universitetet ålagt att vid inköp, leasing, och hyra av bil samt för taxiresor ställa miljökrav. Alla bilar 
som köps in till universitetet ska vara miljöbilar, med undantag av om bilen har fler sittplatser än 7. 
För lätta lastbilar och dieselbilar finns också undantag, men det ställs miljökrav på utsläpp till luft. 
 
Ur klimathänseende är resor med kollektivtrafik det överlägset bästa resealternativet. För taxiresor är 
det viktigt att beställa en miljötaxi. Andelen miljöbilar hos tre stora taxibolag i Stockholm ligger i 
genomsnitt på 87 procent. Det finns indikatorer på att CO2-utsläppen från taxibilar i Stockholm har 
minskat betydligt, vilket framgår av den statistik som ligger ute på miljöwebben (www.su.se/miljo). 
 
För att veta hur mycket klimatpåverkande utsläpp exkursioner med hyrbussar ger är det viktigt att vid 
beställning begära uppgifter från det anlitade bussbolaget. 
 
Åtgärdsförslag: 
 

 Använda kollektivtrafik (även Arlanda express) vid resor till och från flygplatser och inom 
Storstockholm samt vid vistelser på annan ort. 

 Vid taxiresa, ha som rutin att alltid beställa miljötaxi. 
 Vid tjänsteresa med bil, ha som rutin att hyra bilar med bästa miljöklass. 
 Vid exkursioner anlita bussbolag som är miljöcertifierade eller motsvarande och som tillämpar 

bränslesnål körning och använder förnyelsebara/miljöklassade bränslen. 
 
 
Att tänka på vid val av boende 
 
När det gäller val av boende rekommenderas att du som medarbetare väljer de hotell som aktivt 
bedriver miljöarbete. De miljöaspekter som ska tas hänsyn till är materialförbrukning, vatten- och 
elförbrukning, kemikalier, ekologiskt och närodlad mat etcetera. Ett bevis på att systematiskt 



 
Arbetsdokumentnr: 

ANV8 

Datum (utf./rev.): 

131024 
Sida 3 (3)

Dokumentnamn:  

Anvisningar för klimatanpassat resande 
Utfärdat av:

Paul Glantz, miljösamordnare 
Godkänt av:  

Cynthia de Wit, ordförande 

 
miljöarbete bedrivs inom hotellkedjor är miljömärkning med exempelvis Svanen eller en 
certifikatstämpel för miljöledningssystemen, ISO 14001 eller EMAS. Vid val av hotell inom Sverige 
hänvisas du som anställd vid Stockholms universitet till ramavtalet på www.avropa.se, vilket är ett 
rangordnat avtal uppdelat för olika områden. Det innebär att om det finns lediga rum i det område du 
som medarbetare är intresserad av så måste du välja det hotell som står överst på rangordningslistan. 
På miljöwebben (www.su.se/miljo) hittar du mer information. Där kan du också läsa om hotellkedjor 
utanför Sverige som är miljömärkta. 
 
 
Åtgärdsförslag: 

 Tillämpa närhetsprincipen vid val av plats när institutionen exempelvis håller planeringsdagar 
för sina medarbetare.  

 Välj boende nära den plats där du som medarbetare ska ha möte eller konferera. 
 Välj hotell som arbetar systematiskt med miljöfrågan, exempelvis Svanenmärkta hotell. Tänk 

på att du kan fråga efter det när du bokar via den upphandlade resebyrån. 

 
 


