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Sammanfattning 
Den här rapporten redovisar en kartläggning och strategisk analys av klimatmål, samt 
påverkan på ekonomi och hälsa från pendlings- och tjänsteresor för Huddinge kommuns 
anställda. Koldioxidutsläppen från resor, räknat per anställd, vid Huddinge kommun är lägst, 
av de kommuner och landsting som hittills har genomfört en CERO analys. De totala 
utsläppen uppgick till knappt 3 500 ton CO2. Arbetspendlingen svarar med över 90 % av 
reslängden och för 87 % av dessa CO2 utsläpp, resterande 13 % kommer från tjänsteresorna. 
Bil är den i särklass största utsläppskällan vid både pendlings och tjänsteresor, utgörande ca 
87 % av de totala CO2 utsläppen av det totala resandet.  
 
Knappt hälften av medarbetarna (48 %) använder bil till arbetet 1-5 dagar i veckan vilket är 
en stark förklaringsfaktor till de relativt låga utsläppen vid Huddinge kommun. 
Att andelen bilpendlare är relativt låg förklaras i sin tur av en rad faktorer, där följande bör 
hållas fram: 

a) Generellt upplevs de kollektiva färdmedlen som bra eller mycket bra av 50 % av 
medarbetarna. Kollektiva färdmedel står för lika stor andel av trafikarbetet som bil vid 
pendlingsresor (47 %) vilket är anmärkningsvärt. 

b) En knapp tredjedel av personalen (32 %) går eller cyklar till arbetet minst en dag i 
veckan. Detta är en anmärkningsvärt hög andel fysiskt aktiva arbetspendlare i 
jämförelse med andra kommuner som genomgått CERO-analys.  

c) Majoriteten som arbetar inom Huddinge kommun har även sin bostadsort här. Hela 34 
% av medarbetarna har 0-5km till arbetet.  

En bedömning är dock att Huddinge kommun har möjlighet att sänka sina utsläpp ytterligare 
från en redan låg nivå. Avseende tjänsteresorna ersätts relativt många anställda för körning 
med privat bil. Det absolut vanligaste är att man kör få mil per år. Mönstret med få mil per år 
gäller även för kommunens egna bilar. Ett antagande som kan göras är att kommunens 
decentraliserade organisation resulterar i de korta körsträckorna/capita. De korta 
körsträckorna ger kommunen mycket låga kostnader och CO2 utsläpp/capita och visar på ett 
övertygande sätt sambandet mellan ekonomi och klimat. Men få mil per år ger tyvärr också 
kommunen en mycket hög milkostnad för kommunbilarna.  
 
Det finns utrymme för ytterligare effektivisering i olika former avseende utsläpp och 
ekonomi. Hela 35 % av de anställda svarade ja på frågan om de upplever att det finns 
potential att effektivisera tjänsteresandet, införa ruttoptimering vid vissa typer av tjänsteresor, 
samt uppmuntra till alternativa färdmedel som kollektivtrafik och virtuella möten.  
Andra åtgärder som bedöms skulle ha stor effekt på utsläppen är sådana som verkar för att 
höja andelen miljöbilar vid pendlings och tjänsteresor. Även en betydande andel av 
bilpendlare med korta avstånd (<5km) skulle kunna tänkas ha möjlighet att ställa bilen till 
förmån för cykel en eller ett par dagar i veckan. 
 
Ytterligare ett område med förbättringspotential är att endast 7 % av kommunens medarbetare 
anser sig ha god kännedom om kommunens resepolicy och 10 % att man har god kännedom 
om miljömålen. Detta visar tydligt att det finns ett stort behov av att kommunicera ut 
beslutade policys och riktlinjer till personalen. Detta kan med fördel göras i ett integrerat 
rese/mötesbokningssystem där information och riktlinjer tydligt framgår. 
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Med hjälp av de skräddarsydda effektberäkningar som presenteras i slutet av rapporten kan 
Huddinge kommun utforma åtgärder som är tydligt kopplade till klimatmålet, och som kan 
sättas ihop i en handlingsplan (kapitel 3). 



 6 

Analysmodellen CERO 
Analysmodellen CERO har utvecklats genom en doktorsavhandling på KTH (Robèrt, 2007a, 
Robèrt, 2007b1) med avsikt att stödja företag och andra organisationer i en beslutsprocess mot 
framtida klimatmål för sina tjänste- och arbetspendlingsresor. CERO har utvecklats genom ett 
samarbete mellan Stockholms stad, KTH, Naturvårdsverket och en rad stora företag och andra 
organisationer i Stockholmsregionen under projektet Stockholm Mobilitet (2005-2006). En 
slutsats från forskningen i detta projekt var att kvantitativa, målorienterade beslutsunderlag 
baserade på de anställdas resvanor och preferenser, och som tydligt presenterar både de 
utsläppsmässiga och ekonomiska effekterna, behövs för att få organisationer engagerade och 
för att ge dem ett kvitto på vilka förbättringar man uppnått och har potential att uppnå. Ett 
flertal organisationer som analyserats har potential att halvera sina utsläpp på relativt kort sikt 
och samtidigt uppnå årliga besparingar av miljonbelopp. Totalt har runt 30 000 anställda 
utgjort empirisk grund för modellutvecklingen. Organisationer som genomgått eller genomgår 
CERO-analys är bland annat: Swedbank, Länsförsäkringar, LFV, Vattenfall, SLL, SL, 
TeliaSonera, Apoteket, Naturskyddsföreningen. Närmst på tur står nu Posten samt ett antal 
kommuner och landsting. Huddinge ingår i ett större samverkansprojekt som stöds av 
Travikverket och Energimyndigheten, där man tillsammans med kommunerna Örebro, Falun, 
Haninge, Nacka, Sigtuna, Sala, Kalmar och Österåker genomgår en strategisk process enligt 
CERO-modellen.  
 

Syfte och målsättning med en strategisk åtgärdsplan  på Huddinge 
kommun enligt CERO 
Trots att Huddinge kommit långt med arbetet att klimateffektivisera det egna resandet finns 
det sannolikt ett starkt värde av att utveckla en strategisk plan för att uppnå klimatmål på kort 
och lång sikt. Ett förslag är att denna CERO-analys används av Huddinge kommun som 
basårsmätning och att en konkret åtgärdsplan upprättas inledningsvis fram till år 2013 med 
målsättningen att sänka utsläppen med minst 10 % inom de närmsta två åren. Vidare bedöms 
förutsättningarna gynnsamma att nå långsiktig ”klimatneutralitet”, i synnerhet ifall 
utsläppskompensationer används som komplement till egna åtgärder (se förtydligande av 
detta i senare del av rapporten). Syftet med att upprätta en strategisk åtgärdsplan enligt ovan 
kan sammanfattas enligt nedanstående: 
 
Inkludera den ”svåraste” energisektorn i Huddinge kommuns klimatmål är 
värdebyggande 
Att inkludera personalens tjänste- och pendlingsresor i klimatarbetet kräver nya 
tvärvetenskapliga angreppssätt. Ytterst få organisationer lyckas involvera transportsektorn 
fullt ut i sina klimatmål och följa upp effekter av åtgärder, trots att det ofta är den snabbast 
växande utsläppskällan. Den främsta målsättningen med att utnyttja denna rapport som 
underlag i ett strategiskt klimatarbete är att visa hur Huddinge kommun kan bli ett 
framgångsexempel genom att inom de närmsta åren uppnå ett uppsatt klimatmål för 
persontransporter, med avsevärda besparingar till följd.  
 
 
 

                                                
1 Robèrt, M. (2007b) A model for climate target-oriented planning and monitoring of organisations’ travel and 
climate change policies, International Journal of Sustainable Transportation, 1:4, 1-17.  
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Skapa ”best practice” genom att demonstrera den ekonomiska besparingspotentialen  
Genom att börja med de lättast tillgängliga åtgärderna kan kommunen nå uppsatta mål med 
ekonomisk lönsamhet även på lång sikt. Delmål sätts upp längs vägen med årligen 
återkommande uppföljningar av processens gång. Detta ger möjlighet att kalibrera 
policyåtgärderna så att de i högsta mån hålls i enlighet med personalens preferenser och en 
ekonomisk lönsamhet. Detta är även ett sätt att minska kommunens och de anställdas 
känslighet för potentiella framtida energiprissvängningar och ökande reskostnader. Ur ett 
samhällsperspektiv är det viktigt att demonstrera den ekonomiska potentialen för att locka fler 
kommuner, företag och andra organisationer att följa Huddinge kommuns exempel.  
 
Förse Huddinge kommun med kvitto på effekten av åtgärder som genomförs eller 
planeras 
Att förse Huddinge kommun med ”kvitto” på de klimatåtgärder som genomförs är en central 
del i det strategiska CERO-arbetet med återkommande uppföljningar av effekter från åtgärder. 
Detta motiverar ledningen såväl som kommunens anställda att fatta klimateffektiva beslut. 
Genom CERO-modellen kan Huddinge kommun kommunicera resultat såväl internt som 
externt och klara oberoende granskning. Mycket kommer dessutom att ske ”gratis” i och med 
den energiomställning samhället står inför. Som exempel på detta kan nämnas: 

• Den allt högre andelen förnybara drivmedel och energieffektiva bilar som en direkt 
följd av energiprisutvecklingen och den förväntat ökande koldioxidbeskattningen i 
samhället.  

• Den prognostiserade överflyttningen från bil och flyg till kollektivtrafik, tåg och 
virtuella kommunikationer som börjar synas i de flesta städer2. 

• Kollektivtrafikens framtida mål för förnybara bränslen som direkt påverkar 
organisationers klimatpåverkan. Här kan kommunen driva på utvecklingen genom att 
bjuda in trafikhuvudmän och beslutsfattare i processen.  

 
Identifiera hur långt Huddinge kommun når själva och vad som krävs ytterligare från 
samhället? 
Mot bakgrund av kartläggningen och målformuleringen stöder CERO Huddinge kommun att 
utforma åtgärder som styr från dagens situation mot det mål som satts upp. En viktig del i 
denna analys är att identifiera vad Huddinge kommun klarar av egen kraft (t.ex. vilka åtgärder 
som är lönsamma i dagsläget), men också vad som skulle krävas ytterligare från 
trafikhuvudmän, myndigheter och beslutsfattare (kollektivförbindelser, förmånsskatter, 
bränsleskatter, mm) för att nå ännu längre. CERO-analysen kan på detta sätt förbättra 
dialogen mellan kommuner och ansvariga offentliga aktörer som kan använda resultaten som 
stöd för marknadsstyrd trafikplanering. 
 
Inkludera personalens resor i CSR-arbetet på kommunen 
Att försöka förbättra villkoren och effektiviteten för personalens pendlings- och tjänsteresor är 
ett sätt att förbättra hälsa och arbetsvillkor på kommunen. Kopplingen mellan hur man reser 
till arbetet och hälsoaspekter har analyserats bl.a. på Karolinska institutet (Hemmingsson et 
al., 2005)3. Denna aspekt är viktig att poängtera ur ett hälsorelaterat CSR-perspektiv 
(Corporate Social Responsibility). 

                                                
2  SIKA (2009) http://www.sika-institute.se/templates/Newsletter____1740.aspx 
SIKA (2008) Lokal och regional kollektivtrafik 2008  
http://www.sika-institute.se/Doclib/2009/Statistik/ss2009_18.pdf 
 
3 Hemmingson, E., Uddén, J., Neovius, M., Ekelund, U., Spetz, B., Rössner, S. (2005) Riksstämman 2005, 
Karolinska institutet, Medical University. 
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Samhällsnyttan med att fler följer Huddinge kommuns  exempel 
Miljöanpassade resepolicies som täcker både tjänsteresor och arbetspendling är än så länge 
ovanligt inom kommuner och andra organisationer i Sverige. I flera länder inom EU är detta 
emellertid en allt vanligare åtgärd inom trafikplaneringen. I ett samhällsperspektiv verkar 
detta för en smidigare energiomställning (Robèrt et al., 20074), ökad framkomlighet, mindre 
klimatpåverkan, bättre närmiljö, minskade kostnader, färre olyckor och friskare anställda på 
arbetsplatserna (Robèrt och Jonsson, 2006 5; Rye, 19996).  
 
Att aktivt planera för ett mer energieffektivt resande och hitta lösningar för hur en del av de 
fysiska resorna kan ersättas med informations- och kommunikationsteknologi kommer med 
all sannolikhet innebära en ökad lönsamhet för individer, organisationer, företag och samhälle 
då energipriserna ökar i framtiden. Stora personalintensiva arbetsgivare bedöms ha en 
nyckelroll i energiomställningen då deras resepolicies påverkar en stor grupp människor, 
samtidigt som de kan öppna en dialog med trafikhuvudmän (kollektivtrafik, kommuner, 
myndigheter, m.fl.) för att skapa bättre förutsättningar för en mer marknadsanpassad 
trafikplanering med ett mer effektivt resande för tjänste- och pendlingsresor (Robèrt & 
Jonsson, 2007). Att lägga upp en strategisk åtgärdsplan mot framtida energi- och klimatmål 
kan i sin tur ge kommuner och andra organisationer samt företag goda förutsättningar att dra 
nytta av situationen genom att ligga steget före i ett internationellt perspektiv och utgöra goda 
exempel på hur resor och energihantering kan optimeras när efterfrågan på lösningar blir akut 
globalt (Robèrt, 2007a7). 
 

CERO-modellens tre delar baseras på backcasting 
För att genomföra arbetet skapar vi, i samarbete med organisationen som skall analyseras, en 
arbetsprocess innehållande tre komponenter enligt ordningen 1-3 nedan. Observera 
ordningsföljden i figuren, där åtgärderna utformas först efter det att målformulering och 
utgångsläge är tydligt definierade. Denna målorienterade ansats kallas backcasting (Robinson, 
1982)8: 
  
Målformulering. För att nå målet om ekonomiskt lönsamma utsläppsreduktioner, i linje med 
personalens acceptans utgår vi från ett klimatmål som förankrats på ledningsnivå i 
organisationen och som sammanfattar alla tre delarna i pyramiden till höger.  
 
Kartläggning. Utifrån målbeskrivningen genomför vi en nulägesbeskrivning av det totala 
resandet i organisationen där vi beräknar utsläppsnivåer, reskostnader, färdmedelsval, 
resvägar, personliga preferenser, etc. från personalens resor till och från arbetet samt i 
tjänsten. Denna kartläggning baseras på en resvaneundersökning, samt datainsamling från 
administrativa system, resebyråer och andra reseleverantörer. 

                                                
4 Robèrt, M., Hultén, P. and Frostell, B. (2007). Biofuels in the energy transition beyond peak oil. Energy 32:11, 
2089-2098. 
5 Assessment of transport policies toward future emission targets Robèrt, M. and Jonsson, R.D. (2006). Journal 
of Environmental Assessment Policy and Management, 8:4, 1-28. 
6 Rye, T. (1999). Employer attitudes to employer transport plans: A comparison of UK and Dutch experience. 
Transport Policy 6, 183-196. 
7 Robèrt, M. (2007a) Mobility Management and Climate Change Policies. Doctoral thesis, The Royal Institute of 
Technology, Stockholm. 
8 Robinson, J. 1982. Energy backcasting: a proposed method of policy analysis. Energy 
Policy, Robinson credits the idea to Amory Lovins. 
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Policyåtgärder. Mot bakgrund av målformuleringen och kartläggningen presenteras en 
beskrivning av ett antal konkreta åtgärder som styr från dagens situation mot det mål som 
satts upp. Tjänsteresor kan effektiviseras genom direktverkande åtgärder. Utsläpp från 
medarbetarnas arbetspendling kan främst påverkas genom att arbetsgivaren underlättar för 
medarbetare att välja alternativa resformer i tjänst och vid pendlingsresor. För att tydliggöra 
effekten av alternativa åtgärder tillämpas en beräkningsmodell som transformerar 
organisationens klimatmål till potentiella förändringar av personalens resor. Detta gör att 
klimatmålet blir mindre abstrakt och mer anpassat för processledning och uppföljning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Analysens tre delsteg är målformulering (1) och kartläggning (2) som ligger till 
grund för valet av policyåtgärder (3). 
 
För att dra slutsatser om signifikanta skillnader mellan de anställdas resvanor mot bakgrund 
av ovan nämnda förklaringsfaktorer utnyttjar vi statistiska och ekonometriska modeller 
tillsammans med grafiska korstabuleringar och diagram. Kapitlen (1-3) i denna rapport är 
strukturerade i enlighet med backcastingansatsen presenterad i figuren ovan. 
 

Forskningsprojektet ”CERO-kommuner” 

I detta forskningsprojekt skall vi fokusera på hur CERO-modellen kan användas för ett antal 
spjutspetskommuner som kan verka som goda exempel inom hållbart resande för 
allmänheten, företag inom kommunen, och andra kommuner i landet. En målsättning är att 
resultaten även skall spridas internationellt via vetenskapliga publikationer och 
forskningskonferenser. Hittills är nio kommuner med och ytterligare ett antal är intresserade 
vilket gör att det blir intressant att genomföra benchmarking-jämförelser och hitta 
framgångsfaktorer. Huddinge kommun kommer att få fortlöpande information om andra 
kommuner senare i forskningsprojektet. Samverkansmöten kommer även att ordnas mellan 
kommunerna för att stödja varandra och dela med sig av erfarenheter i processen.
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1. Målformulering 
Huddinge kommun har i dagsläget inte satt upp något internt klimatmål för sina resor. Enligt 
beslut om Klimat- och energiplan skall dock de totala utsläppen av växthusgaser minska med 
60% per invånare från 1990 till 2020. Ett syfte med CERO-analysen vid Huddinge kommun 
är att kommunen skall ha ett underlag för att utarbeta ett konkret klimatmål för sina resor med 
bäring på Klimat- och energiplanens beslut. I kapitel 3 demonstrerar vi ett exempel på ett 
åtgärdspaket mot drygt 10 % CO2-reduktion vilket resulterar i årliga miljonbesparingar och 
skulle kunna vara en rimlig målsättning för de närmsta 2-3 åren. Denna typ av åtgärdspaket 
bör företrädelsevis tas fram i en iterativ process med kommunens förvaltningschefer, 
förslagsvis i en processledd workshop. Formatet för en sådan workshop håller i dagsläget på 
att utarbetas. 
 

 
 
Figur 2.  CERO kan stödja Huddinge kommun genom ett strategiskt delmål om minst 10 % 
CO2-reduktion fram till år 2013 i ett första skede, för att nå mer långsiktiga etappmål längre 
fram.  
 
 
Utsläppsrätter som ett sätt att kompensera måluppfyllelsen 
Långtgående klimatmål kan komma att kräva kompensation genom handel med utsläppsrätter 
innan infrastruktur och beteendeförändringar hunnit ikapp. Ett sätt att använda 
utsläppskompensationer är som ett internt styrmedel, där utsläppstunga resor tilldelas en 
merkostnad i form av utsläppskompensation. Dessa medel kan öronmärkas och läggas i en 
pott för att subventionera utsläppseffektiva resor och på så vis styra personalens 
färdmedelsval mot klimateffektiva alternativ.  
 
I de fall en organisation väljer att klimatkompensera sina resor är det viktigt att dessa 
kompensationer inte förlamar handlingskraften i egna klimatåtgärder och aktiva åtaganden 
som leder till direkta utsläppsreduktioner på plats. Detta för att: 

• Ekonomiska besparingar och förbättrade arbetsvillkor ofta hänger samman med sänkta 
utsläpp från resor. Det är ur detta perspektiv inte klokt att endast lägga till en 
ytterligare utgiftspost till det redan kostsamma resandet. 

• Utsläppsreduktioner på plats är ett säkrare bidrag till att motverka växthuseffekten. 
Vid köp av utsläppsrätter minskar kontrollen var pengarna verkligen tar vägen. CO2-
reduktion genom köp av utsläppsrätter riskerar således att ha en ”lägre verkningsgrad” 
än åtaganden på plats. 
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• Egna åtgärder som sänker utsläpp och kostnader på plats har stor betydelse för att 
skapa goda exempel för landsting, andra kommuner, företag och organisationer och på 
så vis påverka samhällets energiomställning i ett större perspektiv.  

 
Att enbart använda utsläppsrätter för att ”köpa sig fri” från egna effektiviseringar på plats är 
således ofördelaktigt både ur ett företagsekonomiskt perspektiv såväl som ur ett 
samhällsnytto-perspektiv. 

 

 
 
Figur 3. En successiv övergång till förnybara bränslen kan kombineras med 
utsläppskompensationer som ett sätt att förbättra effekten av delmål längs vägen. Genom att 
kombinera utsläppsrätter med genomförda åtgärder för minskad energianvändning och 
övergång till förnybar energi kan klimatmål uppnås ”i förtid”.  
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2. Kartläggning och analys av nuläget  

2.1 Arbetspendling 
Under april 2010 genomfördes en enkätundersökning avseende anställdas resvanor inom 
Huddinge kommun. Undersökningen gjordes via webb till 5 487 medarbetare. Svar erhölls 
från 3 094 medarbetare vilket resulterade i en svarsfrekvens på 56 % vilket är en relativt låg 
svarsfrekvens i jämförelse mot tidigare CERO-undersökningar. I grundmaterialet har 85 svar 
justerats där resvägen varit orimlig jämförd med restiden. Resvägen har kontrollerats och 
stämts av mot angivet postnummer för bostadsort. Svaren har, efter justering oftast för 
decimalfel, överensstämt avseende resväg i förhållande till uppgiven restid. Resvägen har 
ändrats beträffande dessa svar. 3 svar har tagits bort då resväg och restid varit orimliga.  
 

Ja

46%

Tveksam

40%

Nej

14%

Tycker du att din arbetsgivare ska arbeta för att 

sänka utsläppen från personalens 

arbetspendling?

 
 
Nära hälften av medarbetarna, 46 %, anser att Huddinge kommun skall arbeta för att minska 
utsläppen för arbetspendling till och från arbetet. 40 % är tveksamma och 14 % negativa.  

2.1.1 Resbeteende - arbetspendling 
Nedan visas en total sammanställning, från den mätning som gjordes maj 2010, av antal 
kilometer per år som tillryggaläggs vid arbetspendling mellan anställdas hem och Huddinge 
kommun, uppdelat på de alternativa färdsätten bil (förare), bil (passagerare), bil till 
infartsparkering och anslutning till allmänna färdmedel, kollektivtrafik, fjärrtåg, 
långdistansbuss, MC/moped, cykel, gång, eller annat färdmedel. Svaren är viktade för att 
kunna ge en generell bild för Huddinge kommun med hänsyn till att alla i kommunen inte 
besvarat enkäten. Totalt reser de anställda vid Huddinge kommun ca 3 miljoner mil till och 
från arbetet per år (544 mil/anställd) vilket motsvarar 745 varv runt jorden9.  
 
 
 
 

                                                
9 Ett varv runt jorden är 40 076 km 
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Tabell över andel av trafikarbetet (totalt antal resta kilometer) 

Bil Bil(pass) Inf.park. Koll.trafik Fjärrtåg Fjärrbuss MC/Moped Cykel Gång Annat
Anställda/färdmedel 2646 257 14 1989 42 12 31 867 909 33
Andel medarbetare 48,2% 4,7% 0,3% 36,2% 0,8% 0,2% 0,6% 15,8% 16,6% 0,6%
Km/färdmedel 13 253 689 582 984 95 790 12 583 672 1 327 531 100 384 70 445 1 210 256 601 865 36 451
Andel trafikarbete 44,4% 2,0% 0,3% 42,1% 4,4% 0,3% 0,2% 4,1% 2,0% 0,1% 
Färdmedelsfördelning och trafikarbete (totalt antal resta kilometer) för de anställdas 
arbetspendling till och från Huddinge kommun per år. Observera att andelen medarbetare 
inte summerar till 100 % i och med att en del av personalen använder flera färdmedel under 
en arbetsvecka. 
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Bil (inklusive samåkning och infartsparkering) och olika former av kollektivtrafik står för 
nära 94 % av trafikarbetet till och från arbetet. Att kollektiva färdmedel står för lika stor andel 
av trafikarbetet som bil vid pendlingsresor (47 %) är anmärkningsvärt. Cykel och gång utgör 



 14 

6 % av transportarbetet. Värt att poängtera är att så mycket som en knapp tredjedel av 
personalen (32 %) går eller cyklar till arbetet minst en dag i veckan. Detta är en exceptionellt 
hög andel fysiskt aktiva arbetspendlare. Detta utgör en viktig förklaring till de relativt låga 
utsläppen från resor i Huddinge kommun (se kapitel 2.3). 
 
Totalt förbrukas uppskattningsvis 119 personår när anställda reser till och från arbetet under 
ett år. Denna restid motsvarar ett samhällsekonomiskt värde på ca 126 miljoner kr/år10. De 
anställdas uppskattade genomsnittliga kostnad för resor till och från arbetet är  
755 kr/månad. 
 
Nedanstående diagram visar genomsnittlig restid i minuter till arbetet (enkel resa), fördelat på 
respektive färdmedel vid arbetspendling. 
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De som reser med kollektiva kommunikationer till arbetet har i genomsnitt längre restider än 
de som använder andra färdsätt.  
 
Syftet med denna analys är att hitta möjligheter att minska utsläpp från resandet inom 
kommunen. Som framgår i utsläppsberäkningarna i senare kapitel, står bilresor för hela 87 % 
av utsläppen från pendlingsresorna. Den fortsatta analysen i detta kapitel kommer därför att 
inriktas på att kartlägga bilisternas resbeteende, och att därigenom hitta möjligheter för 
kommunen att uppmuntra medarbetarna till alternativa val av färdmedel till och från arbetet, 
minska behov av egen bil i tjänst, eller påverka bilval.  
 
Endast drygt 48 % av de anställda använder bil till arbetet 1-5 dagar i veckan. Av dessa 
använder 30 % bilen 5 dagar i veckan. I relation till tidigare genomförda CERO-analyser står 
det klart att Huddinge kommuns anställda använder bil till arbetet mycket sparsamt 
(Huddinges medarbetare har rapporterat lägst antal färdkilometrar med bil vid arbetspendling 
bland de som genomfört CERO-analyser). Diagrammet nedan visar den procentuella 
fördelningen över hur frekvent bilen används bland medarbetare som bilpendlar.  

                                                
10 En timmes restid värderas till 120 kr enligt SIKAS schablonvärden för sammanvägd arbetstid/tjänstetid. 
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Nedanstående bägge diagram visar bostadsort och avstånd mellan bostadsort och arbetsplats 
för de som använder bil 1-5 dagar i veckan vid Huddinge kommun. 
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Rent objektivt tycks det emellertid finnas möjlighet att sänka trafikarbetet ytterligare från en 
redan låg nivå: Betraktar man enbart gruppen som använder bil fem dagar i veckan har  
ca 51 % max 10 km till arbetet. Bilisterna som finns i denna grupp är ca 30 %. För de som har 
mellan 5 till 10 km borde det, framförallt under den snöfria delen av året, finnas 
förutsättningar till att påverka en förändring av beteende från att använda bil till att använda 
cykel (eller i vissa fall gå) till arbetet. Här finns incitament som: Bättre hälsa och kondition, 
ekonomi, miljöskäl mm vilket även ger ”spin-off effekter” till arbetsgivaren 
 
Majoriteten som arbetar inom Huddinge kommun har även sin bostadsort här vilket är en del 
av förklaringen till det låga trafikarbetet med bil. Hela 34 % av medarbetarna har 0-5km till 
arbetet. Detta understryks av nedanstående tabell som visar fördelningen av pendlingsavstånd 
mellan kommunen och dess medarbetare oavsett färdmedel.  
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Viktigaste skälen till val av färdmedel vid arbetsp endling 
Diagrammet nedan visar de motiv som anses viktiga vid val av färdmedel bland anställda som 
reser med samma färdmedel fem dagar i veckan. 
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Av de som använder bil anges tidsvinst som huvudskäl av 58 % följt av bekvämlighet 13 % 
och 10 % som uppger att man tar bilen till arbetet för att den behövs i tjänsten. De som cyklar 
och går anger hälsoskäl som viktigaste motiv med 42 % respektive 35 %. Cyklisterna anger 
även bekvämlighet och miljöskäl som viktiga orsaker till att cykla. Av fritextsvaren kan man 
se att många av de som går till arbetet har så nära till arbetsplatsen att det är det mest 
rationella sättet att ta sig dit. Andra har medvetet skaffat bostad nära arbetsplatsen. 

 

Vad skulle få dig att byta bilen mot annat färdmede l 
Diagrammet nedan visar vad som skulle kunna få bilisterna att välja ett annat färdmedel än 
bilen till arbetet. 
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Förbättrad kollektivtrafik skulle totalt få drygt var fjärde person att byta färdmedel. Här stiger 
motivationen för att byta färdmedel beroende på hur många dagar bilen används för att ta sig 
till arbetet. Från 17 % för de som använder bilen en dag i veckan till 30 % för de som 
använder bilen fem dagar i veckan. I Huddinge utgör de som använder bil fem dagar i veckan 
30 % av alla bilister. En förbättring av kollektivtrafiken inom Huddinge kommun skulle 
inverka positivt på minskat bilanvändande enligt enkätsvaren. Samtidigt är gruppen stor som 
besvarat frågan med att inget kan få dem att avstå från bil till arbetet, 30 %. Inom denna grupp 
är de som använder bilen en dag i veckan störst med 36 %. För gruppen som inte vill eller kan 
avstå från att använda bilen till arbetet är valet av bil- och drivmedelstyp väsentligt ur 
miljösynpunkt. Vi ser slutligen att subventionerad kollektivtrafik eller att få använda restid 
som arbetstid skulle vara uppskattade incitament för att minska bilresande till arbetet bland en 
betydande del av medarbetarna.  
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Diagrammet ovan visar hur kollektivtrafikförbindelserna upplevs till Huddinge kommun från 
medarbetarnas respektive bostadsorter. Generellt upplevs de kollektiva färdmedlen som bra 
eller mycket bra av 50 % av de svarande. Detta gäller dock inte medarbetare från 
kommunerna Tyresö, Nynäshamn, Södertälje, Värmdö och Älta där mer än 20 % anser att 
kollektivtrafiken är mycket dålig. I Älta är siffran hela 55 %. En anmärkningsvärd siffra gäller 
för Södertälje där 23 % anser kollektivtrafiken är mycket dålig och lika stort procenttal att den 
är mycket bra. Det pekar på en mycket skiftande kollektivtrafiktillgänglighet i Södertälje. För 
Huddinges del är svaren övervägande positiva. 47 % tycker att kollektivtrafiken är bra eller 
mycket bra. Gruppen som inte har någon uppfattning är också stor med 22 %. Detta kan bero 
på att så många går eller cyklar till arbetet. Dessa siffror gäller för samtliga svarande. Var 
fjärde bilist säger sig kunna övergå till kollektiva färdmedel om dessa förbättras. Då uppstår 
frågan hur mycket den måste förbättras och på vilka sätt? Detta är frågor som kan utredas 
tillsammans med SL (se åtgärder kapitel 3).  
 
Dagens kollektivtrafik uppfattas idag av bilförarna som inte alltför dålig, se diagram nedan.  
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Diagrammet visar att de som använder bil en eller fler dagar i veckan upplever att den 
kollektiva trafiken överlag uppfattas som bra. Här skiljer sig dock svaren för de som reser en 
dag i veckan och de som reser fem dagar i veckan med bil framförallt inom svarsalternativen 
mycket dålig och dålig. 21 % av de som reser en dag i veckan anser att kollektivtrafiken är 
dålig eller mycket dålig jämfört med 41 % för de som reser fem dagar i veckan.  
 
Fritextsvaren från de som använder bilen till arbetet beskriver olika anledningar till varför 
bilen används.  

• Många uppger att bilen behövs för att uträtta andra ärenden i samband med att bilen 
används, t ex veckohandlar eller har andra aktiviteter efter arbetstidens slut. 

• Lärare och andra medarbetare uppger att man behöver bilen för att transportera tungt 
arbetsmaterial till och från arbetsplatsen. 

• Barn att lämna och hämta. 
• Tidsvinsten på grund av bristande kollektivtrafikförbindelser vid bostadsort. 
• Hund- och hästägare skall hinna med tillsynen.  
• Handikappade där bilen är överlägsen för att ta sig till arbetet. 
• Flera av svaren tar även upp trygghetsfaktorn att använda bil till och från arbetet. 

Detta gäller framförallt de som arbetar sena kvällar eller natt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Statistisk analys 
För att utforma klimateffektiva policyåtgärder som kan bidra till ett minskat arbetspendlande 
med bil kan det vara värdefullt att karaktärisera bilister mot andra typer av trafikanter för att 
därmed hitta kriterier som kan påverka ett ändrat resbeteende. Vi gör detta genom att först 
jämföra de 30 % anställda som uppgivit att de pendlar med bil alla dagar i veckan mot övriga 
trafikanter.  
 
Därefter genomför vi en analys för att hitta de variabler som med statistisk signifikans kan 
knytas till denna trafikantgrupp. Analysen visar att följande variabler är signifikanta på  
0,1 % -nivån. Vi vågar påstå att det endast är 1 promilles risk att vi har fel då vi påstår att 
värdet av dessa variabler skiljer sig mellan dessa bilister och övriga trafikantgrupper. 
 
De som reser med bil alla dagar i veckan: 
 

• Är oftare män. 
• Överrepresenteras av chefer. 
• Motionerar färre dagar i veckan. 
• Reser längre sträckor. 
• Upplever att det inte finns potential att effektivisera tjänsteresandet. 

 
För att få reda på förändringsbenägenheten bland bilister har en regressionsanalys genomförts. 
Nedanstående punkter är signifikanta och visar förändringsbenägenheten hos de medarbetare 
som bilpendlar till Huddinge kommun. Nedanstående variabler är signifikanta på 0,1 % nivån. 
 

• De som tycker att arbetsgivaren ska arbeta för att sänka utsläppen från arbetspendling 
är också mer förändringsbenägna för egen del.  

• De som arbetspendlar med bil 5 dagar i veckan är mer förändringsbenägna.  
• Yngre medarbetare är i regel mer förändringsbenägna.  
• De som vill distansarbeta mer hemifrån är mer förändringsbenägna (endast svag 

signifikans på 10 % nivån). 
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2.2 Tjänsteresor 
Analysen omfattar reslängder, kostnader och utsläpp för tjänsteresor som de anställda i 
Huddinge kommun gjorde kalenderåret 2009. Uppgifterna kommer dels från Huddinge 
kommuns administrativa system och dels från Huddinge kommuns leverantörer av 
resetjänster.  
 
Uppgifterna omfattar resor med kommunens egna fordon samt personalens privata bilar som 
använts i tjänsten. Resorna som görs med flyg, tåg, samt taxi och korttidshyrda bilar ingår.  
Huddinge kommuns policydokument som reglerar tjänsteresor har ingått i kartläggningen. Se 
bilaga 3.  

2.2.1 Tjänsteresor – omfattning och kostnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Här ingår taxiresor med 1300 mil  
** Här ingår kostnad för taxi och korttidshyrda bilar med 300 tkr 
 
Sammanställningen ovan visar, med gjorda antaganden och avgränsningar, att tjänsteresorna 
kostar nära 11 mkr per år. Bilresorna generar drygt 9 mkr i kostnad, vilket motsvarar drygt  
88 % av tjänsteresornas totala kostnad. Kommunbilarna svarar för drygt 70 % av den totala 
reskostnaden och deras sammanlagda körsträcka nära 48 % av kommunens totala 
tjänstereslängd. Privatbilarnas motsvarande andelar är knappt 16 % resp. ca 21 %. Tågresorna 
står för drygt 21 % av färdsträckan men endast ca 6 % av kostnaden. Flyget, utrikes flyget, 
bidrar med en andel på knappt 7 % av sträckan till ca 3 % av kostnaden och inrikesflyget med 
motsvarande ca 3 % resp. nära 3 %. 
 
Huddinge kommuns resor, domineras helt av bilresor både avseende kostnader och reslängd 
vilket är naturligt som en följd av kommunens uppdrag att erbjuda kommuninnevånarna olika 
typer av service och tjänster. Det är intressant att notera att tåg svarar för mer än 21 % av 
tjänsteresornas totala reslängd. Detta är en hög andel jämfört med de ”Stockholms” 
kommuner som hittills genomgått CERO analys. Nivån är jämförbar med kommuner ute i 
landet. Kostnaderna och fakta per färdmedel redovisas i bilaga 2. 
Omfattning och reslängder med kollektiva färdmedel har inte gått att få fram ur de 
administrativa systemen. 

2.2.2 Resbeteende - Tjänsteresor 
I webbenkäten ingick frågan vart man åkte när man gjorde sin senaste resa i tjänsten. 54 % 
reste lokalt inom kommunen. 30 % regionalt inom länet. 

 
Privat-
bilar 

Kommun-
bilar 

Bil 
totalt 

Flyg 
inrikes 

Flyg 
utrikes 

Tåg in- 
rikes 

Tjänste-resor 
Totalt 

Totalt (mkm) 0,6 1,3 1,9* 0,1 0,2 0,6 2,7 
Procent av 
totala antalet 
färd mkm 20,8  47,7 69,0 3,2 6,6 21,2 100 
Totalt (mkr) 1,7 7,4 9,4** 0,3 0,3 0,6 10,6 
Procent av 
totala 
kostnaden 15,7 70,1 88,6 2,8 2,5 6,1 100 



 21 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Lokalt inom 

kommunen

Regionalt 

inom länet

Utanför 

länet inom 
Sverige

Utanför 

Sverige inom 
Europa

Utanför 

Europa

Vart åkte du när du gjorde din senaste resa i 

tjänsten?

 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Vilket var ditt huvudsakliga färdsätt då?

 
 
58 % av de anställda reste med bil på sin senaste tjänsteresa, privatbil eller kommunens. 25 % 
reste med kollektivtrafiken. 7 % reste med fjärrtåg.  
 

2.2.3 Tjänsteresor med egen bil och kommunbil 
Ur sammanställningen ovan, 2.2.1, omfattning av tjänsteresor, framgick att personalen under 
2009 rest med bil drygt 188 000 mil till en kostnad av 9,4 miljoner kronor.  
Kommunbilarna har körts ca 130 000 mil med drygt 7,4 miljoner kronor i kostnader.  
745 personer, exklusive förtroendevalda, fick 2009 ersättning för körning med egen- bil i 
tjänsten. Den motsvarande utbetalda ersättningen var knappt 1,7 miljoner kronor, 
motsvarande drygt 56 000 mil. Antalet förare och motsvarande körda mil per körsträckeklass i 
tjänsten med egen bil framgår av tabellen nedan.  
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Körning i tjänsten med egen bil totalt per körsträckeklass  

Körsträckeklass 
mil 

Antal 
förare 

Antal 
Förare % Mil  Mil % 

Mindre än 50 mil 514 69 8 518 15 
51-100 mil 98 13 7 134 13 
101-300 mil 88 12 15 023 27 
301-700 mil 37 5 17 420 31 
701-1 000 mil 4 1 3 339 6 
Över 1 000 mil 4 1 5 183 9 
Total 745 100 56 617 100 
 
Den absoluta majoriteten av förarna, 94 %, kör under 300 mil/år motsvarande 54 % av de 
ersatta milen. Hela 69 % av förarna kör mindre än 50 mil/år. 
 
En tredje del av förarna kör under 12 mil/år. Högsta andelen av de körda milen ligger i 
intervallet 301-700 mil, 31 %. De förare, 6 %, som kör över 300 mil/år genererar 46 % av 
körsträckan. 
 
 
Kommunbilarna, 88, körs med gjorda estimat som redovisas i bilaga 2, knappt 130 000 mil/år. 
Fördelningen som redovisas i tabellen måste läsas med beaktande av att vissa körsträckor är 
estimat. Se bilaga 2 för vidare kommentarer. 
 
Körning i tjänsten med kommunbil - totalt per körsträckeklass 

Körsträckeklass 
mil/år 

Antal 
bilar 

Antal bilar 
% Mil  Mil % 

0-300 mil         
301-700 mil 17 19 10 425 8 
701-1000 mil 12 14 12 000 9 
1001-2000 mil 47 53 69 310 53 
2001-3000 mil 6 7 15 550 12 
3001-4000 mil 6 7 22 700 18 
Över 4000 mil         
Total 88 100 129 985 100 
 
Mer än hälften av bilarna körs mellan 1 000 och 2 000 mil/år. Knappt 1/3 av bilarna körs 
under 1 000 mil/år. Genomsnittlig årlig körsträcka är 1 500 mil/år. 

2.2.4 Tjänsteresor med taxi och korttidshyrda bilar   
Uppgifter om taxi kommer från Huddinge kommuns leverantör av taxitjänster. Den 
sammanlagda sträckan anges till drygt 1 300 mil. Kommunen korttidshyr också bilar men här 
fanns ingen statistik avseende reslängden. 

2.2.5 Tjänsteresor med flyg in- och utrikes 
Uppgifter om resor med flyg har hämtats från Huddinge kommuns resebyråer.  
Total flygsträcka var nära 270 000 km. Av flygsträckan var 88 000 km inrikes och 180 000 
km utrikes. Se vidare kommentarerna om flyg i bilaga 2.  
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2.2.6 Tjänsteresor med tåg 
Uppgifter om resor med tåg har hämtats från SJ. Total tågsträcka var ca 0,6 miljoner km.  
Se vidare kommentarerna om tåg i bilaga 2. 

 

2.3 Totala CO2 - utsläpp och kostnader från Hudding e kommuns 
resor per år 
För att nå långsiktiga klimatmål måste sänkta utsläpp från resor kunna motiveras ur ett 
ekonomiskt perspektiv, även på kort sikt. Figuren nedan visar sambandet mellan kostnader 
och utsläpp från personalens arbetspendling och tjänsteresor. En kommun som väljer att 
integrera utsläppen från både tjänsteresor och arbetspendling i miljöredovisningen, och att 
genomföra åtgärder för att sänka dessa, har en stor potential att uppnå stora reduktioner av 
växthusgasutsläpp och samtidigt sänka både kommunens och de anställdas reskostnader. 
Tydligt är att åtgärder som kan uppmuntra de anställda att resa med alternativa färdmedel till 
bil vid arbetspendling (A) har stor potential att sänka växthusgasutsläppen på Huddinge 
kommun. Detta skulle i hög utsträckning även påverka de anställdas reskostnader. Centralt för 
att uppnå detta och samtidigt sänka kommunens kostnader är att påverka tjänsteresor med bil 
(C) till resor med miljöbilar, samt arbeta med ruttoptimering och att utveckla användandet av 
virtuella mötesformer som substitut för fysiska resor.  
 

Årligt CO2-utsläpp (ton)

3600

3300

3000 A.    Arbetspendling bil

2700 A B. Arbetspendling övrigt 

2400 C.   Tjänsteresor bil

2100 D.   Tjänsteresor flyg 

1800 E.   Tjänsteresor tåg

1500
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Figur 4. Utgifts- och utsläppsposterna för resandet på Huddinge kommun (både pendlings- 
och tjänsteresor). Det totala utgifts- kostnadsläget är representerat av Huddinge kommuns 
logotyp uppe till höger i figuren. Siffror för tjänsteresor är baserade på data från Huddinge 
kommuns administrativa system och leverantörer av tjänsteresor.  
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Arbetspendling utsläpp och kostnader per olika restyper och färdmedel: 

Arbetspendling 
  

Bilförare Inf.park Koll.trafik Fjärrtåg Fjärrbuss 
MC/ 

Moped 
Cykel o 

gång 

Arbets 
pendling 
totalt**  

Mkm/år 13,3 0,1 12,6 1,3 0,1 0,1 1,8 29,8 

Mkr/år 46,4 0,3  15,1* 0,7* 0,1* 0,1 - 62,7 

Ton 
CO2/år 2 646,5 13,4 327,2 1,3 8,0 7,0 - 3 003,5 

Kr/cap       
5487 anst. 8 453  58 2 752 126 16 13 - 11 418 

KgCO2/cap           
5487  anst. 482 2  60 0 1 1 - 547 

** I arbetspendling totalt ingår bil som passagerare med 0,58 Mkm/år 
* Kostnaderna för resor med kollektivtrafik, fjärrtåg och fjärrbuss har räknats efter respektive transportbolags 
prislistor till en kostnad av resp. ca 7 590 kr/år, 16 500kr/år samt 7590 kr/år och anställd.  
 

• Totalt genereras 3 000 ton CO2 utsläpp av pendlingsresandet till och från Huddinge 
kommun under ett år 

• Bilresor står för 87 % av utsläppen från pendlingsresorna. 
 

Nedanstående diagram visar koldioxidutsläpp per capita per avdelning. I diagrammet har 
gymnasienämnden, grundskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och miljönämnden lagts 
ihop till en stapel pga så få anställda. 
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Tjänsteresor utsläpp och kostnader per olika restyper och färdmedel 
 

Tjänsteresor 

 Bil totalt 
Flyg 
inrikes Flyg utrikes Tåg  

Tjänsteresor 
totalt 

Mkm/år 1,9* 0,1 0,2 0,6 2,7 
Mkr/år 9,4** 0,3 0,3 0,6 10,6 
Ton CO2/år 357,7 36,7 60,6 0,0 455,0 
Kr/cap (5487 anst.) 1 715 55 48 118 1 936 
Kg CO2/cap (5487 anst.) 65 7 11 0 83 

* Här ingår taxiresor med 1300 mil  
** Här ingår kostnad för taxi och korttidshyrda bilar med 300 tkr 
 

• Kommunbilarna har körts ca 130 000 mil, beräknat CO2 utsläpp ca 237 ton 
• Ca 750 personer har kört bil i tjänsten, beräknat CO2 utsläpp ca 120 ton 
• Bilresorna totalt svarar för drygt 78 % av CO2 utsläppen.  
• Flygresorna utgör ca 10 % av den totala reslängden och 21 % av CO2 utsläppen. 

 
Utsläpp och kostnadsrelation mellan arbetspendling och tjänsteresor vid Huddinge kommun.  
 
 
 
  Arbetspendling Tjänsteresor Totalt 
Reslängd (mkm) 29,8 91,6% 2,7 8,4% 32,5 

Reskostnad (mkr) 62,7 85,5% 10,6 14,5% 73,3 
Ton CO2/år 3 003,5 86,8% 455,0 13,2% 3 458,5 
Kr/cap (5487 anst.) 11 418 85,5% 1 935 14,5% 13 353 
Kg CO2/cap (5487 anst.) 547 86,8% 83 13,2% 630 
 
Arbetspendlingen utgör 91,6 % av reslängden och 85,5 % av reskostnaden och 86,8 % av CO2 

utsläppen. 

2.3.1 Utsläpp, kostnader och restid hänger ihop 
För att åskådliggöra sambandet mellan utsläpp, reskostnader och restid för arbetsresor med bil 
genomför vi en parvis korrelationstest av de tre variablerna mot varandra. Korrelationstestet 
är signifikant på 0,1 % nivån, vilket markerar det starka positiva samband som finns mellan 
de tre variablerna. Nedanstående scatter-diagram visar det uppenbara linjära sambandet 
mellan utsläpp och reskostnader för de anställdas pendlingsresor med bil (logaritmerad skala).  
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Figur 5. Sambandet mellan reskostnader och utsläpp från personalens resor framgår av det 
linjära mönstret i scatter-diagrammet ovan. 

2.3.2 Benchmarking mellan organisationernas utsläpp  och resekostnader 
För att jämföra utsläpps- och kostnadsnivåer mellan företag och organisationer normeras 
storheterna till per capita för att antalet anställda vid respektive arbetsplats inte skall påverka 
utfallet. Vid denna jämförelse skall vi komma ihåg att faktorer som organisationernas 
geografiska lokalisering, kollektivtrafikförbindelser, verksamheter, anställdas bostadsorter, 
etc. till stor del påverkar utfallet. Tanken är att detta kan ligga till grund för att skapa en 
uppfattning om var man befinner sig i relation till andra och mot sig själv vid kommande 
uppföljningar. Nedanstående benchmarking-jämförelse omfattar sju offentliga organisationer 
(fem kommuner, två landsting) med liknande förutsättningar och där möjligheter finns att lära 
från varandra och skapa en lustfylld tävlingsanda att förbättra positionen till kommande år. 
 
Figuren visar en jämförande analys av utsläpp och kostnader från de anställdas arbetspendling 
och tjänsteresor uttryckt i ton CO2 per capita och kr per capita. Den relativt höga andelen 
pendlingsresor med kollektivtrafik (som utgör hela 48 % av trafikarbetet från pendlingsresor), 
samt att Huddinge kommuns medarbetare lyckats bosätta sig nära arbetsplatsen är tydliga 
orsaker till de hittills lägst uppmätta utsläppsnivåerna av hittills genomförda CERO-analyser. 
Även reskostnader per capita ligger lägre än vid tidigare genomförda CERO-analyser.  
 
En bedömning är att Huddinge kommun har möjlighet att nå ännu längre ner till vänster i 
benchmarkingkartan ifall man lyckas höja andelen miljöbilar vid pendlings och tjänsteresor, 
införa ruttoptimering vid vissa typer av tjänsteresor, uppmuntra till alternativa färdmedel och 
virtuella möten, samt att tydligare kommunicera ut och följa upp kommunens väl utarbetade 
resepolicies och miljömål. Även en betydande andel av bilpendlare med korta avstånd (<5km) 
skulle kunna tänkas ha möjlighet att ställa bilen till förmån för cykel en eller ett par dagar i 
veckan.  
 
Intressant blir att jämföra mot ytterligare ett antal kommuner och landsting som inleder 
analyser under hösten. 



 27 

TonCo2/cap

1,1 7

1,05

1 5 6

0,95

0,9 4

0,85

0,8 3

0,75

0,7 2

0,65

<0,6

<12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 SEK/cap  
 
Figur 6. Benchmarkingjämförelse mellan de sju offentliga organisationer som genomfört 
CERO-analys. Huddinge kommun har de lägsta utsläppen och kostnaderna per capita av 
hittills genomförda CERO-analyser. 
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3. Policyåtgärder   

3.1 Förnybara drivmedel, miljöfordon, alternativa f ärdmedel, tåg, 
virtuella mötesformer, distansarbete och administra tiva system 

3.1.1 Förnybara bränslen, miljöbilar och bilpooler.  
Med avseende på angivna mål i dokumentet ”Riktlinjer för resor i tjänsten” känns det 
angeläget att planera för en utveckling av dagens vagnpark, men även användningen av 
vagnparken, mot de uppsatta målen. En utveckling som samtidigt måste balanseras mot att 
vara kostnadseffektiv och säkerhetsfrämjande. Vi rekommenderar ett samordnat 
upphandlingsförfarande mellan förvaltningarna vilket ökar möjligheterna att nå de uppsatta 
målen för vagnparken. Mål som förutom dagens mål även kan omfatta ny teknik som t.ex. 
installation av ISA-system i bilarna, som bidrar till både ekonomi, miljö och säkerhet. 
 
Av de 88 analyserade kommunbilarna är 39 avsedda för dieseldrift, 26 bensindrift, 16 
etanoldrift, 4 gasdrift och slutligen är 3 bilar för bensin/elhybrid. Av diesel- och bensinbilarna 
är det 4 resp. 2 som har en utsläppsnivå på lägre än 120 g CO2/km. Andelen av Huddinge 
kommuns analyserade kommunbilar, som klassas som miljöfordon av Trafikverket (TRV), är 
24 eller 27 % av de totalt 88 bilarna. De fyra bilarna med gasdrift är lätta lastbilar och klassas 
därför inte om miljöbil av TRV. Med definition efter krav på motor som kan körs på förnybart 
bränsle E85 och biogas, oavsett typ av fordonstyp, sjunker andelen till knappt 23 %.  
 
Förutsättningar för bilpool med en extern leverantör har prövats och befanns då med de i den 
studien angivna kriterierna vid bedömning av alternativa billösningar för kommunen, vara 
begränsade med kommunens nuvarande organisation, vagnpark och transportbehov. En sådan 
lösning kan dock fortfarande var intressant att utreda djupare om kommunen önskar bedöma 
den betydelse en sådan billösning kan ha på de anställdas pendlingsresor med bil, vägt mot 
kommunens kostnad för en sådan lösning. Här kan med fördel även symbolvärdet av att 
kommunen bidrar till etablering av externa bilpoolslösningar vägas in.  
 
Kommunen använder korttidshyrda bilar som lösning på vissa transportbehov. Här bör 
leverantörerna av dessa bilar avkrävas lika utförlig miljöstatistik som kommunens leverantör 
av taxitjänster. 
 
En stor utmaning ligger i andelen bilresor som sker med privata bilar. Här behöver Huddinge 
kommun kunna påverka dessa bilars utsläpp genom att aktivt styra/påverka bilvalen mot 
miljöbilsmålen. Ytterligare ett alternativ är att undersöka möjligheten att införa differentierade 
milersättningar där miljöbilar och förnybara bränslen premieras. Genom att införa en 
parkeringspolicy, där exempelvis parkeringsavgiften kan relateras till bilarnas CO2 utsläpp, 
ökar möjligheterna avsevärt att påverka anställda som väljer bilen som färdmedel till 
arbetsplatsen. Idag är parkeringen fri för den absoluta majoriteten av de anställda. 
 
Ruttoptimering är också en kraftfull åtgärd mot minskade utsläpp som har stöd i ”Riktlinjer 
för resor i tjänsten”. 
 

3.1.2 Kollektivtrafik 
En viktig åtgärd är att lyfta fram kollektivtrafikens fördelar och visa på vilken kollektivtrafik 
som finns i området och hur man skaffar information om denna. Särskilda informations-
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insatser kan riktas till alla nyanställda om vad som gäller vid resor. Det är bra att kommunens 
förhållningssätt till kollektivresandet anges tydligt i ”Riktlinjer för resor i tjänsten”. Vi 
föreslår även att kommunen prövar med subventionerade SL-kort eller ett utökat system med 
t.ex. biljettremsor för tjänsteresor. Remsor förkommer redan idag på vissa förvaltningar. En 
sådan åtgärd bör då lyftas fram tydligt i rekryterings- och andra imagestärkande sammanhang. 
På så sätt kan också tjänsteresor med kollektivtrafiken skapa förutsättningar för ändrade 
resvanor till och från arbetet. Vidare bör en öppen dialog föras med SL om utveckling av 
kollektivtrafiken i närområdet, tidtabeller och annan service som underlättar övergången till 
ökat resande med kollektiva färdmedel.  
 

3.1.3 Tåg 
Inrikes trafik med tåg sker med bland annat SJs egna tåg som är eldrivna. SJ köper 100 % 
förnybar el från vatten- och vindkraft till tågen och endast ett fåtal sträckningar körs av 
dieseltåg i landet. Det innebär att produktionen av elen till tågen orsakar minimala utsläpp. 
Räknat per person motsvarar till exempel utsläppen av koldioxid under en resa mellan 
Stockholm och Göteborg utsläppen från tre milliliter bensin. Alla resor med SJs eltåg 
uppfyller Naturskyddsföreningens krav för Bra Miljöval. Förutom klimatnyttan är en stor 
fördel med att resa med tåg att restid kan användas som arbetstid. Det anges också i 
”Riktlinjer för resor i tjänsten” att tåg ska väljas före flyg. 
 

3.1.4 Flyg 
Av analysen framgår att flygresorna genererar nära 10 % av den totala reslängden och drygt 
21 % av de totala utsläppen från tjänsteresorna. Merparten av utsläppen genereras av 
utrikesflyget men det är fortfarande 8 % av utsläppen som kommer från inrikesflyget. Det är 
därför intressant att se om en fortsatt överflyttning från flyg till tåg är möjligt vilket också 
uttrycks i Riktlinjer för resor i tjänsten. Substitutionspotential av utrikesflyg till virtuella 
kommunikationer bör analyseras djupare innan alternativa lösningar kan föreslås. 
 

3.1.5 Cykling och gång 
Cykling och gång utgör endast drygt 6 % av det totala trafikarbetet för pendlingsresor 
till/från arbetsplatsen. Av alla respondenter svarar däremot hela 32 % att de cyklar eller går 
till arbetet någon dag i veckan. Detta förhållande hänger samman med att medarbetare i 
regel har korta avstånd till arbetet vid Huddinge kommun. Möjligheten att öka andelen 
cyklister ytterligare framgår av att 11 % av bilisterna vid Huddinge kommun har 
pendlingsavstånd på 3km eller kortare. En knapp femtedel av bilisterna (19 %) har 5km eller 
kortare vilket även det är rimligt cykelavstånd för de flesta. 
 
Av de cyklister som cyklar 5 dagar i veckan till arbetet så svarar hela 42 % att det viktigaste 
skälet är hälsoskäl. Detta understryker vikten av ”hälsotramparkampanjer”, 
”stegräkningstävlingar” och andra sätt att hålla fram hälsovinsterna med cykling och gång. 
 

3.1.6 Virtuella mötesformer 
Ett mycket ekonomiskt och utsläppsvänligt alternativ till tjänsteresor och därför en viktig 
policyfråga i de flesta organisationer är att i högsta möjliga mån ersätta fysiska tjänsteresor 
med virtuella möten (videokonferens, webbmöten, telefonkonferens). Huddinge kommun 
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anger i sina Riktlinjer för resor att innan en resa genomförs bör alternativ prövas t.ex. 
telefonmöte. 
 
Att ersätta resor i tjänsten med virtuella mötesformer är i många fall svårt. Arbetsuppgifterna 
är sådana att man måste träffas personligen. På frågan om den senaste tjänsteresan kunnat 
bytas mot resfritt möte svarar över 96 % nej, i stort sett oberoende av vilken avdelning.  
 
En del av förklaringen till denna höga siffra framgår av fritextsvaren nedan. Många anser att 
de arbetsuppgifter man har i kommunen inte går att ersätta med resfria möten. Exempelvis 
personal i skolan och i social och äldrevård måste träffa sina elever eller patienter. Dock 
framgår det att det finns vissa tekniska problem med utrustningen eller brist på utrustning som 
bidrar att man svarar nej på ovanstående fråga. Några svar är: 
 

• Har inte tillgång till adekvat utrustning. Dels finns det ingen standardprogramvara 
för videokonferenser framtagen, vi har inte begärt något från förvaltningarna och IT-
avdelningen har inte erbjudit någon. Detta kan bero på att det upplevs som om vårt 
nät inte klarar belastningen.  

 
• Tekniken har funnits länge men videokonferens görs ofta i studio - känns uppstyltat 

och det brukar vara en fördröjning av talet, tvåvägskommunikation mottagare-
sändare och vice versa. Men om bara envägskommunikation, som en föreläsning, okey 
i rätt miljö 

 
• Att vi inte får använda tekniken i Huddinge - t ex skype.  

 
• Vi har inte tillgång till sådan utrustning, vet ej var det finns i kommunen. Har provat 

tidigare då funkade det inte så bra tekniskt, har väl blivit bättre? Provar gärna          
 

• En hel del krångel med nätuppkopplingen. Delvis föråldrad programvara som gör att 
det inte går att öppna en del filer exempelvis. 

 
• Har ingen egen telefon och ingen arbetsplats för att tala ostört.                                                                                              

 
• Saknar tillgång till telefon, måste använda min privata mobiltelefon!!!   

 
• Vi har bara en enda telefon på 30 personer som står avskilt.        

 
• Helt klar att de som skulle kunna utnyttja detta har för dålig insikt i hur och varför.                                                                                                                                                                                                                                     
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På frågan om de anställda upplever att det finns potential att effektivisera tjänsteresandet 
svarar hela 35 % ja. Detta kan peka på att behov eventuellt finns av en vidare genomgång 
över arbetsområden och förvaltningar för att fastställa mer omfattande riktlinjer för 
samordning av mötestider och stöd för virtuella möten och telefonmöten. 
 

3.1.7 Distansarbete  
Med distansarbete menas att ordinarie arbetsuppgifter delvis sköts från hemmet vid 
arrangerad arbetsplats. 8 % av personalen uppger att de distansarbetat senaste veckan. 80 % 
av personalen distansarbetar aldrig. Det rekommenderas att kommunens förhållningssätt till 
distansarbete uttrycks policymässigt. Nedanstående diagram visar hur ofta personalen 
distansarbetar per förvaltning. 
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På frågan om man skulle vilja distansarbeta från hemmet visar svaren att det är svårare att 
distansarbeta inom vissa avdelningar. Inom barn och utbildningsförvaltningen och social och 
äldreomsorgsförvaltningen har som väntat stor del av personalen ingen möjlighet till 
distansarbete. Däremot visar diagrammet att av de som har möjlighet, är relativt många 
positivt inställda till att distansarbeta från hemmet.  
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3.1.8 Utveckling av administrativa system för kostn adseffektiva uttag av 
data.  
Arbetet med att ta fram underlag till analysen av kommunens resor, utsläpp, kostnader och 
resemönster, visar att det är ett viktigt område att fortsätta att utveckla, framförallt avseende 
fordonen, för det fortsatta förändringsarbetet. Dels avseende de egna administrativa systemen 
där det framförallt gäller hur de kostnader och volymer som tjänsteresor med kommunens 
fordon genererar, kan ställas samman till CERO-analys och cyklisk uppföljning. 
 
Dels också avseende de upphandlingskrav som ska/bör ställas på leverantörer av 
reserelaterade tjänster. Det här ställer också krav på att kommunens administrativa system 
byggs upp så att den information som behövs i det kommande arbetet kan tas fram i samlad 
form oavsett om information hämtas från olika interna avdelningar eller om de kommer från 
externa källor. 
 
Intressant är att ytterligare analysera möjligheten till vinster avseende ekonomi och klimat 
genom att utveckla en ”elektronisk bokningsportal” som kan samla lägsta priser och ge 
feedback på klimatpåverkan vid varje enskilt resbeslut inklusive alternativet virtuella möten. 
En sådan portal är också en förutsättning för att effektivt nå målen som anges i Miljöpolicyn 
samt vid utveckling och implementering av ”Riktlinjer för kommunens resor i tjänsten”. 
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3.2 Effektbedömning av åtgärder 
För att göra utsläppsmålet mer greppbart och för att identifiera de åtgärder som har störst 
effekt är det relevant att transformera utsläppsmålet i konkreta förändringar av resandet inom 
Huddinge kommun. Arbetspendling och tjänsteresor med bil är de i särklass mest 
betydelsefulla utsläppsposterna. Fokus kommer därför att ligga kring hur dessa resor kan föras 
över till alternativa färdmedel, miljöbilar, ruttoptimering eller virtuella mötesformer. För att 
beräkna relationen mellan antal bilister eller antal resor som behöver bytas, till de ovan 
angivna alternativa åtgärderna, för att klimatmålet skall uppnås, används en 
transformationsmodell (Robèrt, 2007)11. 
 

3.2.1 Arbetspendling Huddinge kommun  
Nedan anges alternativa åtgärder med beräknade effekter på utsläpp från de anställdas 
arbetspendling. I denna analys har de privatekonomiska besparingarna för personalen lämnats 
utanför. Viktigt att komma ihåg är att arbetspendling och tjänsteresor hänger samman. Detta 
bör tas hänsyn till vid konstruktion av kombinerade åtgärdspaket innehållande både 
arbetspendling och tjänsteresor.  
 
Ersätt bil med kollektiva färdmedel (busskort, mm). Väljer i genomsnitt 38 bilister  
(ca 1 % av bilisterna) att resa med kollektiva färdmedel till arbetet blir effekten 1 % mindre 
CO2-utsläpp.  
 
Riktade åtgärder mot anställda med lång resväg (SJ eller motsvarande). Skulle de 5 
bilister med längst resväg, byta bilen mot SJ skulle 1 % reduktion av CO2-utsläpp uppnås. 
Alternativt kan man se över speciella distansarbetsavtal för denna grupp.  
 
Uppmuntra anställda till att välja fordon med miljö hänsyn. Om i genomsnitt 77 bilister  
(3 % av bilisterna) byter ut sina fordon till miljöbilar12 erhålls 1 % reducerade CO2-utsläpp.  
 
Uppmuntra distansarbete och flexibla arbetsformer. CO2-utsläppen minskar med 1 % från 
Huddinge kommuns resor genom att 33 bilister (ca 1 % av bilisterna) distansarbetar per dag. 
Det skulle motsvara att 1/4 av personalen i genomsnitt distansarbetar en dag i månaden. 
 
Erbjud kurs i bränslesnål körning (s.k. eco-driving). Om 329 bilister (ca 12 % av 
bilisterna) genomgår kurs i sparsam körning och därefter kör bränslesnålt skulle sannolikt 
CO2-utsläppen minska med 1 %. Vi har här antagit att detta sänker bränsleförbrukningen med 
ca 10 % (bilskolors egna uppgifter). 
Uppmuntra till att cykla, gå eller samåka till arbetet. Om i genomsnitt de drygt 264 
bilister med kortast resväg till arbetet (max 3km) övergår till att cykla, gå eller samåka per 
dag minskas CO2-utsläppen från resor med 1 %. Detta motsvarar ca 10 % av bilisterna i 
Huddinge kommun.  
 
 
 
 

                                                
11 Robèrt, M. (2007) A model for target oriented planning and monitoring of organisations’ 
travel and climate change policies. International Journal of Sustainable Transportation. 
12 Svenskt miljöbilskrav motsvarar 120g CO2/km mot 210 g/km för bensinbil (www.gronabilister.se)  
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3.2.2 Tjänsteresor Huddinge kommun 
På motsvarande sätt som ovan genomförs en analys av tjänsteresor inom Huddinge kommun. 
Nedan anges alternativa åtgärder med beräknade effekter på både utsläpp och ekonomi. Varje 
åtgärd som anges nedan är räknad med målet att nå en effekt på 1 % mindre CO2-utsläpp från 
resor (inkl. arbetspendling) inom Huddinge kommun. Kopplat till varje åtgärd är också en 
cost-benefit analys, där kommunens årliga ekonomiska besparingspotential beräknats. För att 
nå klimatmål på kort och lång sikt kan Huddinge kommun välja att satsa på kombinationer av 
nedanstående punkter. Observera att påverkan på administration eller tidsvinster i form av 
arbetstid inte är medtagna i effektberäkningarna av de olika åtgärderna.  
 
Effektivisera tjänsteresor med kommunbilar via ruttoptimering.  
Om i genomsnitt ca 15 % av tjänsteresorna med kommunbilar elimineras med hjälp av 
ruttoptimering reduceras CO2-utsläppen med ca 1 %. OBS denna beräkning baseras på 
bilarnas totala körsträcka, inte på bilarnas individuella rutter. 
Kostnadssänkning efter denna åtgärd 1 100 000 kronor.  
 
Effektivisera tjänsteresor med kommunbilar, personbilar, med virtuella mötesformer.  
Om i genomsnitt ca 25 % av tjänsteresorna med kommunbilar och personbilar ersätts av 
virtuella IT-möten (telefonmöten, videokonferens, webbmeeting, etc.) reduceras CO2-
utsläppen med ca 1 %.  
Kostnadssänkning efter denna åtgärd 1 080 000 kronor.  
 
Genomför övergång till miljöbilar bland kommunens bilar. 
Om 20 av de 42 äldsta bilarna, från 2004 och äldre, byts ut mot bilar med lägre utsläpp  
(max 100 g CO2/km), nås en reducering av CO2-utsläppen med ca 1 %. 
Kostnadsförändring ej beräknad. 
 
Ersätt tjänsteresor med privata bilar till virtuell a mötesformer.  
Om i genomsnitt ca 30 % av alla tjänsteresor med privatbil ersätts av virtuella IT-möten 
(telefonmöten, videokonferens, webbmeeting, etc.) reduceras CO2-utsläppen med ca 1 % 
(berör ca 84 % av förarna som samtliga kör mindre än ca 10 mil/månad).  
Kostnadssänkning efter denna åtgärd 590 000 kronor. 
 
Ersätt tjänsteresor med privata bilar till kollekti va färdmedel via t.ex. remsor hos 
kommunen.  
Om i genomsnitt 34 % av tjänsteresor med privatbilar ersätts av resor med kollektiva 
färdmedel reduceras CO2-utsläppen med ca 1 %. Nedanstående kostnadssänkning beräknad 
efter att motsvarande ca 85 % av alla som kör privatbil med årliga körsträckor (under 300 
mil/år) mot milersättning, kan göra 2 enkelresor per månad med kollektiva färdmedel.  
Kostnadssänkning efter denna åtgärd 280 000 kronor.  
 
Ersätt tjänsteresor med privata icke miljöbilar til l privata miljöbilar. 
Om i genomsnitt 70 % av tjänsteresorna som utförs med privatbilar ersätts av miljöbilar 
uppnås 1 % reduktion av CO2-utsläppen. Detta kan uppnås om 16 % av förarna med de 
längsta körsträckorna byter.  
Kostnadsförändring ej beräknad. 
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Ersätt tjänsteresor med flyg till virtuella mötesformer.  
Om i genomsnitt 58 % av kommunens utrikes flygresor ersätts av virtuella IT-mötesformer 
(videokonferens, webbmeeting, etc.) uppnås en reduktion av CO2-utsläppen med 1 %.  
Kostnadssänkning efter denna åtgärd 150 000 kronor. 
 
Res med tåg istället för flyg.  
Om i genomsnitt 96 % av resorna med inrikes flyg ersätts av tåg reduceras CO2-utsläppen 
med 1 %. 
Kostnadssänkning efter denna åtgärd 190 000 kronor. 
 

3.2.3 Exempel på åtgärdspaket för Huddinge kommun ( Drygt 10 % CO 2-
reduktion till år 2013 
Tanken är att stödja Huddinge kommun med att sätta samman åtgärdspaket bestående av 
kombinationer av de 1 % -komponenter som finns beskrivna i föregående avsnitt. Detta för att 
klimatmålet skall vara enkelt att följa upp från år till år i relation till konkreta förändringar av 
resandet.  
 
Nedanstående åtgärdspaket visar hur Huddinge kommun kan uppnå sitt klimatmål om drygt  
10 % CO2-reduktion år 2012. Åtgärdspaketen tas fram mot bakgrund av: a) de anställdas 
attityder till förändrat resande, b) den ekonomiska kostnadssänkningen med hänsyn tagen till 
kommunens arbetsuppdrag och c) hur väl åtgärderna bedöms passa tillsammans. Den 
ekonomiska kostnadssänkningen från effektivisering av tjänsteresor kan användas för att 
finansiera åtgärder för mer hållbart pendlings- och tjänsteresande.  
 
Nedanstående typ av åtgärdspaket bör företrädelsevis tas fram i en iterativ process med 
kommunens chefer, förslagsvis i en processledd workshop som baseras på alla åtgärder som 
presenteras i 3.2.1 och 3.2.2.  
 
Exempel på åtgärdspaket:  
Drygt 10 % CO2-reduktion av totalt 3 459 ton – 2,5 miljoner kr/år besparing  

Alternativ arbetspendling 
Antal anställda som 
byter CO2 reduktion  

Miljöbil  154 bilister (6 %) 2 %   

Tåg/distansarbetsavtal för längst resväg 5 långdistansbilister 1 %   

SL 38 bilister (1 %) 1 %   

Korta bilresor < 3km mot cykel och gång 264 bilister (10 %) 1 %  

Tjänsteresor 
Andel av resp. färd-
medel som byts CO2 reduktion 

Kostnadssänkning 
Mkr/år  

Effektivisera tjänsteresor med 
kommunbilar med ruttoptimering 15 % 1 % 1,1 
Kommunpersonbilar mot virtuella 
möten 25 % 1 %  1,1 
Kommunbilar 47 % av de äldsta bilarna 
byts mot nya miljöbilar med låga utsläpp  47 % 1 %  0 
Resor med privata bilar byts mot 
kollektiva färdmedel 34 % 1 % 0,3 

Privat bilar mot miljöbilar 16 % 1 % 0 

Totalt   Ca 10 % 2,5 Milj kr/år 



 37 

Bilaga 1. Utsläppskalkyler  

Baserat på den sammanlagda körsträckan per vecka (arbetspendling) beräknas personalens 
sammanlagda årliga CO2 utsläpp från arbetspendling och tjänsteresor med personbil, flyg, 
kollektivtrafik, etc. enligt: 
 

∑∑∑=
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E = Organisationens totala CO2 utsläpp per år 
i = individ i organisationen 
j = restyp (pendling, tjänsteresa) 
m = färdmedel 

j
imu = utsläpp per km för individ i med färdmedel m under restyp j  
j

ims = reslängd per år för individ i med färdmedel m under restyp j 

α = svarsfrekvensen i undersökningen 
 
Viktfaktorn ( α/1 ) inkluderas i beräkningen för att ta hänsyn även till utsläppen från de 
bilister som inte besvarat enkäten men som arbetar i organisationen.  
 

Utsläppskalkyler med bil 
 
Privatägda bilar, från svaren i webbenkäten framgick med vilken typ av drivmedel som 
förarna tankar sina bilar. Vi gör antagandet att denna fördelning även gäller för privatbilarna. 
Drygt 86 % av de anställdas bilar tankas med bensin, 8 % med diesel, 5 % tankar med etanol 
och 1% tankar RME/biogas eller annat förnybart drivmedel för tillfället. En liter förbränd 
bensin motsvarar 2,36 kg CO2 och vi antar att en bil förbrukar i genomsnitt 0,09 liter per km 
blandad körning. Diesel motsvarande 2,72 kg CO2 och i genomsnitt 0,07 liter per km blandad 
körning. En liter etanol antas motsvara 0,6 kg CO2/liter13. För biogas har utsläppen, grundat 
främst på tillverkarnas uppgifter, antagits till mellan 21 och 30 g CO2/km. Data om 
fordonstyper är inte känd och ersättning för privatbilar är densamma oavsett drivmedelstyp. 
 
Kommunbilar. 
Utsläppen för de här bilarna, har beräknats från tillverkarna angivna förbrukningssiffror för 
blandad körning samt uppskattade förbrukningssiffror och körsträckor på kommunens bilar.  
 

Utsläppskalkyl med kollektiva färdmedel 
För kollektivtrafiken inom Huddinge följer vi antagandet att en kollektivtrafikresa motsvarar 
ett CO2-utsläpp på 26g CO2/personkilometer 14 15.  

                                                
13 www.gronabilister.se och resp fordonsleverantör. 
14 Transek, (2006). Minskade CO2-emissioner från ändrat färdmedel vid tjänsteresor. 

15http://www.skanetrafiken.se/upload/Dokumentbank/Utredningar/T%C3%A5gstrategi/T%C3%A5gstrategi%20
2037%20Remissmaterial.pdf 
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Utsläppskalkyl med flyg 
Huddinge kommuns resebyrå har lämnat uppgifter om utsläppen där de anges i snitt till 
mellan 125g och 154g (ut- resp inrikesflyg) CO2/personkilometer. Denna utsläppsnivå ligger i 
stort sinom det spann på 130-200 g/km beroende på om det är inrikes, norden, Europa eller 
övriga världen, som är normalt förekommande (Naturskyddsföreningen och Vägverket, 
2000)16. På grund av att utsläpp av växthusgaser från flyg släpps ut på hög höjd och därför 
bidrar i högre utsträckning till växthuseffekten än motsvarande utsläpp på marknivå (bl.a. 
genom molnbildning) multipliceras flygens utsläpp med en faktor 2,7 för att ta hänsyn till det 
totala bidraget till växthuseffekten (IPCC, 200717). 
 

Utsläppskalkyl med tåg 
Uppgifter om tågresor har erhållits från SJ. I stort sett sker alla tågresor inom Sverige och med 
grön el vilket gör att CO2 ekvivalenten i stort är lika med noll (SJ, 2008)18.  
 

Utsläppskalkyl övriga färdmedel 
Utsläpp från pendlingsresor med MC/moped (100 g/km) och olika typer av blandade 
färdmedelsval (spårtrafik/buss/kollektivtrafik/infartsparkering) utgör en marginell andel av 
utsläppen från resor på Huddinge kommun. Vi stöder oss på antagandet att en 
arbetspendlingsresa med infartsparkering utgörs av i genomsnitt 2/3 bil och 1/3 av kollektiva 
färdmedel19. Utsläppen från respondenter som uppgivit ”annat färdmedel” är av naturliga skäl 
inte inkluderade i totalsammanställningen. 
 

                                                
16 Naturskyddsföreningen och Vägverket (2000). Mät tankandet –metod för beräkning av koldioxidnyckeltal för 
transporter. 
17 IPCC (2007) Climate change 2007, synthesis report. 
18 SJ Miljödata (www.sj.se) 
 
19 Ulf Tunberg, Trafikanalytiker, Regionplane och Trafikkontoret (RTK, 2006) 
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Bilaga 2. Tjänsteresor - bakgrundsmaterial 

Tjänsteresor - Kostnader  

Huddinge kommuns totala kostnad för tjänsteresor uppgick 2009 till drygt 10,5 miljoner 
kronor. Tjänsteresor med bil, kommunbilar, egen bil i tjänsten, taxi och korttidshyrda bilar 
beräknas till 9,4 miljoner kronor. Kostnaderna för resor med flyg och tåg var ca 1,2 miljoner 
kronor. 

Egen bil i tjänsten  

Egen bil i tjänsten - Milersättning  

Totalt har en ersättning på ca 1,7 miljoner kronor betalats för 57 000 körda mil tjänsten. 
Förarna ersätts med 22,50 kr/mil alternativt 27 kr/mil om avtal är skrivet. Vissa förare har 
också avtal som ger en fast ersättning per månad. Kostnaden för sociala avgifter är inräknad. 
Den är beräknad efter 31,42 % på den del av ersättningen som överstiger det skattefria 
beloppet på 18,50 kr/mil samt den fasta ersättningen. Nedan redovisas körning med egen bil i 
tjänsten med antal förare och mil samt motsvarande ersättningar. Obs att ersättningar till 
förtroendevalda har exkluderats. 
 
 
Tabell 1 Huddinge kommun körning i tjänsten med egen bil  

 
Den absoluta majoriteten av förarna, 94 %, kör under 300 mil/år motsvarande 54 % av de 
ersatta milen och 60 % av den utbetalda ersättningen. Hela 69 % av förarna kör mindre än 50 
mil/år. De förare, 6 %, som kör över 300 mil/år genererar 46 % av körsträckan.  
Den totala genomsnittliga körsträckan är 75 mil/år. En tredje del av förarna kör under 12 
mil/år. Av förarna med avtal är det 6 som har fast ersättning och 75 som har den högre 
ersättningen på 27 kr/mil.   
 
Egen bil i tjänsten - Administration 
 
Det administrativa arbetet med ersättningen till förarna med egen bil i tjänsten avser 
hanteringen av reseräkningar. Vi har till kartläggningen fått in uppgifter som avser totalt 745 
förare som fått ersättning under året. Ett antagande om att varje anställd lämnar minst 1 och 
som mest 4 reseräkningar per år, så summerar detta till mellan 745 och knappt 3 000 
reseräkningar.  

Körsträckeklass mil 
Antal 

förare 
Antal Förare 

% Mil Mil % Ersättning Ersättning % 
Mindre än 50 mil 514 69,0 8 518 15,0 218 171 13,1 
51-100 mil 98 13,2 7 134 12,6 327 521 19,7 
101-300 mil 88 11,8 15 023 26,5 448 487 27,0 
301-700 mil 37 5,0 17 420 30,8 447 759 26,9 
701-1000 mil 4 0,5 3 339 5,9 83 676 5,0 
Över 1000 mil 4 0,5 5 183 9,2 136 525 8,2 

Total 745 100 56 617 100 1 662 140 100 
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Arbetet med en reseräkning omfattar hela kedjan från förarens notering av mätarställning 
tillsammans med angivande av syfte och mål med resan fram till utbetalningen till den 
anställde. Slutligen skall löneadministrationen upprätta en inkomstuppgift, avseende 
framförallt den skattepliktiga delen av ersättningen. En ofta använd och accepterad kostnad, 
för att hantera en faktura/reseräkning uppgår till i storleksordningen 400 - 500 kr i intern 
hantering från att den upprättas/anländer till dess den är avstämd och klar. 
 
Med ovanstående antagande så skulle den administrativa kostnaden teoretiskt kunna antas 
ligga på allt mellan ca 0,3 miljoner kronor upp till ca 1,5 miljoner kronor. Verklig kostnad för 
Huddinge kommuns hantering av reseräkningar avseende körning med egen bil i tjänsten 
borde studeras närmare. Framförallt att det är så många, drygt 240, som lämnar in 
reseräkningar på i snitt 1 mil/månad! Vi har i denna analys inte belastat tjänsteresorna med 
någon kostnad för administrationen. Egen bil i tjänsten - Kostnad kronor per mil är 
genomsnittligt drygt 29 kr/mil vilket utgörs av den rörliga och för vissa förare den 
kompletterande fasta milersättningen tillsammans med sociala avgifter avseende den 
skattepliktiga delen av ersättningen. 
 

Kommunbilar 

Kommunbilar - Körsträckor 

Uppgifterna om kommunens bilar har hämtats från en tidigare utredning av Huddinge 
kommuns vagnpark. Utsläppen för bilarna som kan köras på förnybart bränsle har beräknats 
efter tillverkarnas uppgifter alternativt Gröna bilister. Av 88 kommunbilar är 39 avsedda för 
dieseldrift, 26 bensindrift, 16 etanoldrift, 4 gasdrift och slutligen 3 är bensin/el hybrider. Av 
diesel- och bensinbilarna är det 4 resp. 2 som har en utsläppsnivå på lägre än 120 g CO2/km 

 
Tabell 2. Huddinge kommun kommunbilar  

Körsträckeklass 
mil/år Antal bilar Antal bilar % Mil Mil % 
0-300 mil         
301-700 mil 17 19,3 10 425 8,0 
701-1000 mil 12 13,6 12 000 9,2 
1001-2000 mil 47 53,4 69 310 53,3 
2001-3000 mil 6 6,8 15 550 12,0 
3001-4000 mil 6 6,8 22 700 17,5 
Över 4000 mil         

Total 88 100 129 985 100 
 
En tredje del av bilarna körs mindre än 1 000 mil/år. De flesta bilarna, drygt 50 %, körs 
mellan 1 000 - och 2 000 mil/år motsvarande drygt 50 % av körsträckan. 12 bilar har en årlig 
körsträcka som är högre än 2 000 mil och 6 av dessa körs mer än 3 000 mil/år.  
Snittmilen ligger på nära 1 500 mil/år.  

Kommunbilar - Finansiering och drift 

Uppgifterna om bilarna och därtill hörande totalkostnader avseende leasing, service, skatt, 
försäkring etc. har inhämtats vid en separat analys av Huddinge kommuns bilar som gjordes 
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vintern 2009-2010. Då gjordes även nödvändiga estimat avseende främst driftskostnader drygt 
1/3 av bilarna, ägda och finansiellt leasade bilar, men även kapital kostnaden uppskattades för 
knappt 10 bilar. Merparten, 84 %, av bilarna leasas och därav drygt hälften operationellt. 
Antalet leverantörer av leasingtjänster är 5.  

Kommunbilar – Extern och intern hantering  

Merparten av bilarna administrerades med kommunens interna resurser. Avseende bilarna 
som leasas operationellt så utförs en del av administrationen av den externa leasingoperatören. 
Kommunen överväger att upprätta en central administration för hanteringen av bilarna.  

Kommunbilar – Kostnad kronor per mil. 

I nedanstående tabell visas summan av kostnaderna, Vidare kostnaden fördelat på antalet mil. 

Tabell 3 Kommunbilar kostnad kr/tjänstemil  
 

 

 

Taxi och korttidshyrda bilar  
 
Det finns avtal med en leverantör av taxitjänster. Denna leverantör har också levererat 
nedanstående statistik och dessutom som redovisats tidigare CO2 utsläpp. 
 
Tabell 4 Taxi sträcka samt kostnad 

 
 
 
 
 

Uppgifter om korttidshyrda bilar finnas avseende kostnaden men inga uppgifter om antal 
färdkm och därmed utsläpp. 

Flyg in- och utrikes  
 
Uppgifterna som avser flygsträckor, kostnader och CO2 utsläpp kommer från Huddinge 
kommuns resebyråer. Utsläppsnivåerna är räknade efter värden redovisade ovan under avsnitt 
Utsläppskalkyler flyg i bilaga 1. De baseras på de två leverantörernas uppgifter. Uppgifter om 
resor med flyg har hämtats från Huddinge kommuns resebyråer. Total flygsträcka var 26 770 
mil. Av flygsträckan var 8 830 mil inrikes och 17 940 mil utrikes. 
 
Tabell 5 Flyg inrikes sträcka samt kostnad 

 
 
 
 
 

 

Antal 
bilar 

Snitt 
tjänstemil/år Total kostnad  Kostnad kr/mil 

88 1 477 7 442 809 57 

Enhet Sträcka mil Kostnad kr 

Total 1 300 262 000 

Enhet 
Flygsträcka 

mil Kostnad kr 

Total 8 830 302 000 
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Tabell 6 Flyg utrikes sträcka samt kostnad 

 
 
 
 

 

Tåg inrikes 
 
Uppgifterna som avser tågsträckor, kostnader och CO2 utsläpp har lämnats av SJ. 
 
Tabell 7 Tåg inrikes sträcka samt kostnad 

 
 
 
 

 
Tågresorna svarar efter bilar för den högsta andelen av tjänsteresornas sträcka 21 %. 
Kostnadsandelen ligger på ca 6 %. 
 

Bilval - Miljö - Säkerhet 
 
För privatbilarna har uppgifter om märke eller modell av naturliga skäl inte samlats in. Men 
det är rimligt att anta att privatbilarna har samma snittålder som bilbeståndet i Sverige, vilken 
är ca 9 år, enligt officiell statistik. Det betyder att de har betydligt lägre andel av den senaste 
utvecklingen inom säkerhets- och miljöområdet än t.ex. arbetsgivarfinansierade bilar. Av 88 
kommunbilar är 39 avsedda för dieseldrift, 26 bensindrift, 16 etanoldrift, 4 gasdrift och 
slutligen är 3 bilar för bensin/elhybrid. Av diesel- och bensinbilarna är det 4 resp. 2 som har 
en utsläppsnivå på lägre än 120 g CO2/km. Andelen av Huddinge kommuns analyserade 
kommunbilar, som klassas som miljöfordon av TRV är 24 eller 27 % av de totalt 88 bilarna. 
De fyra bilarna med gasdrift är lätta lastbilar och klassas därför inte om miljöbil av TRV. Med 
definition efter krav på motor som kan köras på förnybart bränsle E85 och biogas, oavsett typ 
av fordonstyp, sjunker andelen till knappt 23 %.  
 
Bland kommunbilarna är VW det största märket med drygt 37 %. Därefter Ford 17 %, Toyota 
16 %, Mercedes 13 % och Skoda 6 %. Resterande märken i alfabetisk ordning är Citroen, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot och Renault. Andelen bilar som är registrerade som 
lätt lastbil är drygt 37 %. Bland de lätta lastbilarna dominerar VW 15 bilar, Ford 14 bilar samt 
Mercedes 7 bilar. Kommunens bilar har en låg ålder mer än 75 % är från 2005 eller senare. 
Knappt 7 % av bilarna är äldre än 10 år. Sorterat efter drivmedel har bensinbilarna den högsta 
snittåldern.  
 
Personbilarna och personbilarna i kombiutförande av typ Ford Focus får 5 stjärnor. VW-, 
Toyota- och Skodabilarna får 4 stjärnor i Euro NCAP. De små transportbilarna av typ VW 
Caddy, Renault Kangoo och Citroen Berlingo får 4 stjärnor i Euro NCAP. Minibussar och 
pick up bilar av typ VW Combi, Ford Transit eller Nissan King Cab är inte bedömda av Euro 
NCAP och för de här bilarna kan säkerheten antas vara mindre utvecklad jämfört med 
personbilarna. 
 

Enhet 
Flygsträcka 

mil Kostnad kr 

Total 17 940 261 760 

Enhet 
Tågsträcka 

mil Kostnad kr 

Total 57 730 647 200 
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Bilaga 3. Huddinge kommuns policydokument  
 

Huddinge kommuns policydokument 

Huddinge kommun har till denna kartläggning redovisat dokumenten Plan för miljöarbetet i 
kommunens organisation och Huddinge kommuns riktlinjer för resor i tjänsten. 
 
Dokumenten citeras och kommenteras nedan i de delar som kan översättas till att påverka de 
anställdas resande. Ur enkätsvaren kan utläsas vilken kännedom de anställda har om de olika 
riktlinjer som Huddinge kommun tillämpar:  
 
Endast 7 % av medarbetarna anser sig ha god kännedom om ”Resepolicyn”. 10 % instämde 
helt med att man har god kännedom om ”kommunens miljömål”. Att öka kännedom om dessa 
centrala policydokument är en viktig del i det kommande förändringsarbetet i CERO-
processen. 
 
Plan för miljöarbetet i kommunens organisation 
” I Mål och Budget ges samtliga nämnder det gemensamma, generella uppdraget att 
vidareutveckla miljöarbetet med inriktningen ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet 
ska utvecklas och alla verksamheter ska arbeta strukturerat med miljöfrågor. Målet är ett 
ekosystem i balans, ett samhälle där människor existerar i samklang med naturen och det 
ekologiska kretsloppet.  
 
Relation till andra närliggande mål och dokument 
Planen för kommunens miljöarbete beskriver kommunens eget arbete, hur arbetet ska 
bedrivas och organiseras vilket utgör en grund för det interna arbetet i förvaltningarna. 
 
Planen  
Denna plan är en metodbeskrivning, vilken ska användas för kommunens miljöarbete i syfte 
att sträva mot visionen och att uppnå de övergripande mål som finns i kommunens Agenda 
21. Avsikten med planen är att kommunen på sikt ska kunna miljöcertifieras. Kommunens 
hållbarhetsarbete skapar förutsättningar för certifiering och innebär att tillräcklig nivå på 
miljöarbetet uppnås. Miljöarbetet omfattar alla kommunala verksamheter och deras 
ansvarsområden på kort och lång sikt. Det gäller allt från dagliga handlingar till strategiska 
beslut. Exempel är: materialförbrukning, energiförbrukning, avfallshantering och transporter i 
verksamheterna…. 
 
Vidare anges målet med planen, målgrupper, principer för hur miljöarbetet ska utföras och 

slutligen uppföljning och utvärdering. Under avsnittet principer för hur miljöarbetet, anges 
hur arbetet med planering, utföra, följ upp, förbättra ska ske. 
 
Det är mycket positivt med en tydlig metodbeskrivning som ska användas för kommunens 
miljöarbete. En metodbeskrivning som inrymmer t.ex. rollfördelning avseende utförare, 
ansvar och befogenheter. Principerna för miljöarbetet beskriver alltifrån planering, utförande 
till uppföljning och förbättringsarbete. Det är också bra att kommunikation nämns enskilt. 
Sammantaget ett dokument som tydligt och utförligt beskriver hur kommunen via 
hållbarhetsarbete skapar förutsättningar för certifiering och att nå en tillräcklig nivå på 
miljöarbetet.  
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Huddinge kommuns riktlinjer för resor i tjänsten  
Syfte/mål  
Det grundläggande syftet med dessa riktlinjer är att alla resor som utförs i tjänsten av 
anställda och förtroendevalda i Huddinge ska ske så trafiksäkert, hälsofrämjande, 
miljöanpassat och kostnadseffektivt som möjligt.  
Riktlinjerna ska ses som ett av medlen för kommunen att uppnå de transportpolitiska, 
folkhälso- och miljömålen på såväl nationell, regional och lokal nivå. Riktlinjerna utgör till 
vissa delar en praktisk tillämpning av Huddinge kommuns lokala program för Agenda 21. 
Kommunen har som mål att: 

• Begränsa motorfordonstrafiken och övrig användning av motorredskap som drivs med 
fossila bränslen så att utsläppen av koldioxid (fossilt) och kvävedioxider minskar 
kontinuerligt. 

• Alla miljöskadliga utsläpp från fordon och maskiner ska upphöra. 
• Minska behovet av resandet och transporter så långt som möjligt. 
• Andelen resande med kollektiva färdmedel ska öka kontinuerligt. Person- och 

lastbilstrafiken i Huddinge kommun ska vara mindre eller samma som vid år 1990. 
 
Förslagen till åtgärder, inom det lokala programmet för Agenda 21, innefattar bland annat att 
Huddinge kommuns fordonspark skall i allt ökad utsträckning drivas med förnyelsebara 
drivmedel. 
 
Omfattning 
Riktlinjerna omfattar alla anställda och förtroendevalda och omfattar alla resor som sker i 
tjänsten och som bekostas av kommunen. 
 
Förutsättningar för resor i tjänsten 

- resandet ska genomföras tids- och kostnadseffektivt 
- resandet ska vara tryggt och säkert 
- resandet ska ske med en god arbetsmiljö 
- resandet sak ske så att folkhälsan främjas 
- resandet ska ske med så fossilfritt bränsle som möjligt 

Dessa riktlinjer förutsätter att det utifrån trafiksäkerhet, ekonomi, hälsa och miljö ställs krav 
på: 

1. Behovsprövning av resan  
Innan en resa ska genomföras ska det övervägas om det finns andra alternativ osm är 
mer resurseffektiva. T.ex. telefonmöte 

2. Planering av resan i tjänsten 
Resor som genomförs ska planeras så effektivt som möjligt 

3. Val av färdmedel 
Vid val av färdmedel ska en sammanvägning göras av kostnader, miljöhänsyn, 
tidsåtgång, säkerhet och arbetsmiljö för den som reser. 
Prioritetsordning 

• Kortare resor – gå eller cykla 
• Lokala och regionala resor – använda kollektivtrafiken i möjligaste mån. Resor till 

Stockholms innerstad ska ske med kollektiva färdmedel 
• Långväga resor ska i första hand ske med tåg och i andra hand med buss 
• Flyg ska endast användas i undantagsfall där tåg inte kan ses som ett resurseffektivt 

alternativ. 
• Om bil behöver användas för tjänsteutövning ska i första hand kommunens 

driftsfordon användas.  
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Efter genomförd analys kan vi notera att angivna målsättningar under mål/syfte är ambitiösa 
t.ex. avseende hur kommunens nuvarande fordonspark är sammansatt. Vissa av de uppsatta 
riktlinjerna och målen, förutom att nivån för person- och lastbilstrafiken refererar till nivån 
1990, kan också vara svåra att efterleva då de inte är uttryckta med mätetal och därmed svåra 
att följa upp och påverka så att de verkligen nås. Avslutningen med angivande av 
prioritetsordning är bra då den är föredömligt tydlig. Enligt uppgift planerar kommunen att 
utveckla Riktlinjerna för resor i tjänsten. 
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Bilaga 4. Diagram resvaneundersökning 

Hur reser du vanligen mellan hemmet och arbetet under en vecka? 
 

Beräknat på totala antalet resdagar under en vecka

40
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0
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1

0

0

11

13

0

0 50 100

Bil (som förare)

Bil (som passagerare)

Infartsparkerar (bil) och kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Fjärrtåg (+ anslutning)

Långfärdsbuss

MC/moped hela vägen

Cyklar hela vägen

Går hela vägen

Annat

%

 

Vilken typ av drivmedel använder du i huvudsak? 
 

Beräknat på de som kör bil till arbetet
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0

0 50 100
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Diesel

Biogas
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Annat

%

 



 47 

Har du tillgång till parkeringsplats vid ditt arbete?

92
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2
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4

0 50 100

Ja, gratis utan egen
kostnad

Ja, men beskattas som
förmånsvärde
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avgiftsbelagd parkering

Nej

%

 

Vad skulle kunna få dig att avstå från att använda bilen till arbetet?
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3

8

14

4

3

1

11

29

0 50 100

Förbättrad kollektivtrafik (t ex utökad turtäthet, nya förbindelser
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Flexiblare arbetstider

Bilar på arbetsplatsen som bokas för tjänsteärenden

Cyklar som kan bokas från arbetsplatsen

Annat

Inget

%
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Har du någon gång under de senaste åren gjort resor i tjänsten?

procent

53

47

Ja

Nej

 

När gjorde du din senaste resa i tjänsten?
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sedan

%
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Vart åkte du när du gjorde din senaste resa i tjänsten?

54

30

12

4
0

0

50

100
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%

 

Vilket var ditt huvudsakliga färdsätt för din senaste resa i tjänsten?

58
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%
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I vilket ärende gjorde du resan i tjänsten?

21

14
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25

0 50 100

Internt möte inom kommunen

Externt möte (t ex kundbesök)
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%

 

Skulle den resa i tjänsten du beskrivit kunnat ha ersatts med ett resfritt möte?

4
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0

50

100

Ja, telefonkonferens/videokonferens Nej

%
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Upplever du några hinder med möten via webb eller video? 
(flervalsfråga)
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%

 

Upplever du några hinder med telefonmöten? 
(flervalsfråga)
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%
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Upplever du att det finns potential att effektivisera resorna i tjänsten 
(t ex samåkning, resfria möten, samordning av mötestider osv)?
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100
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%

 

En del medarbetare har möjlighet att distansarbeta hemifrån. 
Ange om du gör detta och i så fall när du gjorde det senast.

80
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%
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Skulle du vilja arbeta hela dagar från hemmet? 
(=distansarbeta)

22 21

57

0

50

100

Ja Nej Har ej möjlighet

%

 

Hur upplever du tillgången till kollektivtrafik för din resa till och från arbetet?
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%
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Vilket är det viktigaste skälet för ditt val av färdmedel  till och från arbetet? 
(endast ett svarsalternativ)

3

4

11

7

29

9

14

11

2

10

0 50 100

Ärenden under resan

Använder bilen i tjänsten

Hälsoskäl

Miljöskäl

Tidsvinsten

Ekonomiska skäl

Bekvämlighet

Tillgång till färdmedel

Får skjuts/skjutsar

Annat skäl

%

 

Tycker du att din arbetsgivare ska arbeta för att sänka utsläppen från 
personalens arbetspendling?
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Hur väl instämmer du i följande påståenden... 
- 

procent
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Ålder
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%

 

Hur många år har du varit anställd i Huddinge kommun?
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%
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Har du en chefsbefattning?
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%

 

Tycker du att du får tillräckligt med motion?
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Hur många dagar i veckan motionerar du vanligtvis?
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