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Makroekonomiska effekter av 10% 

trafikreduktion i Stockholms län
Robèrt, M. and Jonsson, R.D. (2006). Journal of Environmental Assessment Policy and 

Management, 8:4, 1-28.

-750 milj i olyckskostnader                                                                    

-360 milj i utsläppskostnader                                                                 

-570 milj i tidsvärdeskostnader                                                            

( = 1,68 mdr/år) 



Stora organisationer är nyckelspelare

Beslutsfattare Individer

• Genererar mycket pendlings- och tjänsteresor

• Kan påskynda marknadsanpassad trafikplanering

• Kan utnyttja positiv ”gruppmentalitet” 

• Har egennytta av att sprida goda exempel



Varför klimatmål för resor?



”Cost-cutting”
- kortsiktig besparingspotential: 2-5 Mkr/1000 anställda och år

Anställdas utsläpp och 

reskostnader på Apoteket



- Indirekta värden av att ligga långt fram

- Robusthet i energiomställningen

- Skapa trovärdighet och påverka andra aktörer





- Värdebyggande CSR: personalhälsa
- motionsvanor, sjukdagar, effektivitet,…

30 minuter daglig fysisk aktivitet ger: 

• halverad risk för hjärt-/kärlsjukdomar

• 30 - 50 % lägre risk för typ 2 diabetes 

• motverkar höga blodfetter och högt blodtryck 

• motverkar övervikt och fetma 
•

•

•
(Folkhälsoinstitutet, 2007; Department of Health; Hemmingsson, et al., 2005)
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–varför halkar transportsektorn efter?

• Involverar många viljor och kollektiv gruppmentalitet
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• Involverar många viljor och kollektiv gruppmentalitet

-Varför ska jag när alla andra…?

• Det som är svårt att mäta tenderar att nedprioriteras               

- svårt att prioritera ett ”luddigt” område

• Vem ska börja?

-ont om goda exempel att ta efter

• Kräver processledning med många                              

experter och tärvetenskapligt grepp

Om potentialen finns 

–varför halkar transportsektorn efter?



 

En strategisk klimatmodell för resor som 

utvecklats inom stora organisationer



Miljöpolicy

Resepolicy

Mötespolicy

Fordonspolicy

Parkeringspolicy

Inköpspolicy

CSR

Förmånsregler

Miljöledningssystem

Kvalitetsledningssystem

Policys/riktlinjer

%CO2

CERO konkretiserar en “snårig” energisektor

Transformerar målet till att bli 

konkret och mätbart

Tar ett mål-orienterat 

helhetsgrepp om allt resande

Omfattar en process för 

praktiskt genomförande 

Beteendemodellering av 

resvanor och preferenser

Benchmarking och spridning 

av goda exempel

Cost/benefit-analyser av 

alternativa strategier



De tre hållbarhetsdimensionerna…

Miljö Ekonomi

Socialt



…och ur ett CERO-perspektiv

Kommunikation, 

ledningssystem, 

benchmarking, 

exempelspridning,…

Direkta och indirekta

ekonomiska effekter

Värdebyggande, 

arbetseffektivitet, 

hälsa…



2. Kartläggning

• Utsläppsnivåer

• Reskostnader

• Resvanor

• Attityder/preferenser

• Rese/Miljö-policies

• Arbetsförutsättningar

• Tillgång till färdmedel

• Bostadsort/resväg

• Verksamhet

• Annat...

• Kollektivtrafik

• Bilpool

• Virtuella möten

• Cykel/lånecykel

• Samåkning

• Taxi

• Miljöbilar

• Distansarbete

• Parkeringsregler

• Annat...

1. Målformulering3. Åtgärder

Backcasting



Kartläggning 
–att undvika suboptimeringar och hitta synergier



Benchmarking 
– ett sätt att skapa ”gravitationskraft” till frågan

– plattform för exempelspridning, tävlingar, mm



Intern benchmarking 
(exempel LFV)

Ton/pers

6,0

5,5

5,0

4,5

40 000 50 000 60 000 70 000 Kr/pers

Arlanda
Landvetter

Sturup

Norrköping



Statistisk modellering av färdmedelsval

Bilpool Tjänstebil

Ekonomi

Resepolicies

Förmåner

Bokningssystem

Miljöaspekter

Arbetsvillkor

Individuella preferenser

Statistisk modellering

Signifikanta effekter av åtgärder



Problem med klimatmål:

% - reduktioner är tydliga vid redovisning men 

svåra att arbeta mot…

%CO2



Tydliga målbilder minskar risk för ”knatte-fotboll”

• Hur skall organisationens resande se ut om 10,.. 2, 1 år?

• Skapa stöd för plattformsbyggande mot strategiska delmål

• Låt åtgärder finansiera varandra och hitta synergier



Från klimatmål till mål för åtgärder…

%CO2



Transformation av utsläppsmålet
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Smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner 
(pendlingsresor)

• 31 bilister byter till kollektiva färdmedel

• SJ-kort till 4 bilister med längst resväg

• Uppmuntra 38 bilister att övergå till förnybara 
bränslen

• 27 bilister distansarbetar per dag (motsvarar att 
anställda distansarbetar en dag varannan månad) 

• Ca ¼ av personalen genomgår kurs i bränslesnål 
körning (s.k. eco-driving)

• Uppmuntra de 191 bilister som bor närmast (0,5-
6km) att cykla eller gå till arbetet



Smörgåsbord av 1% CO2-reduktioner
(tjänsteresor)

• Ersätt 7% av tjänsteresor med bil till kollektiva 
färdmedel 
Kostnadssänkning 1,1 Mkr

• Ersätt 6% av tjänsteresor med bil till virtuella möten

Kostnadssänkning 2,3 Mkr

• Privatbil mot miljöbilspool 
Oförändrad kostnad

• Ersätt 3% av resor med flyg till virtuella mötesformer. 
Kostnadssänkning 540.000 kr

• Ersätt 3% av inrikes flygresor med tåg istället för flyg

Kostnadssänkning 215.000 kr



Exempel åtgärdspaket ca 2000 anställda 

(25% CO2-reduktion, 4-5 Mkr/år )

Tjänsteresor inrikes 
Andel av resp. 
färdmedel som byts  CO2 reduktion 

Kostnadssänkning 
efter byte av 

färdmedel Mkr/år 

Inrikes flyg mot tåg  32 %  10 %  2,15 
Privatbil mot bilpool med plug-in 
hybridbilar + miljöbilar till övriga 30 % 5 %  Behöver utredas* 

Bil mot virtuella möten 6 % 1 %  2,3 

Inrikes flyg mot virtuella möten 3 % 1 %  0,54 

Alternativ arbetspendling 
Antal anställda som 

byter CO2 reduktion  

Bil mot kollektivtrafik 31 bilister (2%) 1%  

Bil mot miljöbil 114 bilister (9%) 3%   

Tåg/distansarbetsavtal för längst resväg 8 långdistansbilister 2 %   

Kollektivtrafikens förnybara bränsle-mål  0 (som idag) >2%**   

Totalt   25% 4-5Mkr/år* 

 

Bensinbil mot miljöbil 0-0,6



Tidsvinster och produktivitetseffekter
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Potentiell produktivitetsvinst från “senast utbytbara mötet”: ca 300 000 SEK (2000 anst.)



CERO-processen i praktiken
-Tre hierarkiska backcastingnivåer

2. Potentiell nivå – konkretisera målet utifrån nuläge 
Smörgåsbord och reduktionspaket utifrån mål och dagsläge

1. Principiell nivå – målformulering

Klimatmål, ekonomi, hälsa, verksamhet,...

3. Åtgärdsnivå – selekteringsprocess av åtgärder 

Konkret handlingsplan mot målet

CO2

Ekonomi

Personalacceptans



Formering av projektgrupp –den allt vilar på… 
• Konsensus runt målbeskrivningen (klimat/ekonomi/hälsa)?

• Vilken roll spelar miljö-, personal-, ekonomi-, enhetschefer,...?

• Bortglömd i startskedet – motståndare framöver?



Smörgåsbordet arbetas igenom i itterativ 

konsensusdiskussion med IT-stöd



Reduktionspaket fastslås



Åtgärder kopplas till utvalda reduktionspunkter 

från ett ”åtgärds-uppslagsverk”



Ansvarig, tidplan och uppgift 

utses för respektive åtgärd

Fyra åtgärder kopplade till reduktionspunkten 

”Ersätt bil med kollektiva färdmedel”



Vad bör den praktiska CERO-processen innehålla?

 Varje chef har god inblick i problemställningen och 
slutsatser från CERO-analysen

 Reduktionsalternativen i smörgåsbordet har kombinerats 
till reduktionspaket som tydligt kan följas upp

 Varje chef har varit delaktig i att ta fram en åtgärdsplan 
över nästa 12 månadersperiod 

 Medarbetarna är tydligt informerade om 

a) principiellt mål i organisationen

b) den konkreta åtgärdsplanen för att nå dit

c) betydelsen av det egna resbeteendet



Tack!

markus@infra.kth.se


