Bidra till

HÅLLBARA ARBETSRESOR
Du som är arbetsgivare kan bidra till att det blir lättare för dina medarbetare
att välja ett hållbart transportsätt, både i tjänsten och privat. I den här foldern
har vi samlat ett antal tips och argument till hur och varför det är bättre att
resa hållbart och varför det är viktigt att bidra som arbetsgivare.

Därför är det viktigt att din
arbetsplats bidrar
• De värsta resorna

Arbetsresorna ligger bakom de
största trängselproblemen.
Genom arbetsplatsen kan man
också påverka människor som
inte bor i kommunen, utan
pendlar in.
•

Arbetsplatsen är ett minisamhälle

Det innebär att det blir lättare att
uppnå beteendeförändringar tack
vare bland annat grupptrycket.
Förutsättningarna på arbetsplatsen styr också medarbetarnas
bilbehov och resvanor i stort.
•

Du som arbetsgivare drar stor nytta av
att engagera dig i dina medarbetares
resor. Minskat bilresande innebär
minskade kostnader, minskad ohälsa
och stärkt varumärke för ditt företag
eller organisation. Genom att synliggöra problem och möjligheter, samt
ha lösningar och produkter kan du
påverka dina medarbetare.
Det här kan du göra som arbetsgivare
• Informationsåtgärder

Dela ut informationsmaterial, ta
fram reseinformation, sätt upp en
skärm med realtidsinformation
om kollektivtrafikens avgångar,
anordna informationsträffar.

Hävstångseffekt

I teorin räcker det med att övertyga rätt person på arbetsplatsen
för att denne i sin tur ska vidta
åtgärder som kan påverka
hundratals eller tusentals personer.

•

Kampanjåtgärder

Erbjud personlig reserådgivning,
eller riktad marknadsföring. Fler
exempel på kampanjer är cykla
till jobbet, cykelsmart arbetsplats,
vintercyklist och konditionstester.

•

Samordnande åtgärder

•

mötesbokning och/eller omorganisation av arbetssätt.

Ta fram lösningar för samåkningsmatchning och bilpooler.
•

Utbildning

•

Platsbaserade åtgärder

Resepolicy och möjliggörande
genom infrastruktur, exempelvis
cykelställ.
•

•

Resfria möten

Se till att de tekniska verktygen
finns och fungerar. Erbjud
möjlighet att jobba hemifrån.

Stödjande/integrerande insatser

Parkeringsförvaltning, subventionerat kollektivtrafikkort, cykelbidrag, cykelleasing, cykelservice
vid kick-off.

Öka kunskapen om betydelsen av
hållbart resande och erbjud alla
utbildning i EcoDriving.
•

Flexibel tidsplanering vid till exempel

•
•

Testresenär i kollektivtrafiken

I samarbete med Värmlandstrafik
kan du erbjuda testperioder för
kollektivtrafik. För den som behöver finns vikcykel att hyra.
Utveckling av nya tjänster och erbjudanden.
Installation av laddstolpar för elbilar.

Projektet Hållbart resande i ett växande Värmland får stöd av
Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet består av tre delprojekt med fokus på olika målgrupper:
• Hållbar samhällsplanering
• Hållbara arbetsresor
• Hållbara handelsresor
Projektets övergripande mål är att öka andelen hållbara transporter och
därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i regionen.
Övriga finansiärer och aktiva partners i projektet är:

Karlstads kommun, Värmlandstrafik, Region Värmland, Trafikverket,
Hammarö kommun, Storfors kommun, Kristinehamns kommun, Arvika
Kommun, Säffle kommun, Grums kommun, Forshaga kommun, Kils
kommun, Karlstad Innovation Park, Landstinget i Värmland
Projektets hemsida: hallbartresandevarmland.se
För mer information om hållbara arbetsresor, kontakta projektledare
Eva-Lena Eriksson, projektledare, Hållbara arbetsresor
Värmlandstrafik AB, Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad
Tel: 010 - 48 48 192
Mejl: eva-lena.eriksson@varmlandstrafik.se
hallbartresandevarmland.se

