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VI HAR ALLA OLIKA STORT BEHOV AV ATT RESA. Det kan bero 
på var vi bor eller arbetar. Oavsett vilket utgångsläge vi har 
finns det sätt att bättre nyttja våra resurser. På följande 
sidor kommer vi försöka beskriva olika typer av resor och hur 
man kan göra stor skillnad med enkla förändringar.

FOSSILA DRIVMEDEL  
(BENSIN, DIESEL, NATURGAS)

FÖRNYBARA DRIVMEDEL
(ETANOL, BIOGAS, RME, EL)

BIL

MOTORCYKEL

FLYG

MOPED

DIESELTÅG

SAMÅKNING

BILPOOL ELTÅG

TUNNELBANA

ELMOPED

BUSS

ELBIL

ELCYKEL

CYKEL

INLINES

GÅ

SPRINGA

SKATEBOARD

SPARKCYKEL

VAD MENAR VI  
MED HÅLLBARHET?
Hållbarhet går ut på att  
behålla eller minska kon-
centrationer av skadliga 
ämnen, att värna om naturen 
och att leva så att både vi 
och människor i framtiden 
kan tillgodose sina behov.

VAD MENAR VI  
MED RESANDE?
Att ta sig från en  
punkt till en annan.

HÅLLBARHET PÅ TRE PLAN
Hållbarhet är mer än miljö. 
Ofta inkluderar man även 
ett ekonomiskt och socialt 
perspektiv i begreppet 
hållbarhet.

HÅLLBART RESANDE

Genom att byta ut bilresor mot cykeln, åka kollektivt, samåka eller gå 
över till förnybara bränslen får man mindre klimatpåverkan, renare 
luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat 
buller och bättre trafiksäkerhet. 

VARJE RESA PÅVERKAR!

Om vi inte förändrar våra resvanor 
kommer vi vara långt ifrån att nå 
klimatmålen. Det krävs insatser 
från olika håll för att uppnå målen 
enligt diagrammet till höger. 



VI RESER OLIKA MYCKET OCH PÅ OLIKA SÄTT
Dessa två familjer har lika förutsättningar i sin vardag. Båda har lika långt till olika aktivi-
teter och arbeten. Det finns 2 barn, ungefär 6 och 12 gamla, i båda familjerna. Det som skiljer 
familjerna åt är deras sätt att resa. Deras vanor och vardagliga rutiner ligger till grund för 
vilket transportmedel de väljer och hur de planerar sina resor. Antaganden gällande avstånd, 
bränsleförbrukning, typ av bil som används har gjorts och är samma för båda familjerna.

FAMILJEN BERTIL OCH BODIL TÄNKER PÅ ATT
•  Samåka till jobbet 1 gång i veckan
•  Samåka till träningen 1 gång i veckan per barn
•  Cykla eller gå till allt inom 2 km
•  Resa mindre eller annorlunda till nöjen
•  Någon åker kollektivt till jobbet 1 gång i veckan
•  Planerade inköp halverar resorna till affären

Det är de korta bilresorna 
som ger störst utsläpp. 
Därför kan man tänka 
sig att det är extra bra 
att ta cykeln till skolan. 
Samtidigt minskar biltra-
fiken till och runt skolan.

Bestäm dig för att alltid 
ta cykeln när du inte ska 
längre än 2 km. 
Om man cyklar till affären 
behöver man inte tänka 
på att hitta parkering och 
man kommer man ända 
fram till ingången.

Förbättra din hälsa genom 
att cykla och gå mer!

Mycket handlar om att bli 
medveten om att man har 
ett val och aktivt göra de 
nya valen till en vana!

Om alla resor under 2 km 
ersätts med cykel eller 
promenad sparas:

VAD ÄR EN BILPOOL?
Du bokar en bil och använder 
den när du behöver. Fördelen 
är att flera personer samsas 
om ett antal bilar och att du 
får tillgång till nya, miljö-
vänliga och väl försäkrade 
bilar. Bilpool kan vara ett 
bra alternativ för dig som 
kör upp till 1100 mil per år.

Jobbet

Jobbet

Träning

Skolan

Affären

Nöje

Skolan

Att gå 1 km tar 
ca 13 minuter

Träning

Affären

Nöje
Träning

Med enkla knep kan Bertils och Bodils 
familj på ett år spara:

2,2 ton koldioxid
8000 kr

Och dessutom motionerar de mer!

Kostnad per vecka = Kostnad per vecka =

Träning



TILL JOBBET TILL SKOLAN

Lär dig mer om  
sparsam körning på 
www.trafikverket.se

Börja med att ta reda 
på hur du tar dig till 
jobbet kollektivt.

HUR LÄNGE MED 
MOTORVÄRMARE?
–15°= 1,5 timme
–15 till 0°= 1 timme
0° till +10° = 20 minuter

KOLLEKTIVTRAFIKEN BLIR BÄTTRE
•  Det finns 14 000 bussar i Sverige 
•  Utbudet av kollektivtrafik ökar 
•  Vi reser mer och mer med
   kollektivtrafik.

Barn lär sig hantera trafiken 
genom att tillsammans med en 
vuxen öva på det.

Gå eller cykla till skolan och bidra 
till mindre buller och trängsel och 
öka barnens säkerhet utanför skolan.

Vid 12 års ålder anses barn mogna att cykla 
utan vuxet sällskap, men det handlar inte bara 
om ålder utan även om erfarenhet och omdöme.

Använd motorvärmare

Vissa arbetsgivare kan ge 
möjligheten att räkna viss 
restid som arbetstid förutsatt 
att arbetsuppgifterna går att 
göra på tåget/bussen.

Behöver aldrig 
leta parkering

Busskort är billigt 
jämfört med bilen

Vardagsmotion 
på väg till och 
från hållplatsen Planera resan

Distansarbete – ett alternativ? 
Arbeta hemifrån 1 dag per vecka

Spara 10 % bränsle 
genom att byta till 
rätt däck 

Bättre självförtroende

Bättre lokalkännedom

Bättre lunchfunktion

Bättre motorikKan läsa  
tidningen  
på vägen



Skönt att åka 
buss hem om 
man är trött

TILL FRITIDSAKTIVITETEN TILL AFFÄREN

av alla korta bilresor 
som görs är fritidsresor.

Gå eller cykla alltid om 
aktiviteten ligger inom 
2 km- radien

KORTA BILRESOR 
står för 3 % av den totala körsträckan men 26 % av avgasutsläppen

PEPPAPP: 
Leta efter motiverande 
appar i mobilen. Ett 
exempel är Lantmännens 
app ”många sträckor små” 
motiverar till cykling

PLANERA INKÖPEN! 
Det är ett  
vanligt men ofta 
effektivt råd

Ett alternativ är att 
beställa hem maten. 
Antingen en färdig 
matkasse eller genom 
egna val i e- handeln

VISSTE DU?
1 kg nötkött =  
30 mil bilkörning 
räknat i koldioxid-
utsläpp

Tänk även på vad  
du lägger i mat-
kassen, byt ut kött 
mot vegetariskt 
någon dag i veckan

Ta fram och  
använd cykelkorgen!

Cykelvägen är  
kortare och det är  
få rödljus på vägen

Kombinera 
handling  
och motion

Praktiskt att 
värma upp 
på vägen till 
träningen

Handla på 
vägen hem

Planera resan

Effektivare träning 
med matkassen  
i ryggsäcken

Kul att cykla ihop 
med vännerna/
lagkamraterna 

Behöver aldrig  
leta parkering

Om du måste 
använda bilen -  kör 
så få gånger som 
möjligt genom att 
planera inköpen

Samåk till 
affären

Om man är med i  
ett fotbollslag eller  
orkester så ska många  
ofta till samma ställe

På bussen åker man 
tio gånger säkrare 
än i bilen 

Det är skönt att 
skjutsa mindre -  
mer tid till annat

Trevligt att 
åka med vänner

Spara pengar 
och miljö  
tillsammans



TILL NÖJE & SEMESTER I TJÄNSTEN

1) Klimatkompensation genom  
utsläppsrätter. Man betalar för  
makulering av en utsläppsrätt från 
EU:s handelssystem i syfte att be-
gränsa den europeiska industrins möj-
ligheter att släppa ut växthusgaser. 

2) Klimatkompensation genom  
FN-reglerade CDM- och JI-projekt. 
Man betalar för en konkret åtgärd 
som ska minska utsläpp av växthus-
gaser genom exempelvis utbyggnad av 
förnybar energiproduktion. 

3) Klimatkompensation genom  
oreglerade projekt. Man betalar för 
en åtgärd som ska minska utsläpp av 
växthusgaser. Det kan vara trädplan-
teringar i utvecklingsländer, utbygg-
nad av förnybar energiproduktion och 
energieffektiviseringar.

Tälta är mer miljö-
vänligt än att bo på 
hotell. Och roligare?

Flyg mer sällan, välj ett närmare 
resmål och stanna längre. Eller 
flyg bara ena sträckan. 

DET FINNS HUVUDSAKLIGEN TRE SÄTT ATT KLIMATKOMPENSERA

Ta bilen 
på tåget

Solsemester i 
Thailand? Nej, 
bara en vanlig dag 
på stranden utmed 
Sveriges kust

Ta bussen till stranden

Ta reda på om 
det finns en 
resepolicy  
- följ den

Klimatkompensera 
eller klimatväxla

Telefonmöten

Webbmöten

Välj tåg framför flyg
Välj cykel 
framför bil

Vi umgås på resan

HÅLL UTKIK!
Detta är EU:s gemensamma miljömärke. 
Producenter måste visa att deras produkter 
lever upp till vissa krav som har med miljö-
anpassning, hälsa och funktion att göra. EU 
Ecolabel fungerar ungefär som Svanen-
märket och kraven skärps ständigt.

Hemester istället!

I djungeln? 
Nej, på zoo



BEHÖVER DU BIL?

Med sparsam körning kan 
du minska din bränsle-
förbrukning med 4–10 
procent (eller mer!). En 
vanlig bilist kan spara 
500–1 500 kronor eller 
mer varje år.

Den som kör i 100 km/t 
förbrukar cirka 1 dl 
mer bränsle per mil än 
den som kör i 90 km/t.  
Utsläppen av koldioxid 
ökar proportionerligt.

Däcken svarar för 20- 30 % 
av bilens bränsleförbruk-
ning. Genom att byta dina 
gamla däck mot nya med 
högsta energiklass, kan du 
minska bränsleförbrukningen 
med 10 %.

• Bilpool är ett alternativ om du kör mindre än 1100 mil/ år
• Välj lagom storlek - inte för stor!
• Välj rätt drivmedel, det finns flera fossilfria alternativ
• Köp en säker bil
• Undvik fyrhjulsdrift 
• Välj rätt miljöklass

KÖPA

• Sparsam körning 
• Hög växel 
• Stäng av ACn 
• Undvik tomgång 
• Motorbromsa
• Säkerhet

• Håll hastigheten
• Undersök möjligheter till samåkning
• Ta ur onödig last 
• Tanka rätt bränsle 
• Planera din bilresa innan du åker hemifrån!

KÖRA

• Använd motorvärmare
• Tvätta miljövänligt
• Förebyggande underhåll

• Välj energimärkta däck
• Kontrollera lufttrycket 
  i däcken

UNDERHÅLLA

STORLEKEN HAR BETYDELSE

TEKNIKEN HAR BETYDELSE

1 200 liter30 000-50 000kr

Spara upp till
67 000 kr per år!

Jämförelse storlek på bil Volvo XC60 BMW 5-serien Volvo V70 Volkswagen Polo

Pris 298 000 281 000 211 000 106 000
Värdeminskning 16 000 13 000 10 000 5 000
Bränsleförbrukning/100 km 10,7 8,3 8,1 5,1
Koldioxidutsläpp (g/km) 249 194 189 119
Förbrukningsmaterial & försäkring 4 800 4 800 4 800 4 800 
Däckkostnad, reparation & service 11 000 9 000 7 000 5 500
Skatt & besiktning 3 400 2 300 2 200 800

Bränsle (1500mil/år, liter) 23 700 18 400 18 000 11 300

Årskostnad 59 000 47 000 42 000 28 000
Milkostnad 39 31 28 19

Jämförelse storlek på bil Volvo V70 
Diesel

Volvo V70 
Etanol

Volvo V70 
Gas

Volvo V60 
Laddhybrid (dyr)

Mitsubishi  i-MiEV EL 
(mindre dyr)

Pris 213 000 192 000 169 000 403 000 205 000
Värdeminskning 10 000 12 000 6 000 26 000 11 000
Bränsleförbrukning/100 km 6,2 9,6 7,8 (kg) 1,8/13,3kWh 13,5kWh
Koldioxidutsläpp (g/km) 164 157 174 48 -
Förbrukningsmaterial & försäkring 4 800 4 800  4 800 4 800 4 800
Däckkostnad, reparation & service 8 500 9 000 12 000 10 000 5 500
Skatt & besiktning 3 600 1 100 1 300 1 400 700
Bränsle (1500mil/år, liter) 13 600 13 400 16 200 3 900 2 000
Årskostnad 40 000 39 000 40 000 45 000 23 000 
Milkostnad 30 27 26 44 16

*Uppgifterna i tabellerna är hämtade från bilsvar.se. De är generella uppskattningar och tar inte hänsyn till om 
t.ex. drivmedlen är fossila, förnybara eller om de framställs i en process där fossil energi går åt.

Störst 
miljöpåverkan!

Billigast   
i drift!

http://www.bilsvar.se


Broschyren är framtagen av Energikontor Sydost 2014 
med stöd av Energimyndigheten och Trafikverket.
Illustration och design: hultbergmartens

VILL DU VETA MER? 

VILL DU VETA MER OM DIN BIL? 

www.bilsvar.se 

RESEPLANERARE 

KONTAKT

www.trafiken.nu

PÅ TRAFIKVERKETS HEMSIDA KAN DU
GÅ EN SNABBKURS I SPARSAM KÖRNING 

www.trafikverket.se

HITTA DIN EGEN ENERGI-  & 
KLIMATRÅDGIVARE PÅ  
ENERGIMYNDIGHETENS HEMSIDA 

www.energimyndigheten.se

info@energikontorsydost.se

http://www.hultbergmartens.se
http://www.energimyndigheten.se
http://www.energikontorsydost.se
http://www.trafikverket.se
http://www.bilsvar.se
http://www.trafiken.nu
http://www.trafikverket.se
http://www.energimyndigheten.se
mailto:info@energikontorsydost.se
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