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Jenny Johansson 

Sammanfattning 
Denna transportutredning för Vänersborgs kommun är genomförd under våren 2005. 
Utredningen är gjord på grund av att kommunen beslutat upprätta en resepolicy för sina 
anställda med avsikten att minska deras resande i tjänsten. Syftet med utredningen är att 
synliggöra skillnader mellan kommunens ingående förvaltningar i fråga om 
tjänsteresornas omfattning. 

Utredningen omfattar de anställdas resor i tjänsten med förvaltningarnas egna och 
leasade bilar, kommunens gemensamma bilpool, tjänsteresor med anställdas privata 
bilar samt resor med tåg och flyg. Utredningen innehåller även en kartläggning av 
resemönster för de olika förvaltningarna som gjorts genom intervjuer med 
verksamhetsansvarig på respektive enhet. 

Vänersborgs kommun har totalt 179 fordon varav de allra flesta leasas. De anställda 
reser allra mest med förvaltningarnas egna och leasade bilar, omkring 200 000 mil 
under 2004. Med privat bil reses knappt 40 000 mil. Resor med tåg motsvarar ca 30 000 
mil och flygresor 1 900 mil. 

I utredningen framkommer att det råder stora skillnader i resemönster mellan 
förvaltningsenheterna. Främsta orsaken är olikheterna i behov av transporter. Därtill 
kommer även olika vanor bland de anställda på enheterna. 

Transportutredningen utmynnar i ett förslag till resepolicy för Vänersborgs kommun. 
Gemensamt för alla punkter i policyförslaget är att mål ska kunna formuleras utifrån 
dessa.

Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och 
datavetenskap, Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99 Web: www.htu.se 

Examinator: Mia Svedäng 
Handledare: Ann Olsson, Vänersborgs Kommun 
Huvudämne: Miljövetenskap Språk: Svenska 
Nivå: C Poäng: 10 
Rapportnr: 2004:E000 Datum: 2005-05-22 
Nyckelord: transportutredning, resepolicy, emissionsfaktor 



DEGREE PROJECT 

ii 

Transport investigation of Vänersborg 
 

Jenny Johansson 

Summary 
This transport investigation of Vänersborg was conducted spring 2005. The 
investigation is done with background of Vänersborgs decision to create a travelling 
policy for its employees with the aim to decrease their official journeys. The 
investigation visualizes the differences between the administrations in the extent of 
official journeys. 

The investigation cover the employees official journeys with the administrations own 
and hired cars, Vänersborgs common carpool, official journeys with the employees 
private cars and journeys by train and aeroplane. The investigation also consists of an 
investigation of the travelling pattern for the different administrations which have been 
done through interviews with the manager of each administration. 

Vänersborg has 179 cars from which the most are taken on lease. The employees are 
mostly travelling with the administrations own and hired cars, about 200 000 Swedish 
miles during 2004. With private cars they travel almost 40 000 Swedish miles. Journeys 
by train correspond to about 30 000 Swedish miles and journeys by aeroplane about 
1 900 Swedish miles. 

The results show that there are big differences in travelling pattern between the 
administrations. The first and foremost reason is the differences in need of 
transportation. To that must be added also the different habits among the employees. 

The transport investigation result in a suggestion on travelling policy for Vänersborg. 
Common for all areas are that goals will be able to set up from these areas. 

Publisher:  University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology, Mathematics and 
Computer Science, Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99 Web: www.htu.se 

Examiner: Mia Svedäng 
Advisor: Ann Olsson, Vänersborgs Kommun 
Subject: Environmental Science Language: Swedish 
Level: C Credits: 10 Swedish, 15 ECTS credits 
Number: 2004:E000 Date: May 22, 2005 
Keywords: transport investigation, travelling policy, emission factor 
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Förord 
Denna rapport utgör mitt avslutande examensarbete i den treåriga utbildning vid namn 
Miljövetenskapligt program med inriktning mot kvalitet, säkerhet och hälsa som jag läst 
på Högskolan i Trollhättan. Följande personer skulle jag vilja tacka då de alla gjort 
genomförandet av detta arbete möjligt. 

Först och främst Ann Olsson, miljösamordnare i Vänersborgs kommun som 
tillsammans med Claes Wennerberg, verksamhetsansvarig Serviceenheten, utgjort 
kontaktpersoner och uppdragsgivare för detta arbete. Ann har hjälpt mig med frågor av 
mer övergripande natur som dykt upp under arbetets gång. Claes har svarat på övriga 
funderingar som uppstått och även assisterat mig i datainsamlingen. Båda har de varit 
till stor hjälp. Mia Svedäng, min handledare, som ovillkorligen ställt upp och stöttat mig 
i arbetet vill jag även framföra mitt varma tack till. 

Vidare vill jag tacka Maria Losman, konsult Ecoplan, som jag fått hjälp av vid de 
funderingar som jag stött på. Jag vill även nämna Anki Börjesson och Pernilla Kjell, 
bokningsansvariga för tjänsteresor och tillika receptionspersonal som hjälpt mig med att 
reda ut allehanda detaljer under arbetets gång. Sist men inte mist vill jag tacka min 
familj och närmaste vänner som alla på sina egna vis uppmuntrat mig. 

 

Jenny Johansson Våren 2005 
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1  Inledning 
I den kommunala verksamheten förekommer en mängd olika typer av transporter, såväl 
egna som upphandlade. Skolskjutsar, godstransporter och hemtjänst utgör bara några 
exempel.  Transportarbetet i en normalstor kommun i Sverige uppgår till som minst 20-
30 % av kommunens totala energiomsättning. (Naturvårdsverket, 1999) Kommunen 
medverkar därmed på många skilda sätt till hur effektivt energin används för 
transporterna. Kommunen har en roll som såväl fordonsägare, upphandlare och 
arbetsgivare och påverkar i många avseenden sin omgivning genom de val som görs. 
(Naturvårdsverket, 1999) 

Transporter utgör ofta den del av en verksamhet som bidrar till störst miljöpåverkan. 
Varje åtgärd som kan bidra till minskning av transporterna är därför ett stort steg i rätt 
riktning. Arbetet med att minska resandet i en verksamhet kan ta sin början i och med 
upprättandet av en resepolicy. I en sådan beskriver organisationen hur den ämnar 
förhålla sig till de transporter som uppstår. Utifrån policyn kan sedan mål sättas upp för 
att få en transportreducering att bli möjlig i praktiken. Arbetet med att verkställa den 
ambition man beskrivit i policyn kan då ta sin början. 

Några kommuner som antagit resepolicies för sina verksamheter är Linköping 
(Linköpings kommun, 2004) Vetlanda (Vetlanda kommun, 1999) och Ulricehamn 
(Ulricehamns kommun, 2001). 

Nu har man i Vänersborg beslutat att göra likadant. Inför upprättandet av en resepolicy 
är det nödvändigt att kartlägga de transporter som de kommunanställda gör i tjänsten. 
Detta krävs för att fastställa hur situationen ser ut i dagsläget och därmed kunna rikta in 
policyn på de delar av verksamheten där den gör mest nytta. 

Denna transportutredning skall ligga till grund för formandet av Vänersborgs kommuns 
resepolicy. 

Syftet med rapporten är att kartlägga de transporter som sker i tjänsten fördelat på de 
olika förvaltningarna samt att ge förslag till en resepolicy för Vänersborgs kommun. 
Syftet med resepolicyn är att minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten i 
Vänersborg. 

Kartläggningen omfattar följande områden:  

Fordonsparken, dvs. de av kommunen ägda och leasade bilarna 

Tjänsteresor med kommunens fordon 

Tjänsteresor med de anställdas privata bilar 

Tjänsteresor med tåg och flyg 

En kartläggning av resemönster hos de olika förvaltningsenheterna 
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Utredningen har gällt samtliga kommunanställda. I utredningen ingår inte 
förtroendevaldas tjänsteresor och inte heller taxiresor. 

Vänersborgs kommun är med sina 37 000 innevånare en förhållandevis liten kommun. 
Totalt arbetar i kommunens tjänst 3 500 personer. Kommunens organisation är uppdelad 
i sju förvaltningar: Kommunstyrelseförvaltningen, Barn och ungdoms-, Gymnasie-, 
Social-, Samhällsbyggnads-, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt 
Stadsingenjörskontoret. För närmare detaljer om förvaltningsenheter se 
organisationsschema bilaga A. 

Vänersborg bedriver samarbete i olika sammanhang med andra kommuner. Skolskjutsar 
är ett exempel där övriga som deltar i detta nätverk är Kungälv, Lerum, Alingsås och 
Vårgårda. (Maria Losman, pers kom) 

Bakgrunden till att anta en resepolicy är ofta att organisationen har ambitionen att 
minska den miljöpåverkan som dess transporter orsakar. Transportsektorns effekt på 
miljön är såväl global, regional som lokal. 

Till de viktigaste globala effekterna hör främst energianvändning och klimatpåverkan. 
Transportsektorn står i Sverige för ungefär en femtedel av energianvändningen. 
Transportsektorns andel av energianvändningen växer dock. (Vägverket, 1995) 

Den andra stora globala effekten av transporter är klimatpåverkan. Den viktigaste 
växthusgasen är koldioxid som visserligen förekommer i en låg halt i atmosfären men 
ger ändå det största bidraget till växthuseffekten. 

Transporternas inverkan på regional nivå utgörs av försurning, övergödning och 
marknära ozon. För de två förstnämnda är det främst utsläppen av kväveoxider som är 
orsaken. Marknära ozon orsakas också av kväveoxider som, vid sidan av kolväten, 
avgör halten ozon som bildas i kombination med solljus och värme. 

På den lokala nivån ger transporterna upphov till många effekter. Vår hälsa påverkas då 
andningsfunktionen blir nedsatt på grund av för höga halter svaveldioxid, kväveoxid 
och partiklar i utsläppen. Kolmonoxid inverkar på syreupptagningsförmågan och 
kolväten kan ge oss cancer. En omfattande förorening av mark och vatten uppstår även 
genom de åtskilliga mängder vägbeläggning som slits loss och hamnar i omgivningen. 
Det buller trafiken genererar påverkar också. Vidare kräver transporterna att mark tas i 
anspråk genom de vägar som byggs. Även den biologiska mångfalden drabbas då 
försurning och övergödning minskar antalet arter i naturen. (Vägverket, 1995) Generellt 
kan sägas att transporternas inverkan på miljön är av mycket komplex natur.  

För att beräkna mängden utsläpp som en verksamhets transporter genererar används så 
kallade emissionsfaktorer. Detta är en omräkningsfaktor som används för att få fram 
mängden utsläpp, emissioner, av ett visst ämne. Emissionsfaktorn kan anges som 
mängd utsläpp av det specifika ämnet per personkilometer eller mängd utsläpp per 
volym drivmedel. 
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Vägverket och Naturskyddsföreningen har utarbetat en modell för beräkning av 
emissionerna från en kommuns transporter. Modellen baseras enbart på utsläppen av 
CO2 som transportmedlen orsakar. Därmed blir det lätt att jämföra mellan de 
transportslag som en organisation använt. (Vägverket och Naturskyddsföreningen, 
2000) 

En åtgärd för att minska de utsläppsmängder som körandet ger upphov till, och 
samtidigt öka trafiksäkerheten, är tillämpning av metoden Eco Driving. Eco Driving är 
en form av sparsamt körsätt som bygger på att föraren planerar sin körning. Metoden 
som utbildningsprogram har väckt stort intresse i många länder bland annat Tyskland, 
Nederländerna och Schweiz. I Sverige sköts arbetet med att sprida denna 
utbildningsform av Vägverket. Kort går metoden ut på att dels bevara den rörelseenergi 
man investerat i och dels utnyttja motorn på ett optimalt sätt. I praktiken innebär det att 
föraren bland annat ska undvika onödiga stopp, använda en så hög växel som möjligt 
samt utnyttja motorbromsen. (af Wåhlberg, 2004) 

Eco Driving ger upphov till en minskning av bränsleförbrukningen på mellan 10 och 15 
%. Heavy Eco Driving är motsvarigheten för de tyngre fordonsklasserna och även här 
uppgår bränslebesparingen till denna storleksordning. (Vägverket, 2002) 

2 Metod  
Information om kommunens transporter fanns tillgängliga i kommunens reception samt 
på de olika förvaltningsenheterna. För kartläggningen behövdes uppgifter hämtas om: 

• Fordonsinnehavet för respektive förvaltningsenhet 

• Tjänsteresor med förvaltningens fordon 

• Tjänsteresor med kommunens gemensamma bilpool 

• Tjänsteresor med de anställdas privata bilar 

• Tjänsteresor med tåg och flyg 

För kartläggningen av de anställdas resemönster gjordes intervjuer med följande 
personer: 

• Sonja Nyström, verksamhetsansvarig Individ och familjeomsorg 

• Åsa Sandblom, verksamhetsansvarig Omsorg om funktionshindrade 

• Gunnar Erlandsson, verksamhetsansvarig Vård och omsorg 

• Lars Linder, verksamhetsansvarig Gatuenheten 

• Marita Sparlund, rektor Gasverksgatans förskola 

• Eva Sunevik, rektor Norra skolan 

• Anders Levenskog, rektor Huvudnässkolan 
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• Marie Martinsson, kanslist Stödenheten 

• Jan Bonander, IT- och fastighetsansvarig Gymnasieförvaltningen 

• Kristina Ekman, personalansvarig Gymnasieförvaltningen 

• Ewa Ferm Björklund, verksamhetsansvarig AME 

• Claes Wennerberg, verksamhetsansvarig Serviceenheten 

(Intervjufrågor – se bilaga D) 

För fordonsinnehavet noterades uppgifter kring fordonens bilstorlek, årsmodell samt 
andelen ägda respektive leasade fordon. Dessa uppgifter tillhandahölls från receptionen 
som är bokningsansvarig för tjänsteresorna. Kompletterande uppgifter om storlek och 
ålder för vissa fordon hämtades från bilregistret. (www.vv.se) 

Uppgifter om tjänsteresor med förvaltningens egna och leasade bilar inhämtades i 
samband med intervjuerna. 

Uppgifter om användandet av privat bil erhölls med hjälp av lönesystemets statistik 
över utbetalda reseersättningar. 

Uppgifter om tjänsteresor med tåg hämtades in dels från kommunens reception och dels 
från Vänersborgs Turistbyrå. I receptionen handhas så kallade bulkbiljetter som utgörs 
av tågresor till och från Göteborg. Övriga destinationer upphandlar kommunen från 
turistbyrån. Denna statistik fanns inte uppdelat per förvaltning utan kunde enbart 
presenteras samlat för hela kommunen. Därför presenteras i denna utredning 
tjänsteresorna med tåg för hela kommunen trots att uppgifter om bulkbiljetter bokförs 
per förvaltning. 

Uppgifter om tjänsteresor med flyg inhämtades från resebolaget Björnresor varifrån 
kommunen upphandlar sina flygresor. All data om tjänsteresor baserades på 2004 års 
statistik. 

För att kartlägga de anställdas resemönster gjordes intervjuer med verksamhetsansvarig 
på respektive förvaltningsenhet. För att få en övergripande bild av skillnader i resvanor 
gjordes ett urval bland förvaltningsenheterna. (Intervjufrågor – se bilaga D) För Barn 
och ungdomsförvaltningens enhet Skola och barnomsorg har intervjuer med rektor för 
en skola på respektive grundskolenivå skett (förskole-, låg och mellan- samt 
högstadienivå).  Detta stickprov gjordes för att åskådliggöra att resebehoven skiljer sig 
åt även inom en och samma enhet på grund av olika typ av verksamhet. 

För att beräkna utsläppsmängden användes den modell för beräkning av 
koldioxidnyckeltal som Vägverket och Naturskyddsföreningen utarbetat. Modellen 
beskriver vilka data som är lämpliga att samla in för att kunna genomföra en 
kartläggning av transporterna. Beräkningsunderlag för utsläppen har, för de 
förvaltningar där fordonsinnehavet inte består av några större fordonsstorlekar (lastbilar 
och personbussar), varit den totala körsträckan under året. Emissionsfaktorn för 
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”genomsnittsbilen” i modellen har använts. (Vägverket och Naturskyddsföreningen, 
2000) För de förvaltningar där större fordonsstorlekar ingår i fordonsparken har den 
inköpta bränslemängden fått utgöra underlag för beräkning. 

Då uppgifter kring varje separat fordons körsträcka inneburit ett allt för stort 
datamaterial att behandla har alltså beräkningarna endast utgått från förvaltningarnas 
totala körsträcka. Därmed har antagits att antalet kilometer som körts med de olika 
bilstorlekarna motsvarar fördelningen bilar av respektive storlek. (Har t.ex. andelen 
personbussar på en förvaltning varit 1/3 har antagits att 1/3 av körsträckan också körts 
med personbussar). 

Emissionsfaktorer för flygresorna erhölls från Luftfartsverket och FOI, Totalförsvarets 
Forskningsinstitut, efter att uppgifter om flygplanstyp inhämtats från de olika 
flygbolagen. Endast Skyways kunde själv uppge emissionsfaktor för sin flygplanstyp. 

3 Kommunens trafiksäkerhetsarbete 
I Vänersborgs kommun genomförs en gång om året en rutinmässig kontroll av 
körkortsinnehavet bland de anställda. 

Körutbildning har givits 100 anställda inom hemtjänsten. Detta gjordes för fyra år 
sedan. Vidare har minibussutbildning med tillhörande körövningar givits 76 anställda 
spridda över förvaltningarna. Utbildning i halkkörning har givits anställda på 
Vaktmästeriet. 

Ingen uppföljning av körutbildningarna har gjorts. Orsaken är att inga specifika mål 
kring effektivitetsökning hade satts upp, utan syftet var enbart att erbjuda personalen 
möjligheten att prova denna utbildning. Även svårigheten i att genomföra 
effektivitetsmätningar har varit avgörande. Flera anställda använder varje bil och det går 
därmed inte att koppla en specifik persons körsätt till bilens minskade 
bränsleförbrukning. 

Alkolås finns i 12 av kommunens bilar. Låsen har dock inte fungerat tillfredställande 
och är för närvarande på reparation. 

En stor del av de anställdas arbetstid spenderas i bilen. Inte minst visar Hemvårdens 
mätning av resandet detta, se avsnitt 3.4.3. Trots detta behandlas inte bilen som en del 
av arbetsplatsen i den arbetsmiljöpolicy som kommunen har upprättat, vilket 
naturligtvis utgör en brist. (Jäderström, intervju) 

4 Fordonsparken 
Kommunens bilinnehav fördelat på de olika fordonstyperna presenteras i tabell 1. I 
dagsläget har Vänersborgs kommun 179 bilar. De allra flesta av dessa (72 %) leasas. 
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Hemvården och gatuenheten innehar det största antalet fordon. Samtliga av hemvårdens 
bilar är nya eftersom de leasas medan Gatuenheten innehar största andelen ”gamla” 
bilar. 

Tabell 1: Fordonsinnehavet per förvaltning. (L = Liten, M = Mellan, C = Combi, Pu = Pick up, S = Skåpbil, LB = 

Lastbil, MB = Minibuss) 

Förvaltning Antal 
bilar 

Bilstorlek Ålder Antal 
leasade 

  L M C P u S LB MB <3 år >3 år  
Barn & ungdom 6   4   1 1 3 3 5 
   Stödenheten 4 2  2     4  4 
Gymnasie 7  1 1  1  4 2 5 5 
   AME 6 1 1 1 1   2 5 1 5 
Social            
   Individ & familje 3   3     2 1 3 
   OFH 20 6 1 2    11 16 4 20 
   Vård & omsorg 43 28  10  4  1 43  43 
Miljö & hälso 1   1      1 1 
Samhällsbygg 
Bilpool 

26 7 4 15     26  26 

      Gatuenheten 47 4 4 7 7 4 16 5 13 34 11 
      VA- verket 8  1 5 1 1   4 4 3 
Stadsingenjör 2    2    2   
Total 179 49 12 52 11 10 17 24 121 54 128 
 
Rutiner för beställning av bil, tåg och cykel 
För att boka fordon använder sig personalen av kommunens Intranät. Beställning kan 
även ske genom receptionspersonalen som har administrativt ansvar för bilpoolen. Vid 
beställningen anger resenären vilken storlek (liten, mellan combi) på bil som behövs. 
För respektive bilstorlek interndebiteras förvaltningarna enligt följande: 

Liten 2,60 kr/km 

Mellan 3,40 kr/km 

Combi 3,70 kr/km 

(Börjesson, pers kom) 

Prissättningen baseras på kommunens kostnader för leasing, drift och administration av 
bilpoolen. Dessa priser reglerar kommunen allt eftersom kostnadsbilden förändras, 
exempelvis vid höjning av bensinpriset. Kommunens strävan är att höja priset på de 
större bilstorlekarna för att de mindre fordonen ska nyttjas i större utsträckning. 
(Wennerberg, pers kom) 

Vänerborgs kommun arbetar mot att de mindre bilarna skall användas för kortare 
ärenden vid nyttjande av endast en resenär. De större bilarna ska enbart brukas när 
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passagerarantalet så kräver. Från receptionspersonalens sida sker emellertid ingen 
styrning av bilvalet. Det innebär att bilarna i praktiken kan komma att utnyttjas på ett 
mindre lämpligt vis då den anställde själv bestämmer bilstorleken vid bokningen. 
(Börjesson, pers kom) 

När det gäller beställning av tjänsteresor med tåg respektive cykel sker också dessa 
enkelt genom bilpoolspersonalen. I kommunen finns tillgång till fem tjänstecyklar. 
(Börjesson, pers kom) Vissa förvaltningar har dessutom även egna cyklar. 

5 Tjänsteresor 
De kommunanställdas tjänsteresor under 2004 fördelat på de olika transportslagen 
presenteras i figur 1. Större delen av tjänsteresorna sker med kommunens egna eller 
leasade bilar. Därefter kommer resor med kommunens gemensamma bilpool. 
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Figur 1: Körsträcka fördelat per färdsätt. 

Den sammanlagda kostnaden kommunen har för sina transporter utgörs av många olika 
kostnadsslag. I denna utredning har inte samtliga kostnadstyper kartlagts. De kostnader 
som kartlagts presenteras i tabell 2. Härtill kommer kostnader för bland annat 
administration av bilpoolen, service av bilarna och reparationer. 

 

Tabell 2: Kostnadsslag som kartlagts i denna utredning. 

Kostnadsslag Antal kronor 
Leasingkostnad för tillfällig och fast leasing 8 036 000
Reseersättning för privat bil 785 211
Tågbiljetter 400 000
Flygbiljetter 301 800
Total 9 523 011
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5.1 Resor med kommunens fordon 
Resandet med kommunens fordon fördelat på de olika förvaltningarna visas i figur 2. 
Totalt gjordes resor på drygt 200 000 mil med kommunens egna och leasade bilar. Den 
största andelen står Social- och Samhällsbyggnadsförvaltningen för. För 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är det Gatuenheten som står för den största delen. 

Under 2004 var leasingkostnaden för de fordon kommunen leasar ”tillfälligt” 1 450 000 
kr och för den ”fasta” leasingen var kostnaden 6 586 000 kr. 
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Figur 2: Körsträcka med förvaltningarnas leasade och egna fordon samt kommunens bilpool fördelat per 
förvaltning. Rådata presenteras i bilaga C. (Barn: Barn- och ungdomsförvaltningen, Gymnasie: Gymnasieförvaltningen, 

Social: Socialförvaltningen, Miljö: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Samh: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stads: 

Stadsingenjörskontoret, Kommun: Kommunstyrelseförvaltningen.) 

5.2 Resor med privat bil 
Resandet med privat bil för de olika förvaltningarna visas i figur 3. Sammanlagt reser de 
anställda knappt 40 000 mil med privat bil. Barn och ungdomsförvaltningen står för 
störts andel körning med privat bil i tjänsten. Därefter följer Social- och 
Gymnasieförvaltningen. 

Kommunen betalar ut olika reseersättning beroende på om den anställde reser inom 
kommunen eller utanför. Resor inom kommunen ersätts med 2,50 kr/km och resor 
utanför kommunen med 2,25 kr/km. (Sörendahl, pers kom) 

Totala kostnaden för reseersättning uppgick till 785 211 kronor 2004. 
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Figur 3: Körsträcka med privat bil i tjänsten fördelat per förvaltning. Rådata presenteras i bilaga C. 

5.3 Resor med tåg 
Under 2004 reste de kommunanställda 22 826 mil med tåg. Kostnaden för dessa 
tågresor var totalt 324 422 kr. 

Därutöver har rests 782 st enkelresor till och från Göteborg i form av inköpta 
bulkbiljetter. Detta motsvarar ca 7 000 mil. Kostnaden för bulkbiljetterna var under året 
74 290 kr. 

Sammanlagt har de anställda rest med tåg ca 30 000 mil till en total kostnad av knappt 
400 000 kr. 

5.4 Resor med flyg 
Tjänsteresorna med flyg presenteras i figur 4. Av samtliga tjänsteresor är antalet som 
gjorts med flyg förhållandevis litet. Under 2004 genomfördes 24 enkelresor, dvs. 12 
resor tur och retur, med flyg i tjänsten. Som framgår av tabellen har inga flygresor gjorts 
av vare sig Social, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller Stadsingenjörskontoret 
under 2004. 

Sammanlagt har de anställda rest 1 900 personmil under 2004. Kostnaden för 
flygresorna var under året 301 797 kronor. 
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Figur4: Tjänsteresor med flyg fördelat per förvaltning. Rådata presenteras i bilaga C. 

6 Utsläppsmängder 
Mängden koldioxid från respektive transportslag presenteras i tabell 3. För 
emissionsfaktorer som använts vid beräkningarna se bilaga B. 

Resor med förvaltningarnas egna och leasade bilar står för den största andelen av CO2-
utsläppen från kommunens transporter. Totalt största CO2-utsläppen bidrar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen till. Orsaken är att många av Gatuenhetens bilar är 
dieseldrivna och då emissionsfaktorn är högre för diesel än för bensin blir mängden CO2 
större för Samhällsbyggnads än för Socialförvaltningen trots att de sistnämnda 
representerar den längsta körsträckan med kommunens fordon (se figur 2) 

Minst CO2-utsläpp bidrar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen till. Av alla 
förvaltningar reser dessa näst minst med kommunens fordon och allra minst med privat 
bil. 

 

Tabell 3: Utsläppsmängder för respektive transportslag fördelat per förvaltning. 

Förvaltning Utsläpp CO2 (ton) Total 
  Leasade/egna Bilpool Privat bil Tåg Flyg   

Barn 13 37,4 43,9  1,63 95,9
Gymnasie 22,3 11,3 11,3  1,01 45,9
Social 207 44,5 13,2  Inga flygresor 265
Miljö 2,38 2,13 0,132  Inga flygresor 4,64
Samh 303 6,34 1,72  0,274 311
Stads uppg. saknas 1,12 0,16  Inga flygresor 1,28
Kommun Inga egna fordon 9,28 4,85  0,295 14,4
Total 548 112 75,3 0,0017 3,21 738
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7 Resemönster vid de olika förvaltningarna 
Alla förvaltningar följer de rekommendationer kring miljöprestanda som Kommentus 
satt upp. Kommentus är ett upphandlingsbolag som ägs av Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet. Bolaget bedriver en samordnad upphandlingsverksamhet åt 
offentlig sektor med avsikt att minska kostnaden för deras bilinnehav. 
(www.kommentus.se) 

För alla förvaltningar gäller att den verksamhetsansvarige på enheten ytterst ansvarar 
för fordonsparken. 

De flesta förvaltningsenheter har uttalade rekommendationer för hur den anställde ska 
välja färdsätt. 

7.1 Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen svarar för det mesta resandet i fråga om antal körda mil. (Som 
framgått står trots detta Samhällsbyggnadsförvaltningen för det mesta av CO2-
utsläppen.) 

7.1.1 Individ och familjeomsorg 

Antal anställda är 70. 

Resebehovet är vid Individ och familjeomsorgen, liksom på många andra 
förvaltningsenheter, starkt kopplat till den verksamhet som bedrivs. En minskning av 
resandet är svår att göra utan att omsorgen som sådan blir lidande. 

Resemönster 

Individ och familjeomsorgens verksamhet är indelad i dels den behandlingsverksamhet 
som sker ute i kommunen och dels det arbete som socialsekreterarna bedriver. 
Socialsekreterarna utgör ca 30 av de 70 anställda och har kommunhuset som arbetsplats. 
Behandlingsverksamheten består i sin tur av tre verksamhetsområden: Mobila teamet, 
Basen och Plantaget.  

Socialsekreterarnas behov av transport utgörs av resor för hembesök och resor till olika 
institutioner och familjehem. För detta används kommunhusets bilpool. 

Resemönstret för de anställda inom Mobila teamet (som bedriver stöd och tillsyn för 
missbrukare) utgörs av att de åker runt i kommunen. Några fasta ”körrutter” körs alltså 
inte. För detta ändamål utnyttjas en av enhetens tre leasingbilar. 

För de anställda på Basen (som är en dagligverksamhet) utgörs tjänsteresorna av de 
utflykter som Basens deltagare genomför. Därtill gör personalen även hembesök hos 
deltagare utifall de inte närvarar vid dagverksamheten. 

De anställda på Plantaget (som riktar sig till ungdomar) har behov av att besöka 
kommunens skolor för möten med elever (på skolrektorns begäran). Därtill görs även i 
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vissa fall hembesök. Anställda på Plantaget reser också till skolor för att föreläsa om 
droger i förebyggande syfte. 

För styrning av fordonsvalet ges rekommendationen att använda förvaltningens 
leasingbilar och bilpoolen i första hand. 

Kortdistansresor definieras som resor inom Vänersborgs gränser. Därtill lägger man 
grannkommunen Trollhättan. Tjänstecykel används ytterst sällan. Något uttalat behov 
av vespa finns inte eftersom överfallsrisken skapar behov av att kunna transportera två 
av sina anställda till varje uppdrag. Vespan utgör därmed inget bra alternativ. 

7.1.2 Omsorg om funktionshindrade 

Antal anställda är 460. 

Inom förvaltningsenheten förs en diskussion om hur man kan minska transporterna. En 
minskning av resandet är dock endast rimlig till en viss gräns eftersom ett 
transportbehov ändå kvarstår i och med att omsorgen omfattas av att ge skjuts från 
bostaden till de olika boendealternativen. 

För närvarande sker en laggranskning där man undersöker möjligheten att lägga över 
verksamhetens transporter på en extern transportör. Ambitionen är att minska 
tjänsteresorna. Lagen som granskas innebär att yrkestrafik inte får köras utan tillstånd. 
De resor som utförs inom Omsorg om funktionshindrade kan komma att betraktas som 
sådan yrkestrafik. 

Resemönster 

Omsorg om funktionshindrade är indelad i följande fem verksamhetsområden: 

Dagligverksamheter (finns på 10 olika adresser) 

Boenden (16 st) 

Korttidsenhet (3 st) 

Fritid (1 st) 

Boendestöd 

Verksamhetsområdena är kommunövergripande dvs. någon indelning i distrikt görs 
inte. Specifikt för Omsorg om funktionshindrades verksamhet är att samma transporter 
sker varje dag. Resorna innebär transporter från hemmet till de olika 
verksamhetsadresserna. Dagligverksamheten omfattar 110 st kommuninnevånare som 
skjutsas till de tio olika platserna fem dagar i veckan. För resorna används personbussar 
som kör olika ”turer”. Dessa ”turer” eller ”körslingor” körs även kvällar och helger för 
de fritidsaktiviteter som görs. Fritidsresorna utgör en liten andel av det totala resandet 
inom verksamheten. 
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För tjänstemännen görs den största delen av resorna med bilpoolens bilar. 
Användningen av privat bil sker i mycket liten skala. Det är främst kvällstid som detta 
sker i de undantagsfall då inte förvaltningens personbussar nyttjas. 

För styrningen av fordonsvalet finns en uttalad rekommendation att kommunens bilar 
och tjänstecyklar skall nyttjas i första hand. 

Kortdistansresor definieras som resor kortare än 2 km med avgränsningen gjord utifrån 
lämpligt gång/cykelavstånd. Majoriteten av kortdistansresorna uppges ske med 
tjänstecykel. Förvaltningen förhåller sig ganska positiv till kortdistansfordon som vespa 
och skulle kunna tänka sig att testa. 

7.1.3 Vård och omsorg 

Antal anställda är 220. 

Hur minskning av transporter kan ske diskuteras på förvaltningsenheten i allra högsta 
grad. Behovet av bil inom Hemvården är dock relativt omfattande då en del av vårdens 
ansvarsområden även utgörs av att göra inköp åt vårdtagarna och bilarna behövs vid 
varutransporterna. Detta gäller i än högre grad utanför centrum.  Ytterliggare ett behov 
är den så kallade ”hjälpmedelshanteringen” som innebär transporter av större utrustning 
som t.ex. sängar. 

Resemönster 

Hemvårdens ansvarsområde är uppdelat i tre verksamheter; dagtid, nattpatrull och 
larmmottagning. Dagtid består av olika arbetsdistrikt, vilka utgörs av Blåsut (1 distrikt), 
Centrala Vänersborg (3 distrikt), Södra Vänersborg (2 distrikt), Vargön (2 distrikt) samt 
Frändefors (1 distrikt). Brålanda omfattas inte då det är förlagt på entreprenad 

För nattpatrull och larmmottagning sker ingen indelning i distrikt utan ansvaret gäller 
hela kommunen då arbetet är mindre omfattande än för dagtid. 

Behovet av transporter skiljer sig mellan de olika arbetsdistrikten. I centrala Vänersborg 
sker den allra största delen av resorna med cykel. Personalen har omkring 20-talet 
tjänstecyklar och endast en bil i de tre centrala distrikten. Denna bil nyttjas för att frakta 
hem varor till vårdtagarna. Samåkning tillämpas så långt det är möjligt, speciellt i 
Blåsut som är kombinerad glesbygd och tätort. 

Cheferna svarar för det fåtal resor med privat bil som görs inom enheten. 

För styrningen av fordonsval finns för de anställda inom Hemvården endast alternativen 
bil eller cykel. Kollektivtrafiken utgör inget alternativ att ta sig hem till vårdtagarna på 
grund av tidsschemat. 

I februari 2005 startade förvaltningsenheten ett projekt för att beräkna hur stor andel av 
personalens arbetstid som åtgår till att resa till och från vårdtagarna. Mätsystemet 
Attendo (Erlandsson, intervju) registrerade de anställdas tid hos vårdtagarna genom att 
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en apparat placerades ut i varje hem. Mätsystemet möjliggjorde för de anställda inom 
Hemvården att registrera sig i hemmen med hjälp av en sorts identifieringskort. 
Resultatet visade bland annat att ca 34 % av arbetstiden går åt för att resa mellan 
vårdtagarna i Blåsutdistriktet. I Vargön var motsvarande siffra 26 %. 

Kortdistansresor definieras som resor under 1 km med motiveringen att det anses 
lämpligt gång/cykelavstånd. Inställningen till kortdistansfordon som vespa är positiv. 
Förvaltningsenheten är öppen för att under en period stå för testkörning av vespor i ett 
utvalt område, för att undersöka om det kan varar ett möjligt alternativ. 

Förvaltningen ser det som önskvärt att bli erbjuden utbildning i halkkörning då de flesta 
skadorna uppstår under vintern. Kostnaden för skador på bilarna uppgår till 250 000 - 
300 000 kr/år. 

7.2 Gatuenheten 
Antal anställda på Gatuenheten är 95, varav 21 tjänstemän. 

Gatuenheten har sju verksamhetsområden: Renhållning, Parken, Gatuunderhåll, VA-
anläggning, Skog & Natur, Förråd samt Verkstad. 

Gatuenheten arbetar redan i dagsläget med såväl miljö som kvalitet på ett systematiskt 
sätt. Ett av verksamhetsområdena, Renhållningen, fick år 2002 krav från 
Förpackningsinsamlingen att införa ett miljöledningssystem. Detta gjordes och året 
därefter, 2003, infördes ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9 001 för samtliga 
verksamhetsområden på Gatuenheten. År 2006 kommer en integrering av de två 
ledningssystemen att genomföras. I framtiden kommer dessutom hela 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta med kvalitetssäkring enligt ISO 9 001. 

Ledningssystemen gör att man redan i dagsläget arbetar med reducering av resandet. 
Som en del av arbetet med ledningssystemen har ingått att samtliga av Renhållningens 
anställda givits utbildning i Heavy Eco Driving. Utbildningen genomfördes med målet 
att minska användandet av fossila bränslen från 100 000 - 90 000 liter/år. 

Det är emellertid svårt att genomföra uppföljning av dessa utbildningar eftersom det går 
flera anställda på varje bil. Ett förändrat körsätt hos en anställd påverkar alltså flera 
olika bilars bränsleförbrukning och det blir svårt att avgöra hur mycket effektiviteten 
ökar efter utbildningen. 

Av de två ledningssystemen, miljö kontra kvalitet, så grundade sig alltså införandet av 
miljöstyrning av Renhållningen i ett externt krav. Införandet av ett 
kvalitetsledningssystem på Gatuenheten gjordes däremot på grund av de ekonomiska 
besparingar som var möjliga. Besparingarna investerades i mer miljövänliga 
arbetsmaskiner. Den ekonomiska besparingen kom på detta sätt att ge en ren 
miljöförtjänst. Någon tredjeparts-certifiering av ledningssystemet har inte gjorts. Detta 
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har Gatuenheten valt att avstå från då det från Förpackningsinsamlingen inte varit något 
krav på sådan certifiering. 

Resemönster 

Den verksamhet som bedrivs på Gatuenheten medför att den anställde reser på olika 
uppdrag under hela arbetsdagen, exempelvis för sophämtning, renhållning av gator mm. 
Det som styr valet av fordon är därför arbetsledaren som fördelar arbetsuppgifterna 
bland de anställda. Karakteristiskt för resorna är att de är korta. Längre tjänsteresor görs 
endast i de fall då personalen åker på utbildning. 

Enda användandet av privat bil i tjänsten står verksamhetsansvarig för. Här har 
Gatuenheten valt att betala ut reseersättning i stället för att förse denne med tjänstebil 
eftersom det rör sig om få resor och en tjänstebil skulle innebära större kostnader än vad 
reseersättningen gör. 

En klar effektivisering av resandet har åstadkommits sedan personalen börjat nyttja 
mobiltelefoner. Tack vare detta har många ärenden kunnat rationaliseras och åtskilliga 
mil i körsträcka per år sparats. 

Kortdistansresor väljer Gatuenheten att definiera som resor inom 10 mils radie. Denna 
avgränsning motiveras med vad man anser vara lämpliga avstånd att färdas tur och retur 
under samma arbetsdag. 

Fordonsparken utgörs även av tre tjänstecyklar. Dessa uppmanas de anställda använda 
för resor inom 1 km radie under maj till september månad. 

Av Gatuenhetens fordonsinnehav är en av sopbilarna biogasdriven. Tankstation för 
biogas finns i Trollhättan. Biogas Väst kommer under 2005 att upprätta två nya 
stationer, en i Vänersborg och en i Uddevalla. 

7.3 Barn- och ungdomsförvaltningen 
Barn och ungdomsförvaltningens verksamhet är indelad i sex förvaltningsenheter: Skola 
och barnomsorg, Stödenheten, Musikskola, Arena Fritid, Kultur samt Bibliotek. 

7.3.1 Skola och barnomsorg 

Skola och barnomsorg har sammanlagt 1 100 anställda. Skolorna har, utöver 
kommunens gemensamma bilpool, inga egna bilar. Bilinnehavet på Barn och 
ungdomsförvaltningen står därmed de övriga enheterna inom Barn- och 
ungdomsförvaltningen för. 

 

 Gasverksgatans förskola, en förskola 

Antalet anställda är 11. 

Resemönster 
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För anställda inom förskoleverksamheten uppstår förhållandevis lite tjänsteresor 
eftersom den huvudsakliga verksamheten bedrivs på den aktuella förskolan. För resorna 
som uppstår i det dagliga arbetet, i form av utflykter med barnen, täcks behovet helt 
med hjälp kollektivtrafiken. 

För övrigt sker resor främst vid utbildningsdagar några få gånger per år. Färdmedlet är 
då tåg, privat bil eller poolbil beroende på behovet. Sker utbildningen exempelvis i 
Trollhättan under kvällstid så är det vanligaste färdmedlet privat bil eftersom det inte 
går att boka kommunens poolbilar för resa på kvällstid. Vid de få tjänsteresor som görs 
utnyttjas framför allt privat bil. 

Styrning av fordonsval sker inte från skolans sida. Anledningen är att tjänsteresorna är 
så få. Samtliga resor i utbildningssyfte godkänns av rektorn innan de genomförs. 

Kortdistansresor definieras som resor inom kommunens gränser. I de fall sådana korta 
resor behöver göras använder de anställda alltid sina privata cyklar. 

Rektorn för Gasverksgatans förskola är rektor för ytterliggare tre förskolor i Vänersborg 
och har därför behov av transport mellan de olika arbetsplatserna. Dessa resor sker med 
privat bil. Om en gemensam tjänstecykel införskaffades för de fyra skolorna skulle 
bilresorna helt kunna ersättas med cykelresor. Om tjänstecykel införskaffades finns 
inget behov av vespa. 

 

Norra skolan, en låg- och mellanstadieskola 

Antalet lärare är 42. 

Resemönster 

Tjänsteresor som involverar elever görs oftast med kollektivtrafik. Mindre vanligt men 
ändå förekommande är att skolan hyr in en buss, exempelvis vid friluftsdagar. 

Tjänsteresor med enbart anställda sker då man åker på utbildning eller ”nätverksträffar” 
två ggr/termin. För dessa resor används oftast privat bil, mer sällan buss eller tåg. 
Bilpoolens fordon bokas i princip aldrig. En anledning till att resorna sällan sker med 
tåg är att tågtidtabellerna inte stämmer. 

Styrningen av fordonsval görs av rektor och innebär en uttalad rekommendation om att 
resan i första hand ska ske kollektivt och först i andra hand med inhyrd buss. 

Kortdistansresor definieras som resor inom Vänersborgs centrala delar och sker för det 
mesta med tjänstecykel. Något behov av vespa finns inte på skolan. 

 

Huvudnässkolan, en högstadieskola 

Antalet lärare är 54. 
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Resemönster 

Tjänsteresor för lärarna på högstadiet är av mer skiftande slag. Språklärarna reser 
regelbundet till Vargön för att undervisa sjätteklassare i engelska. Dessa resor sköter 
lärarna genom samåkning i privat bil. Användandet av privat bil motiveras med att den 
egna bilen ändå behövs vid transport till arbetet. 

Tjänsteresor för att deltaga i kurser och göra studiebesök av olika slag förekommer mer 
sällan. När lärarna sänds på utbildning kan detta kräva långa resor som exempelvis till 
Stockholm. Majoriteten av de längre tjänsteresorna görs med tåg eftersom det är mindre 
ansträngande för den anställde och den anställde får på detta sätt får större behållning av 
utbildningen.  

Kortare resor till de närliggande kommunerna, för att göra studiebesök på andra skolor, 
görs antingen med tåg eller med poolbil. 

En styrning av fordonsvalet görs av rektorn som har en uttalad rekommendation att de 
anställda i första hand skall nyttja bilpoolen och i andra hand köra privat. Undantag görs 
här för språklärarnas resor till Vargön där det på grund av korta avstånd upplevs som 
mer lätthanterligt att avstå bokning av leasingbil. Om antalet resenärer kan fylla en bil 
bokas poolbil, i annat fall reses med tåg. 

Kortdistansresor definieras som resor inom Vänersborgs kommun och sker till viss del 
med tjänstecykel. Vid exempelvis friluftsdagar till Ursand cyklar de anställda. När det 
blir aktuellt med utbildningsdagar på lokal nivå så hålls dessa vanligtvis i 
kommunhuset. Vid dessa tillfällen utgör transporterna inget problem då skolan ligger 
centralt på gångavstånd. Det finns inget uttalat behov av vespa på skolan. 

7.3.2 Stödenheten 

På Stödenheten finns ca 75 anställda. Dessa utgörs av stödpersonal som exempelvis 
kuratorer, psykologer och resursteam. 

Transportbehovet på Stödenheten är svårt att påverka. De tjänsteresor som görs är 
befogade och kan inte ske med alternativa färdmedel som till exempel kollektivtrafik 
eftersom tidtabellen är alltför gles. 

Resemönster 

Personalen är uppdelad i fyra olika områdesteam (Dalbo, Huvudnäs, Tärnan och Torpa) 
där varje team enbart arbetar i sitt aktuella upptagningsområde. Undantaget är 
skolläkaren som arbetar över hela kommunen. Merparten av tjänsteresorna i de tre 
sistnämnda områdena görs med kommunens tjänstecyklar. En mindre andel av de 
anställda använder emellertid kommunens egna bilar även för korta resor. 

Dalbo är det upptagningsområde som ligger längst bort och det är således där som 
leasingbilarna och privata bilar används mest. Mycket av det privata bilanvändandet står 



DEGREE PROJECT 

18 

resurspersonalen för, det vill säga anställda som kan ingå i olika arbetslag under samma 
dag beroende på behov. 

Det sker ingen styrning av fordonsvalet från Stödenhetens sida. Däremot finns en 
uttalad ambition att i möjligaste mån nyttja leasingbilarna före privat bil. Att utnyttja 
kollektivtrafiken är inte möjligt för Dalboområdet eftersom bussarna går för sällan. 

Kortdistansresa definieras som resor inom kommunens gränser. Majoriteten av dessa 
görs med tjänstecykel. Något uttalat behov av vespa finns inte på Stödenheten. 

7.4 Gymnasieförvaltningen 
Antal anställda på Gymnasieförvaltningen är 250. 

Diskussionen om hur man på förvaltningen kan åstadkomma transportreducering förs 
redan i dagsläget framför allt av ekonomiska skäl. 

Resemönster 

Lärare anställda på Gymnasieförvaltningen har tjänsteresor främst i form av platsbesök i 
samband med elevernas praktikperioder. Lärarnas resor till arbetsplatserna där eleverna 
är placerade kan, i stor utsträckning, planeras utifrån kollektivtrafikens tidtabeller. 

De tjänstemän som arbetar på Gymnasieförvaltningen har behov av transport in till 
kommunhuset på möten i genomsnitt två gånger/vecka eftersom förvaltningen ligger 
externt. För dessa resor nyttjas ofta privat bil. 

Styrning av val av fordon görs i form av en uttalad rekommendation till de anställda att i 
första hand nyttja kollektivtrafiken. I praktiken innebär rekommendationen att man kan 
blir utan reseersättning om man använder privat bil istället för att resa kollektivt eller 
använda förvaltningens bilar. 

Kortdistansresor definieras som resor inom kommunens gränser. På förvaltningen finns 
två tjänstecyklar, men de används inte så ofta. Skulle fler finnas att tillgå skulle kanske 
andelen cykelresor öka (Bonander, intervju). 

7.4.1 Arbetsmarknadsenheten 

Antal anställda på AME är totalt 22. 

Det är svårt att minska omfattningen av resorna i tjänsten eftersom behovet av 
transporter är så starkt kopplade till verksamheten. Resorna utgör nämligen en del av 
verksamhetsutövandet till exempel i form av leverans av de varor som tillverkas vid de 
så kallade fasta arbetsplatserna (se nedan). 

Resemönster 

AME: s arbete består i att erbjuda kommuninnevånarna arbetsmarknadsåtgärder för att 
komma in i arbetslivet. AME består av 8 verksamhetsområden. Den mest omfattande är 
Administration/Praktikuppföljning. Den omfattar ca 600 kommuninnevånare per år och 
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har därmed den högsta genomströmningen av personer. Den är i sin tur uppdelad i 
Ungdomsverksamhet, Datortek/Aktivitetscentrum och Alfaprojekt. 

För Administration finns i dagsläget en bil. Här har tidigare funnits ytterliggare en bil 
som sedermera bytts ut mot en tjänstecykel. 

Resorna utgörs av transporter ut till företag för praktikuppföljning men även aktiviteter 
utanför kommunen. Styrning av fordonsvalet är möjligt enbart för 
Administration/Praktikuppföljning. Styrningen sker i form av en rekommendation där 
det anges att cykel ska nyttjas inom stadens centrum och tjänstebilen vid sträckor 
utanför centrum. Orsaken till att det saknas styrning för de fasta arbetsplatserna (dessa 
beskrivs nedan) är att användandet av de specifika fordonen för dessa verksamheter 
utgörs av olika typer av leveranser av material och personer som verksamheten har 
behov av. 

De övriga sju verksamhetsområdena utgörs alltså av fasta arbetsplatser. Dessa 
verksamhetsområden utgör sysselsättning för ca 70 kommuninnevånare/år men här 
uppstår ett större transportbehov än för Administration. 

Snickeri har en bil att tillgå. Denna används för att hämta material och leverera färdiga 
varor. Bageri har en brödbil för att leverera det bröd som tillverkas. Syateljén utför inga 
tjänsteresor av betydande omfattning. 

Biltvätten har tillgång till en bil som används då bilar som ska tvättas hämtas och 
lämnas. Två personer åker ut till den bil som ska hämtas varefter den ena personen 
transporterar den bil som ska till biltvätten. 

Servicelaget och Gröna Växter har var sin buss till förfogande. Tjänsteresorna utgörs av 
att man åker ut på olika ”arbetsobjekt” och utför diverse uppdrag samt fraktar saker till 
försäljning. 

Återvinning/Second Handbutik har endast en släpvagn knuten till sin verksamhet. Detta 
innebär att de, när de ska transportera möbler och dylikt till butiken, lånar någon av 
bilarna från de övriga fasta arbetsplatserna. 

Chefen är den enda som använder privat bil i AME: s verksamhet. 

Kortdistansresor definieras endast för Administration/Praktikuppföljning eftersom det 
är den enda verksamhet där ett utbyte av bil till cykel kan komma i fråga. Man 
definierar kortdistansresor som resor inom stans centrum. Av dessa resor genomförs i 
praktiken uppskattningsvis hälften per cykel. Något behov av vespa finns ej på AME 
eftersom man har en egen flakmoped. 

7.5 Administrativa förvaltningar 
De administrativa förvaltningarna utgörs av Kommunstyrelse-, Samhällsbyggnads-, 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt Stadsingenjörskontoret. De presenteras här 
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samlat eftersom alla förvaltningarna har kommunhuset som fast arbetsplats och alltså 
tillgång till en gemensam bilpool. 

De administrativa förvaltningarna har sammanlagt 225 anställda. Därtill kommer 
ytterliggare 75 anställda som är spridda över övriga förvaltningar som också har tillgång 
till bilpoolen, inalles 300 stycken. Bilpoolen handhas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Resemönster 

Körsträckorna som de anställda åker med poolbilarna är såväl korta inom kommunen 
som långa sträckor upp emot 100 mil. Någon styrning av valet av fordon förekommer 
inte. Valet görs av den anställde själv utifrån antalet resenärer och resans längd. 

Kortdistansresor definieras som resor kortare än två mil (inom kommunens gränser). 
Endast ett fåtal av resorna sker med cykel. 

8 Diskussion 
Transporternas belastning på vår miljö är mycket omfattande. I fråga om 
energianvändning står transportsektorn i Sverige för en femtedel av den totala 
energianvändningen på 440 TWh per år (Vägverket, 1995), och transporterna svarar för 
en fjärdedel av Sveriges koldioxidutsläpp (Vägverket, 1995). Att minska transporter är 
alltså något som leder till positiva miljöeffekter. Det leder även till lägre kostnader för 
kommunen eftersom bilinnehavet i en kommunal verksamhet brukar utgöra den tredje 
till femte största kostnadsgruppen. (Losman, pers kom) 

I Vänersborgs kommun skiljer sig förvaltningarnas verksamheter mycket åt vilket 
medför att det finns många olika resemönster. Dessutom råder det självklart olika 
kulturer på förvaltningarna i fråga om hur man transporterar sig eftersom det rör sig om 
en stor arbetsplats med 3 500 anställda. Det är lätt att ”dåliga vanor” som att välja bilen 
framför cykeln ”smittar av sig” bland kollegor. 

Under intervjuerna framkom att det finns en risk att körning med privat bil sker utan att 
det registrerats dvs. att reseersättning aldrig krävs ut av den anställde. Orsaken till att 
den anställde inte krävt ersättning för sitt resande är ofta att man kört så korta sträckor 
med sin bil att man upplever det som skamligt inför arbetsgivaren och därmed avstår 
från att meddela detta. Omfattningen av denna typ av icke registrerad körning är förstås 
svår att uppskatta, men om privat bil används i stor utsträckning så är det ett problem 
för kommunen ur såväl miljö- som trafiksäkerhetssynpunkt eftersom man inte har 
kontroll över de privata bilarna i fråga om utrustning som exempelvis krockkuddar, 
alkolås osv. 

En av förklaringarna till att privat bil används i tjänsten är att bokning av leasingbil 
förutsätter att man i förväg kan planera resandet under dagen vilket man inte alltid kan. 
Här råder förstås stora skillnader mellan förvaltningarna i fråga om 
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planeringsmöjligheterna, men generellt utgör detta en stor del av förklaringen. Att Barn- 
och ungdomsförvaltningen står för det största användandet av privat bil i tjänsten 
förklaras till viss del av att de är flest antal anställda. 

För den ekonomiska aspekten av en resepolicy visar erfarenhet att implementering av 
resepolicy kan ge en minskning av totala fordonskostnaderna på 3-5 %. (Ynnor 
Tjänstebilsförlaget AB, 2004) Det utgör ytterliggare en motivering till att använda just 
en resepolicy som transportreducerande åtgärd. 

Vid granskning av andra verksamheters resepolicies kunde konstateras att vad man 
väljer att innesluta i en sådan varierar mycket mellan policydokumenten. En del 
verksamheter väljer att redan i resepolicyn beskriva i detalj kraven man ställer vid inköp 
och leasing på bilarnas miljöprestanda. (Se till exempel resepolicy för Vetlanda 
kommun och Ulricehamns kommun.) Andra kommuner däremot beskriver enbart 
riktlinjer kring resandet i sig. 

Möten som kan skötas via distans beräknas minska resebehovet i en organisation med 
mellan 20 och 25 %. (Vägverket, 2002) Förvisso är detta bara en generell uppskattning 
men ger ändå en fingervisning om vilken potential distansmöten har i arbetet med att 
minska behovet av transporter. 

På grund av möjligheterna som ett sparsamt körsätt ger i fråga om minskad 
bränsleförbrukning borde denna form av åtgärd ges till betydligt fler än bara 
hemvårdspersonalen. Utbildningen måste inte innebära att personalen reser till en 
specifik plats där Eco Driving erbjuds utan kan enkelt göras genom interaktiva 
utbildningar med hjälp av datorprogram. För att därefter bibehålla effekten av ett 
förändrat körsätt krävs stimulansåtgärder. Det kan exempelvis röra sig om att de 
anställda delar på vinsten som uppkommer till följd av den minskade bränsleåtgången. 
(Vägverket, 2002) 

Kommunen har en roll som opinionsbildare som inte ska glömmas bort. Viktigt är att de 
riktlinjer som kommunen väljer att skriva in i sin policy skall de anställda uppmuntras 
att tillämpa även vid arbetsresorna till och från jobbet. Som exempel kan här nämnas 
Landskrona kommun som givit ekonomisk uppmuntran till sina anställda då de för 
arbetsresorna nyttjat kollektivtrafiken alternativt gått/cyklat. För att få ersättning 
krävdes att den anställde reste på detta sätt minst 75 % av arbetsdagarna per månad. 
(Naturvårdsverket, 1999) 

Om man i kommunen har ambitionen att verka som ett föredöme för ny teknik bör detta 
gå att utläsa ur policydokumentet. Jag föreslår därför en formulering om att man vid val 
av nya leasingbilar i första hand väljer modeller med biogasdrift. Under 2005 kommer 
en tankstation för biogas att byggas i Vänersborg och om bilbehovet kan tillfredställas 
med en biogasbil borde detta vara ett givet första val för kommunen. 

Resepolicyn ska användas för att upprätta konkreta mål kommunens 
transportreduceringar. Målen skall vara såväl klara och tydliga i sin formulering som 
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tidsbestämda och möjliga att följa upp. (Vägverket) Kommunen skulle förslagsvis 
kunna sätta som mål att en viss andel av alla kortdistansresor skall göras med 
tjänstecykel. Vidare kan som mål sättas att utbildning i sparsamt körsätt skall ha givits 
alla anställda inom en tidsperiod man bedömer vara rimlig. Vikten av en konkret 
förändring i handlande hos den enskilde anställde är nödvändig att framhålla. 

Inför upprättandet av en ny policy är det viktigt att organisationen tänker på att policyn 
ska harmonisera med redan befintliga dokument. För en resepolicy är det främst miljö- 
och arbetsmiljöpolicyn som är aktuell att ta hänsyn till så att inga motsättningar uppstår 
utan att de i stort visar på samma viljeyttring. 

Arbetet med att miljöanpassa transporter handlar i slutändan om att förändra människors 
tankemönster och därigenom deras resemönster. Utan att varje anställd ges förståelse 
och insikt i hur dennes vanor påverkar omgivningen kan varken måldokument eller 
konkreta handlingsplaner ha särskilt stor möjlighet att åstadkomma förändring 
(Naturvårdsverket, 2001). 

9 Förslag till resepolicy för Vänersborg 
Viktigt inför policyskapandet är att kommunen definierar för sig vilket syfte man har 
med upprättandet av en resepolicy. För Vänerborgs del är det minskad miljöpåverkan 
och ökad trafiksäkerhet man ser som främsta motiv. 

Vidare har man ambitionen att policyn ska vara enkel för de anställda att förstå. En 
förutsättning för att ett ändrat beteende verkligen ska komma till stånd är alltså att de 
anställda blir införstådda med den miljönytta deras ändrade handlande ger. 

Förutom syftet med resepolicyn är även ansvarsfördelningen mycket viktig att klargöra. 
Ansvarig för att policyn antas blir Kommunfullmäktige. Därefter blir respektive 
förvaltning ansvarig för att policyn implementeras i förvaltningarnas verksamhet. När 
det sedan blir aktuellt att sätta upp mål utifrån policyn är det Utvecklingskontoret som 
ansvarar för detta. 

I övrigt förändras inte ansvarsfördelning genom upprättandet av den nya policyn 
(Olsson, intervju). Det administrativa ansvaret för bilpoolen ligger fortfarande på 
receptionspersonalen. Likaså står drift och underhåll hos Vaktmästeriet. Leasingavtalen 
handhas som tidigare av Samhällsbyggnadsförvaltningens serviceenhet. 

Nedan presenteras områden som bör utgöra en lämplig grund för Vänersborgs 
resepolicy. 

Syfte: Minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten i Vänersborg. 

Omfattning: Samtliga kommunanställda och deras resor i tjänsten. 
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Ansvar: Respektive förvaltningschef ansvarar för att policyn implementeras i 
förvaltningens verksamhet. Upprättande av mål utifrån policyn ansvarar Utvecklings-
kontoret för. 

 

• Policyn ska kommuniceras till samtliga anställda i kommunen. Dessa skall förstå 
såväl policyns syfte som vikten av att de handlar efter den. 

• Utifrån policyn skall mål och handlingsprogram upprättas. Resultaten av målen 
skall mätas och återkoppling skall ske till de anställda. 

• I första hand skall den anställde ta ställning till om resan nödvändigtvis måste 
genomföras. Om ett möte kan ske på distans (mha tele-/videomöte eller dylikt) 
skall detta väljas främst. Möten som hålls på detta alternativa vis skall därmed 
också premieras. 

• Möten och utbildningstillfällen som inte kan genomföras på distans skall 
planeras, i fråga om plats och tid, på ett sådant sätt att det skapar minsta möjliga 
resebehov för dem som deltar. 

• Vid de resor som ändå måste genomföras skall valet av färdmedel vara det bästa 
tänkbara. I praktiken innebär detta att en rangordning enligt följande är lämplig: 

1. Tjänstecykel 

2. Kollektivt (tåg/buss) 

3. Bilpool/förvaltningens fordon 

4. Privat bil 

5. Flyg 

• Vid kortdistansresor dvs. resor under 2 km skall tjänstecykel användas från april 
till oktober. Kommunen betalar inte ut reseersättning för privat bil inom detta 
område. 

• Vid resor där valet står mellan kollektivt resande och kommunens fordon skall 
det kollektiva färdmedlet alltid väljas i första hand. 

• Vid resor där valet står mellan privat bil och kommunens fordon skall 
kommunens fordon alltid nyttjas i första hand. Privat bil får enbart användas i 
absoluta undantagsfall då bilpool ej kan bokas. 

• Vid resor där valet står mellan tåg, bil och flyg skall tåg alltid väljas i första 
hand. För val mellan flyg och bil får sedan det som lämpar sig bäst för tillfället 
nyttjas. 
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• Alla anställda skall ges möjlighet till utbildning i sparsamt körsätt. Alla 
anställda skall informeras om vikten av att tillämpa det sparsamma körsättet 
samt prioritera färdmedel i enlighet med policyn. 

• Alla anställda skall informeras om vikten av att tillämpa policyns riktlinjer även 
vid arbetsresor (till och från jobbet) dvs. att cykel eller kollektivt resande väljs 
före bil. 

• Vid alla resor med bil skall samåkning tillämpas i så stor utsträckning som 
möjligt. 

• Kommunen skall regelbundet kontrollera att de anställda har giltigt körkort. 

• För val av nya leasingbilar skall alltid bilmodeller med alternativa drivmedel 
övervägas i första hand; främst då biogas med tanke på ny tankstation för biogas 
i Vänersborg. 
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A Organisationsschema för Vänersborgs kommun 
 
I organisationsschemat är nämnderna markerade vita och förvaltningarna gula. I 
nämnderna sitter kommunens förtroendevalda. Under nämnderna finns förvaltningarna, 
i vilka de anställda arbetar. 
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B Emissionsfaktorer 
 

Emissionsfaktorer angivet i gram CO2/personkilometer 
Transportslag Leverantör Emissionsfaktor Källa 
Bil 
"genomsnittsbilen"  198 g/pkm 

Vägverket & 
Naturskyddsföreningen 

Minibuss  208 g/pkm Bilregistret 
 263 g/pkm Bilregistret   

   298 g/pkm Bilregistret 
Tåg SJ 0,00579 g/pkm SJ miljödata 

Flyg SAS 196 g/pkm 
Vägverket & 
Naturskyddsföreningen 

Virgin Express 127 g/pkm1 FOI 
Air France 146 g/pkm2 FOI 
Golden Air 186 g/pkm3 Luftfartsverket 

  
  
  
  Skyways 183 g/pkm Skyways 

1 Boeing 737-400, 65 % beläggning. 
2 British Aerospace 146-200, 65 % beläggning. 
3 Air Bottnia Saab 340A Europe, 65 % beläggning. 

 

 

 

Emissionsfaktorer angivet i gram CO2/liter drivmedel 
Drivmedel Emissionsfaktor Källa 

Bensin 2300 g/l 
Vägverket & 
Naturskyddsföreningen 

Diesel (MK 1) 2600 g/l 
Vägverket & 
Naturskyddsföreningen 
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C Rådata – tjänsteresor  
 
Kommunens fordon 
 
Barn och ungdomsförvaltningen 

Bilpoolen: 189 000 kilometer 
 Förvaltn. egna/leasade: Stödenheten 33 677 km 
      Musikskolan 25 000 km 
      IT 7000 km 
     Arena fritid uppg. saknas 
 
 
Gymnasieförvaltningen 

Bilpoolen: 57 108,7 km 
Förvaltn. egna/leasade: 140 000 km 
Inköpt bränslemängd: 9 326 l bensin 

 
 
Socialförvaltningen 

Bilpoolen: 224 580 km 
Förvaltn. egna/leasade: 973 210 km  

 
 
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen 

Bilpoolen: 10 760 km 
Förvaltn. egna/leasade: 12 000 km 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilpoolen: 32 040 km (varav Tjänsteenheten 12 630 km) 
Förvaltn. egna/leasade: Tjänsteenheten 137 200 km 

  Gatuenheten 424 380 km 
Inköpt bränslemängd: 81 578 l diesel, 
16 998 l bensin 

   VA-verket 125 000 km 
 
 
Stadsingenjörskontoret 

Bilpoolen: 5 650 km 
Förvaltn. egna/leasade: uppg. saknas 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Bilpoolen: 46 850 km 
Förvaltn. saknar egna/leasade fordon 
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Privat bil  
 
Förvaltning Antal mil 
Barn 22 151,10 
Gymnasie 5 710,50 
Social 6 642,90 
Miljö 66,6 
Samh 868 
Stads 80,6 
Kommun 2 447,30 
Total 37 967,00 

 
 
 
Flyg 
 

Förvaltning Avreseort Destination
Avstånd 

i km 
Antal 

enkelresor
Antal 

personkm Flygbolag 
Barn Trollhättan Stockholm 400 8 3200 Golden Air 
  Trollhättan Umeå 900 2 1800 Skyways 
  Trollhättan Umeå 900 4 3600 SAS 
Gymnasie Göteborg Paris 950 4 3800 Air France 

  Göteborg Barcelona 1800  2* 3600 
Virgin 
Express 

Samh Trollhättan Östersund 700 2 1400 SAS 
Kommun Trollhättan Stockholm 400 2 800 Golden Air 
  Trollhättan Stockholm 400 2 800 Skyways 
Total     6450 24 19000   

* Skolresa, en lärare deltog 
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D Frågor vid intervjuer 
 
 
Hur många anställda finns på förvaltningsenheten? 
 
Vem är ansvarig för val/inköp av fordon på förvaltningen? 
 
Vid val/inköp av era fordon, anser du att miljöaspekten har tagits i beaktande? 
 
Diskuteras redan i dagsläget hur ni kan minska resandet på er förvaltning? 
 
Hur ser ”resenärstypen” dvs. den genomsnittlige anställdes resande ut på er förvaltning?  

 
Vad har genomsnittsresenären för behov? 
Hur styrs denne i sitt val av transportmedel dvs. väljer den anställde själv 
eller är det verksamhetsansvarig på förvaltningsenheten som bestämmer 
färdsätt vid tjänsteresor? 

 
Hur definieras ”kortdistansresa” på förvaltningen? 
 
Hur stor andel av dessa ”kortdistansresor” uppskattar du att de anställda utnyttjar 
tjänstecykel till? 
 
Finns behov av ”kortdistansfordon” som t.ex. vespa på er förvaltning? 
 


