
HÅLLBARA 
FÖRETAGSRESOR 2.0

Finansierat av



Fram till slutet av 2024 kommer 20-30 företag i 
Helsingborgs stad och Lunds kommun coachas för 
att ställa om till att resa mer hållbart, öka andelen 
digitala möten och därmed minska sina CO2
utsläpp.

Nytt nätverk- Hållbara företagsresor 2.0 



Vinsterna är många…

Minskade kostnader för resor Stärkt varumärke & 
miljöprofil

Sundare pendlingsvanor Bättre balans mellan
arbete och fritid

Mindre trafikträngsel
i våra städer

Högre kompetens
digitala möten





Utsläpp av 
växthusgaser 
från transporter 
i Skåne 

Persontransporter 
står för majoriteten 

av utsläppen.
Varannan bilresa är 

under 5 km.



Elbilar bättre för klimatet, 
men inte hela lösningen för staden

Ytan som krävs när 60 personer ...

… kör bil … åker buss … cyklar … arbetar hemma



Hållbara företagsresor 1.0
2018-2020

• Målsättning: minska CO2-utsläppen med 
5 procent. Resultatet blev 45 procent för
affärsresor

• Alla företag arbetade med individuella
handlingsplaner – målet var att skapa
nya vanor som fungerar långsiktigt

• Genom nätverk stärker företag varandra





Nu reser vi hållbart igen!
Ta chansen och gå med i nätverket

• Erbjudandet går ut till företag med ett 
engagemang i hållbarhetsfrågan, som har mer 
än 50 anställda

• Medverkan är kostnadsfritt
• Ni erbjuds: Coaching, nätverksträffar, 

expertstöd, inspirationsföreläsningar etc

• Projektet kommer följas av forskare



Detta ska vi göra, CERO-modellen

Nulägesanalys

WorkshopIndividuell 
handlingsplan

Inspirations-
föreläsningar

Individuell coaching

Nätverksträffar

Kick off!

STEG 1

KARTLÄGG era resvanor. 
Utse en mobilitetsansvarig

STEG 2

Ta fram en HANDLINGSPLAN. 
Handlingsplanen ska innehålla 

MÅL, tidsatta ÅTGÄRDER,  
ANSVARSFÖRDELNING.

STEG 3

GENOMFÖR åtgärderna

STEG 4

ÅTERKOPPLA till 
medarbetare och 

UTVÄRDERA åtgärderna





Tack för er uppmärksamhet, hoppas vi hörs!

Intresserad? Kontakta oss så pratar vi mer

Vi planerar att ha 10 klara företag i slutet av januari

Astrid Bachs, Tekniska förvaltningen Lunds kommun

Astrid.bachs@lund.se

046- 359 57 93
lund.se (sök på hållbara företagsresor)

mailto:Astrid.bachs@lund.se
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