
Program för klimatväxling i 
Västra Götalandsregionen



Klimatväxling i VGR….

….beslut i regionfullmäktige oktober 2015

….start 1 januari 2016

….november-oktober

….medel ska förbrukas samma år de samlas in



Klimatväxlingsavgiften

3 kr per mil privat bil
250 kr enkel inrikes
500 kr enkel Europa
1 000 kr enkel övriga 
världen



Utfall hittills

Ca 7 miljoner kr

Marginell minskning av flygresor 

Marginell minskning av km i privat bil 



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Inrikes Norden Europa Utrikes

2015 2016

Totalt antal flygresor i VGR



0

200

400

600

800

1 000

1 200

A
n

ta
l f

ly
gr

es
o

r
Antal flygresor mellan Göteborg-Stockholm

2016 2015



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Antal tåg och flygresor mellan Göteborg och Stockholm

Tåg Flyg



0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Antal flygresor per tillsvidareanställd 2016



0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

Antal kilometer med privata bilar

2016 2015



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Antal körda km med privat bil per tillsvidareanställd 2016



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Klimatväxlingsavgift (kr) per tillsvidareanställd 2016



Ny rese- och mötespolicy 2017

(beslutad i RF, gäller från 1 maj)

Varje förvaltningschef/VD har ansvar för att: 

• alla medarbetare känner till innehållet i styrdokumenten för tjänsteresor och 
möten. 

• alla medarbetare har kunskaper om vilka olika distansmötestjänster Västra 
Götalandsregionen erbjuder samt om säker och miljöanpassad trafik. 

• besluta om och årligen, med mätbara mål, följa upp de anställdas tjänsteresor. 

Varje chef har ett ansvarar för att: 

• styrdokument för resor och möten är kända och följs av medarbetarna. 

• regelbundet följa upp resvanor hos de medarbetare som reser mycket i sin tjänst 
för att säkerställa att resandet sker i enlighet med dessa styrdokument. 



Ny rese- och mötespolicy 2017, forts.
Anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att:

• följa riktlinjer, rutiner och anvisningar för resor och möten.

Riktlinjer

• ”Är slutdestinationen för resan Stockholm får flyg endast användas i undantagsfall 
och om särskilda skäl föreligger”

Uppföljning av ny resepolicy:

• Varje förvaltningsledning kommer att få statistik varje månad för egen uppföljning 

• Övergripande uppföljning av resandet i koncernledningens månadsrapport 
(månadsfakta)

Ytterligare resurser för information och kommunikation

• Förvaltningsledingsgrupper



Klimatväxling 
åtgärder 2017 



Prioriteringarna tas fram….

….från resultat av miljöprogrammet

….från arbetsgruppen för klimatväxling

….från avstämning miljösamordnarnätverk

….från samtal med t.ex. fastighetsnämndens presidium



Prioriteringarna ska….

….utgå ifrån miljöplan – minska klimatpåverkan

….ta hänsyn till spridning över olika verksamheter

….ta hänsyn till geografisk spridning



Förslag prioriteringar klimatväxling 2017
Livsmedel: 
- Utbildning/kommunikation kring vegetariskt och livsmedels klimatpåverkan                          
- Testverksamhet för klimatsmarta proteiner

Energi: 
- Verksamhetsenergi externt hyrda lokaler och egna lokaler (Energismarta avdelningar)
- Solel: utreda den faktiska potentialen

Transporter/Hållbart resande: 

- Kommunikations-/utbildningsinsatser (t.ex. resvaneundersökning)
- Säkra cykelparkeringar
- Distansmötesutrustning till gemensamma konferensutrymmen
- Elassisterade cyklar
- Förbättra statistik för egna fordon
- Vintercyklister



2017-09-06 Här skriver du in sidfot



2017-09-06 Här skriver du in sidfot



Klimatväxling 
åtgärder 2016 



Information

- Informationsturné

- Informationsmaterial



Laddinfrastruktur

12 sjukhus (42 stolpar, 84 platser) i år

- Fas 1: NÄL, Borås och Angered

- Fas 2: Skövde, Uddevalla och Mölndal

- Fas 3: Lidköping, Strömstad och 
Sahlgrenska

- Fas 4: Östra, Skene och Vara



Verksamhetsel

- Förbereder energiråd

- Förslag på åtgärder

Beräknad kostnad 700 000 kronor

InformationVerksamhetsel

- Förbereder energiråd

- Förslag på åtgärder



AmbulansfordonVerksamhetsel

- Förbereder energiråd

- Förslag på åtgärder

Beräknad kostnad 700 000 kronor

Ambulansfordon

- Upphandling försenad

- Hög aktivitet på marknaden

Åtgärden genomfördes inte 2016

Ambulansfordon



Elcyklar

- Stor efterfrågan

- Ansökningar på närmre 100 cyklar

Beräknad kostnad 1 650 000 – 1 900 000
kronor

AmbulansfordonVerksamhetsel

- Förbereder energiråd

- Förslag på åtgärder

Beräknad kostnad 700 000 kronor

Elcyklar
- Stor efterfrågan

- Ansökningar på över 220 cyklar

227 cyklar hittills, varav 177 st 2016




