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• 2017 reste vi på institutionen 15 700 km med tåg, vilket
resulterade i utsläpp om 40g koldioxid. Hade vi i stället åkt denna
sträcka med exempelvis bil, hade utsläppet blivit 16 ton.
Fortsätt att välja tåg när ni kan!
• Våra flygresor på 184 000 km resulterade emellertid i utsläpp
motsvarande totalt 17 ton koldioxid. På medarbetarnivå ökade
dessutom institutionen sitt totala flygresande från 2016 till 2017
med 1,9%.* Visserligen har SU:s totala ökning under denna period
varit ännu högre (7,5%), liksom utsläppet per medarbetare på
universitetsnivå är nästan tre gånger högre än på vår institution.
Vi bör dock alla arbeta för att vända på denna trend.
Välj alltså tåg när ni kan!
• Våra enligt reglementet särskilt oönskade »kortresor», dvs.
flygresor på sträckor kortare än 500 km, minskade kraftigt från
2016 till 2017. Detta motsvarar en minskning i utsläpp från 18 till
10 kg per medarbetare. Detta är självfallet glädjande, så mycket
mer som en Östersjöinstitution inte helt kan undvika sådana
flygresor. Såväl Helsingfors som Riga ligger exempelvis närmare
Stockholm än 500 km. De stora färjorna är visserligen också stora
miljöbovar, men inte i betydligt lägre division än flyget.
När tid- och arbetsförhållande så tillåter, bör vi för
Östersjöresor överväga färjorna.**
För institutionens resepolicy, se nästa sida!

Från 309 kg per medarbetare till 318 kg koldioxid.
Färjor upptas inte i resebokningsverktyget, men om ni mejlar eller ringer resebyrån,
tar de hand om färjebokningar på ett smidigt sätt.
*

**
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• Överväg webbmöten, telefon- och/eller videokonferens som ett
alternativ till resa. Universitetet tillhandahåller videokonferensverktyget Adobe Connect Pro, som du lätt hittar information i ord
och film om på www.su.se.
• Vid taxiresa, ha som rutin att beställa miljötaxi
(dvs. från miljöcertifierat taxibolag).
• Använd kollektivtrafik i möjligaste mån inom Storstockholm
samt vid vistelser på andra platser där det finns tillgång till ett
kollektivtrafiksystem.
• Res med tåg vid resor som är kortare än 500 km.
• Överväg möjligheten att resa med tåg vid resor som är
längre än 500 km.
• Undvik mellanlandning vid flygresor inom Europa. Vid resor till
och från flygplatser, använd i möjligaste mån kollektivtrafik.
• Vid konferensbesök välj boende nära mötes- eller
konferenslokal.
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