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Hållbar Mobilitet Skåne 
Hållbar Mobilitet Skåne är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter. Vi arbetar 
för att minska miljöpåverkan från transporter och resor och för att få fler att välja mer hållba-
ra alternativ. Läs mer på www.hmskane.se 

Hållbar Mobilitet Skåne och Stiftelsen TEM vid 
Lunds Universitet bjuder på uppdrag av Trafikverket 
Region Syd in ert företag att medverka i projektet 
FARA. 
 
 Projektet pågår under senvinter och vår 2011. Vi 
startar med ett matnyttigt kick off -seminarium den 
27 januari och avslutar med ett seminarium i maj 
där projektets resultat presenteras och diskuteras.  
 
Som deltagare i projektet får ni: 
 Analys av nuläget med tjänsteresor i just ert 

företag. 
 En konkret handlingsplan för att nå ett mer 

ekonomiskt och miljömässigt bättre tjänste-
resande. 

 Information och goda exempel från andra 
företag samt kunskap om vilka praktiska 
verktyg som man kan använda sig av för ett 
framgångsrikt förändringsarbete. 

 

Ert åtagande är att som deltagare i projektet med-
verka vid seminarietillfällen, ta fram och förmedla 
information om företagets tjänsteresor inför en 
kartläggning och nulägesanalys samt att föra en 
diskussion om möjligheterna till förändring till ett 
mer hållbart tjänsteresande som ska resultera i den 
handlingsplan som är projektets slutprodukt.  
 
Trafikverket Region Syd medfinansierar projektet. 
Deltagareavgift för företag är 7 500 kr (exkl. moms). 
I detta ingår 15 timmars konsulthjälp och deltagan-
de i två seminarier. Det finns plats för 10 företag i 
projektet. Anmäl ert intresse senast den 14 januari 
till: 
 
Hållbar Mobilitet Skåne  
Marie.larsson@hmskane.se  
Tel:  040 - 675 32 37 
 
Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet 
Elin.Dalaryd@tem.lu.se  
Tel:  046 - 16 58 56 

Datainsamling 
• Datainsamling 
• Intervju hos företag 

Analys 
• Arbetssätt och styrdo-

kument/policies 
• Färdmedel, utsläpp, 

ekonomi 
• SWOT 
• Rekommendationer 

och förslag till hand-
lingsplan 

Slutrapport 
• Varje företag får egen 

konfidentiell rapport 
med resultat och rekom-
mendationer 

• Justering av rapport görs 
enligt feedback från företag 

Februari - mars 2011 April 2011 

Projektplan 

Kick off-
seminarium 
27 Januari 

Avslutnings-
seminarium 
maj 2011 

Företagsanpassad reseanalys  
– för hållbara tjänsteresor 

TEM 
TEM är en verksamhetsdrivande stiftelse som bedriver konsultverksamhet, leder forsknings- 
och utvecklingsprojekt, driver nätverk och håller näringslivsanpassade utbildningar, allt med 
fokus på hållbarhetsfrågor. Läs mer: www.tem.lu.se 
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