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Energirådgivning vänder sig till: 

• Allmänheten

• Föreningar

• Små och medelstora företag

Opartiskt och kostnadsfritt om 
uppvärmning, energieffektivisering, 
transporter, solel mm!

Energi- och klimatrådgivning



RATTA GRÖNT – fossilfri mobilitet för gotländska 
småföretagare

• Informationsträffar och aktiviteter över hela Gotland

• Provkörning av fossilfria fordon tillsammans med andra aktörer

• Personliga och skräddarsydda besök hos småföretagare som vill byta till fossilfria fordon

• Inspiration i sociala medier. Möt gotlänningar som redan kör fossilfritt

• Projektet pågår under 2019 och 2020



• Företagen känner i allmänhet inte till 
hur de kan förändra sina inköp av 
fordon.

• De har inte undersökt vilka alternativ 
det finns till bensin och diesel.

• De får inte hjälp av bilhandeln, dvs 
förlag på tex gas- och elbilar.

Stort behov av information



RESERÅDGIVNING
- för hållbar arbetspendling på Gotland



Reserådgivning

1. Resvaneundersökning

2. Lokala förutsättningar på företaget och 
omgivningen

3. En handlingsplan tas fram i samråd med företaget.

4. Workshop för de medarbetarna

5. Uppföljning – har nya vanor skapats?



Vad har vi sett

• De flesta kör bil till och från arbetet.

• 60 % av de som bor i Visby tar bilen till arbetet, 
1-3 km.

• Arbetsgivarna/fastighetsägarna vågar inte ta 
betalt för parkeringsplatserna.

• Istället erbjuds anställda en parkeringsplats även 
om de bor nära.



Vad har vi sett

• Kollektivtrafiken nyttjas i liten omfattning

• Många har inte ens öppnat en tidtabell.

• O flexibla vad gäller arbetstider.

• Det krävs en attitydförändring för att främja cykling, 
gång och samåkning.



Vad har andra gjort?

Linköpings universitetssjukhus:
• Grön resplan
• Infört parkeringsavgift
• Kampanjer för cykling
• Piska och morötter

Karlstadbuss
• Varit med i processen från början vid planering av 

nya stadsdelar.



P-norm vid nybyggnation

Det går att få rabatt på P-talet, genom att:
• Erhålla bil- och/eller cykelpool
• Erbjuda låne- och hyrcyklar
• Subventionerade busskort
• Prioritera cykelparkeringar med väderskydd och 

pumpmöjlighet
• Införa parkeringsavgifter

Extra stor rabatt på P-talet, vid:
• Helt bilfritt boende



Rådgivning
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