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Det kan vara skönt att resa iväg och lämna 
hemmet och vardagslivet. Resandet ger 
mycket i form av nya intryck, kontakter och 
kunskaper.  Det kan vara bra avkoppling.
Att sluta resa är knappast önskvärt. 
Men resor och turism är stora miljöbovar. 
Som resenärer bör vi ta vårt ansvar! 

Vid planering av nästa semesterresa kan du 
göra många aktiva val. Åk tåg i stället för 
fl yg. Sök eft er så rimliga lösningar som 
möjligt om du fl yger. Bo miljösmart och 
gynna den lokala ekonomin på resmålet. 

Uppdrag 3 till KlimatPirater
Planera era framtida långa resor så att påverkan på 
klimat och miljö blir så liten som möjligt. Alla resor 
längre än 10 mil räknas som långa. 

Använd checklistan och de ”Sju knep för att resa kli-
matsmart” som bifogas. 

Uppdraget ska redovisas i text och bild via bloggen 
och till projektledaren. Redovisa senast måndag den 
28 februari 2011. 

Ni får lång tid för detta uppdrag! Det beror på att 
långa resor inte ingår i vardagen. De görs sällan och 
oft ast planeras resan långt i förväg.

Skonaren Linnéa i solnedgång; www.skonarenlinnea.se

SJ:s ordinarie 2-bäddskupé på Midnattssolståget
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Ur Luftfartsverkets delårsrapport 2010-05-20:  
”Vulkanutbrottet på Island har fortsatt påverkat antalet flygplansrörelser negativt under april och 
utvecklingen för resten av 2010 är osäker, säger Thomas Allard, generaldirektör för LFV”. 

Lågprisflyget hade liten förmåga att ta ansvar för sina strandsatta resenärer. Det gjorde att förtroendet 
för dessa bolag minskade drastriskt. I slutet av maj minskar antalet resor med flyg fortfarande. Det 
drabbar till stor del lågprisflyget. 

I Sverige står semesterresor med flyg för totalt 4 miljoner ton utsläpp av växthusgaser per år.  
Flygresandet står för ungefär 10 % av de utsläpp som påverkar klimatet. 

Utsläpp i CO2 för olika färdmedel

Källa: Forskningsledare Jonas Åkerman på avd för miljöstrategisk  
analys, KTH, Stockholm. Tabellen är publicerad i DN 2008. 

 
Färdmedel

kg CO2/person  
och km

Tåg Sverige 0,0034
Tåg EU 0,036
Buss 0,03
Bil 4 personer 0,04
Flyg Charter 0,13
Bil 1 person 0,16
Färja 20 knop 0,16
Flyg Genomsnitt 0,22
Flyg Reguljärt 0,25
Färja 36 knop 0,47

Askmoln och svag trafikutveckling 

Vulkanutbrottet vid glaciären Eyjafjallajökull 
skapade kaos i den internationella flygtrafiken.  
Askan från vulkanen spreds med vindarna och 
risken var att den skulle stoppa flygplanens  
motorer. Från mitten av april 2010 var flyget 
periodvis helt avstängt i stora delar av Europa.  
Efter många år med ständigt ökande flygtrafik 
fick branchen problem. 
Vulkanen avger Eyjafjallajökull enorma mängder rök och aska. (Foto: dpa) 

Foto: www.evergreenlimousine.com 
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Checklista 
för att klimatanpassa långa resor 

1 Fundera på om resan behövs för att uppnå det som söks. Undersök om IT-teknik, telefon, webb, 
chat, videokonferens eller liknande kan kan ersätta den fysiskt resan. 

2 Går det att uppleva det du söker på en plats som ligger närmare? 

3 Kan du välja ett färdsätt som belastar klimat och miljö mindre? Välj tåg före buss före bil före flyg! 
Använd helst transportmedel som drivs med förnybara drivmedel. Goda exempel på  drivmedel är 
biogas, el och etanol. 

4 Kan du se själva resan som en del av  
upplevelsen när den tar längre tid för att  
du valt ett klimatsmartare sätt att resa? 

5 Undvik helst flyg på kortare distanser.  
 Välj tåg eller buss om möjligt.  

6 Om flyg är enda alternativet välj flygbolag: 
- som kan visa att deras flygplan är nya och 
 använder bränslet effektivt 
- vars flygplan har många säten och är fullsatta
- som kör non-stop och undviker mellanlandningar 

7 Låt långresor vara långa! Res inte så ofta. Stanna i stället längre tid på de platser som besöks.  
Passa på att ha kontakt med dem som bor där och ta till dig den lokala kulturen.  

8 Klimatkompensera resor genom att köpa utsläppsrätter. 
På sidan www.atmosfair.de finns en bra kalkylator för utsläpp. Utsläppsrätter går att köpa på Natur-
skyddsföreningens hemsida. www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/privat/utslappsratter. 
Många flygbolag har en utsläppskalkylator på sin hemsida. Du kan räkna fram mängden CO2 och 
klimatkompensera även där.
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Sju knep för att resa klimatsmart 

Vi börjar med samvetet 
Ska det få gnaga i ditt undermedvetna när du beställer din ouzu på den grekiska tavernan, ska 
det ligga som en mörk skugga över alla nya intryck, ska det få dig att från och med nu aldrig 
lämna din hemkommun? Så klart inte. 
Vi ska aldrig sluta resa, vi ska fortsätta att spara pengar och längta till den där staden, stran-
den, maten, arkitekturen. Vi ska fortsätta lära känna andra kulturer, möta nya människor och 
stifta nya bekantskaper.  

Men kanske inte riktigt lika ofta,  
och definitivt inte lika långt bort varje gång. Låt varannan resa bli en tågresa eller en båtresa. 
Vem har sagt att alla svar finns i Thailand? Testa Tallinn istället.  
Och vem har sagt att du måste ta flyget till Paris. Lägg till några semesterdagar och åk tåg. 
Men vad du än gör, stanna inte hemma. Nej, res och var klimatsmart. 
 

www.medvetnaval.se  anders.thuresson@medvetnaval.se  073-075 46 00

”Ska jag ha dåligt miljösamvete för att jag har bokat en resa till  
Kreta i sommar? Kan jag resa klimatsmart? I så fall, hur gör jag då?”  

Som resejournalist och författare till boken ”Klimatsmart – din 
guide till en miljövänligare vardag”, får jag ofta de här frågorna. 
Mina svar är alltid desamma: Ja, du kan resa klimatsmart. 
Nej, du ska inte ha dåligt samvete. 

Per Johnsson är frilansjournalist, författare och delägare i reportagebyrån Respress. 
Han reser helst till städer, men längtar ändå alltid till en tropisk strand. 
Klippt från: www.bortabra.se/Kronikor/Sju-knep-for-att-resa-klimatsmart 

Tallinn skyline från: www.baltictravelcompany.com
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forts. Sju knep för att resa klimatsmart  

Res och tänk på följande: 
Mellanlandning  
Om det går, försök att välja en non-stop-flight, eftersom det är under start och landning som planet 
drar som mest bränsle. Ju fler som ratar mellanlandningar, desto färre mellanlandningar blir det,  
allt enligt regeln om att efterfrågan styr utbudet. 

Planets ålder 
Fråga din resesäljare hur gammalt planet är. Jag erkänner, det är nördigt, men eftersom nya  
flygplansmodeller är bränslesnålare kan det vara värt besväret.  
Finns möjligheten att välja ett bolag med nyare plan, så gör det. 

Beläggningsgrad  
Välj fulla plan. Ju högre beläggningsgrad, desto mindre koldioxidutsläpp per passagerare.  
Charterbolagens flygplan som i snitt har 98 procents beläggning är ett bättre miljöval än halvtomma 
reguljärflyg. 

Hotellet  
Säg åt städpersonalen att de inte ska tvätta dina handdukar varje dag, och stäng av AC:n när du läm-
nar rummet. Eller ännu hellre, välj rum med fläkt. Kring Medelhavet är det vanligt med vattenbrist, 
så välj bort hotell som stjäl mycket vatten med stora parkanläggningar eller golfbanor. 
 

Shopping:  
Handla alltid lokalproducerat. 

Hyrbil:  
Fråga alltid efter miljöbilar,  
även om du vet att det inte finns.  
Återigen: Efterfrågan styr utbudet. 

Lång semester 
Låt långresan bli lång.  
Stanna borta länge när du väl reser. 

Se där, sju enkla knep för att rädda världen. Tillsammans gör vi skillnad. 
Per Johnsson 
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1. Jag är:   ¤ Man  Kvinna  ¤  Ålder: __________

2. Mina kunskaper före uppdraget Tur & Retur:  

Om resors klimatpåverkan:  ¤ Stora   ¤ Små   ¤ Inga alls

Om flygresors påverkan:  ¤ Stora   ¤ Små   ¤ Inga alls

Om vad jag kan göra själv: ¤ Stora   ¤ Små   ¤ Inga alls

3. Om uppdrag 3 ”Tur & Retur” tycker jag: 

   ¤ Jättebra  ¤ Bra   ¤ Mindre bra 

   ¤ Roligt   ¤ Sådär   ¤ Tråkigt 

4. Jag har lärt mig: 

   ¤ Jättemycket ¤ Lite   ¤Inget 

5. Frågor till MedvetnaVal? 

6. Synpunkter & Tips: 

Uppdrag 3

Utvärdering

Sänd  in formuläret i svarskuvertet senast månag 28 februari 2011
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