
Sammanfattning av projektet

Resejämföraren är ett webbaserat verktyg som gör 

det möjligt för användaren att jämföra färdmedlen 

gång, cykel och bil. Jämförelsen inkluderar resans tid, 

sträcka, kostnad, miljöbelastning och kaloriförbruk-

ning fördelat på de olika färdmedlen.

Resejämföraren har gjorts tillgänglig för Östersunds 

kommun i samverkan med Lunds kommun som har 

producerat tjänsten. Anpassning och införande av 

tjänsten har skett i samarbete med Trafikverket Re-

gion Mitt. Syftet är att öka användandet av hållbara 

transportmedel i regionen genom att tillhandahålla 

ett lättillgängligt verktyg som stödjer omprövandet av 

resvanor generellt och framhåller de hållbara färdsät-

ten specifikt. 

Användaren kan föra in sin resväg genom att söka 

adresser eller placera ut punkter på kartan. Jämfö-

relsen visar sedan ett resultat per resa och per år för 

de olika aspekterna. Detta gör att användaren kan 

omvärdera sina resvanor och basera beslut på faktorer 

som är betydelsefulla i vardagen.

Tjänsten bygger på OpenStreetMap, en redigerbar 

kartfunktion som sträcker sig över hela världen. Det 

används tillsammans med ett adressregister som har 

köps in från Metria. 

I Lund ingår även kollektivtrafiken i Resejämföraren 

och tanken var att göra detsamma i Östersund. Men 

det visade sig att förhållandena skiljde sig mellan 

städerna när det gäller att koppla samman kollektiv-

trafikens tidtabellsystem med Resejämföraren. Till 

följd har det inte funnits utrymme i budgeten för att 

inkludera kollektivtrafik i Resejämföraren, det är dock 

en utvecklingsmöjlighet.

Resejämföraren kommer att vara en viktig pusselbit 

i Grön Trafiks arbete för mer hållbara transporter i 

Östersund och förhoppningsvis en tjänst som kommer 

att nyttjas väl av både medborgare och företag. Vi 

kommer att använda Resejämföraren i flera av våra 

projekt samt fortsätta arbetet med att marknadsföra 

den, vi kommer även jobba för att utöka tjänsten med 

kollektivtrafik.

Resejämföraren

Vad betyder dina resevanor för plånboken, 

klimatet, kalorierna och restiden?

www.ostersund.se/resejamforaren

Kortrapport Resejämföraren

Grön Trafik, Samhällsbyggnad, Östersunds kommun, 831 82  Östersund, tel 063-14 30 00, www.ostersund.se/grontrafik 

Resejämföraren har synliggjorts på kommunens hem-

sida och på Grön Trafiks facebooksida. En rollup har 

tagits fram för att marknadsföra tjänsten.



Kontaktpersoner

Anne Sörensson
063-14 46 61

Petter Björnsson
063-14 45 94

Kortrapport Resejämföraren

Grön Trafik, Samhällsbyggnad, Östersunds kommun, 831 82  Östersund, tel 063-14 30 00, www.ostersund.se/grontrafik 

Testa Resejämföraren för att se effekterna av dina resvanor!  

www.ostersund.se/resejamforaren 

Lars-Olof bor i Lillsjön och pendlar 5 km med bil 

till arbetet i centrala stan. Om han övergår till att 

cykla istället sparar han 18 kr och 0,9 kg koldioxid 

per resa, han förbränner dessutom 153 kcal. Med 

cykel blir resvägen 400 m kortare och den tar endast 

4 min längre. På ett år har han sparat hela 8 000 

kr och 396 kg koldioxid, och eftersom han cyklar så 

mycket har han förbränt kalorier motsvarande 12 kg 

choklad! 

Exempel


