EXAMENSARBETE
MINSKA MIL I BIL – VILKA ÅTGÄRDER KAN HJÄLPA OSS?
SOTENÄS KOMMUN
Sotenäs, havets kommun, ligger mitt i Bohuslän mellan Oslo och Göteborg.
I kommunen bor ca 9000 personer i kustsamhällen. Sotenäs kan erbjuda en fantastisk livsmiljö med
rik och varierad fritid.
Nordens ark ligger i kommunen och näringslivet består bland annat av små näringsidkare till stora
bolag så som Abba (Orkla foods Sverige).
UPPGIFT
Kommunen bedriver en stor verksamhet i allt från hemtjänst till avfallshanterare. Då kommunen
består av några mindre samhällen krävs det att all verksamhet kommer ut till invånare. Detta innebär
att kommunen har ett antal bilar som används av kommunensanställda. I dag finns det inte någon
direkt styrning i hur fordonsflottan ska användas i form regler om när och om man får använda
bilarna.
Det finns därför troligen stor potential att spara in på antalet körda mil genom veckoplanering,
ruttplanering och liknande åtgärder. Uppdragsgivaren vill ha hjälp med att se över hur bilarna används
idag samt få förslag på verktyg och andra sätt som kan minska antalet körda mil och därmed minska
företagets miljöpåverkan.
Examensarbetet bör ta sin början med en sammanställning av hur bilarna används idag för att få ett
utgångsläge för att därefter ge en översyn av de metoder för att t ex ruttplanera som är applicerbara
i den typ organisation som detta handlar om. Resultatet bör innehålla förslag på hur kommunen kan
minska antalet körda mil utan att detta påverkar servicegraden eller effektiviteten.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som läser logiskt.
Omfattning
Examensarbetet omfattar 15hp som en kandidatuppsats, men kan göras om till en masteruppsats.
Ort
Kungshamn
Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras med uppdragsgivaren

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till ex-jobb@miljobron.se. Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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