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Stora Hotellet, Jönköping



Energikontor Norra Småland [Sedan september 2012]

Uppdrag
• Energieffektivisering
• Förnybar energi
• Kommunernas energi-

& klimatrådgivning

Profilområden
• Hållbart resande 

och transporter
• Energieffektiva företag
• Hållbart byggande 

och renovering



13 anställda sedan igår och vi rekryterar…

Projektbaserade & projektfinansierade

• GoMate- elfordonspool, Hela RESAN
• Kraftsamling biogas II, FASTR på gång
• Energieffektiva företag (noder, nätverk)
• ES-samordning transporter, REDI- resfria möten i 

offentlig sektor, Horisont2020 (träningsläger söka EU-
projekt)

• Fler på gång…   



Hela RESAN 
REgionalt Stöd för hållbart resANde 

i ett expansivt Jönköpings län



Partners & finansiärer



Hela RESAN
Projektmål
Förändrade resmönster för hållbar 
arbetspendling och smarta tjänsteresor. För 
ökad konkurrenskraft och en koldioxidsnål 
ekonomi.

Fokus
Tjänsteresor, arbetspendling och 
beteendepåverkan

Tid och målgrupp
• 2017-03-01 – 2020-07-01
• Region Jönköpings län, länets kommuner samt små 

och medelstora företag



Hur Hela RESAN
är uppbyggd

Fokus 
• Beteendepåverkan 
(”mjuka åtgärder”)
• Tjänsteresor & 

arbetspendling



Rent konkret innebär det t.ex.
• Omvärldsbevakning 
• Sprida resfria möten 
• Arbeta för fler fordonspooler & främja 

samåkning
• Bygga med cykeln i åtanke
• Regionalt cykelbibliotek
• Kampanjer och beteendepåverkan
• Seminarium och workshops
• Feedback, idéer, färdiga koncept & 

uppmuntran
• Stöd för olika målgrupper

Delmål
1. Länsplattform ger kunskapsstöd

2. Koll på hållbart resande-siffrorna

3. Beteendepåverkande kampanjer

4. Alternativ för landsbygden 
5. Reserådgivning mot företag
6. Cykelfrämjande åtgärder

Projektmål
Förändrade resmönster för hållbar 
arbetspendling och smarta tjänsteresor. För 
ökad konkurrenskraft och en koldioxidsnål 
ekonomi.



Hela RESANs regionala cykelbibliotek
• För arbetsgivare i hela länet
• Se om tjänstecyklar är något för er - låna 

elcyklar och ellådcyklar gratis i upp till 3 veckor
• Boka cykel på www.rjl.se/cykelbibliotek



Träningsläger för resfria möten
• Du får lära dig mer om tekniken, ordföranderollen 

och deltaganderollen. Workshopen kommer att 
erbjudas sista fredagen i månaden under vår och 
höst 2018. Passet pågår som längst 1 timma och du 
kan delta oavsett förkunskap och teknisk utrustning.

• Anmälan:
• https://rjl.se/energikontoret/pagaende-

projekt/hela-resan/resfritt/anmalan-digital-
workshop/



Vill du veta mer om Hela RESAN?
• Kontakta oss! Projektledare ->  hanna.olovsson@rjl.se
• Följ oss via vårt nyhetsbrev
• Be om att bli tillagd på vår deltagaryta



www.rjl.se/plusenergiforum
https://www.rjl.se/energikontoret/plusenergiforum/program/



Program ”Hur en bygger för cykelns bästa”
13.00 Välkomna, Therese Silvander Energikontor Norra Småland

13.05 Emil Törnsten, Cykelfrämjandet ”Hur cykling blev det nya svarta”

13.50 Eric Sjögren, Cykelpoolen Sverige AB 

14.00  Lotta Olsson, Jönköpings kommun. ”I huvudet på en cykelplanerare”

14.45 Fika

15.00 Sandra Viktor, Linköpings kommun. ”I huvudet på en cykelplanerare” 

15.45 Summering av dagen

16.00 Dags att cykla/rulla/gå hemåt


