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Att bilar står stilla 95 % av sin livstid är ”old news”. Så vilka är 
då de nya sätt vi kan möta denna trista verklighet på? Ett sätt 
är via fordonspooler på arbetsplatser, företag, vid boendet 
och för allmänheten.  
 
På denna tematräff får ni praktiskt orienterad kunskap för hur ni som offentlig 
eller privat organisation skulle kunna närma er denna lösning på er ort. Vad 
för typer av fordonspooler finns det? Hur kan en fordonspool användas av 
både medarbetare och privatpersoner? Vad krävs för att en kommersiell aktör 
ska etablera sig i en stad? Vilka förutsättningar behövs för att en fordonspool 
verkligen ska minska människors klimatpåverkan?  
 
Vi får höra hur andra i länet har etablerat fordonspooler i sina kommuner och 
får en chans att ställa frågor till experten Pelle Envall på Trafikutredningsbyrån 
och flera av landets fordonspoolsleverantörer. Inte minst kan vi också bilda 
nätverk för att gå från ord till handling efter dagens slut.

Tematräff
Fordonspooler

5 december
kl. 9.45 - 15.00
Tranås Stadshus,

sal Tranan 1 

Hela RESAN



Hela RESAN

09.45 Välkomna! 

10.00 Introduktion  
och framtidsspaning 
med Pelle Envall,  
Trafikutredningsbyrån
Pelle Envall är VD på  
konsultföretaget Trafik- 
utredningsbyrån och har av 
tankesmedjan Fores kallats 
en av landets ledande 
experter inom parkerings- 
och mobilitetslösningar för 
ny bebyggelse.

11.00 Goda exempel från länet
I Tranås kommun finns en elbilspool med två elbilar 
tillgängliga för kommunanställda och privatperso-
ner. Det finns också andra exempel i länet. Ta del av 
framgångsfaktorer, utmaningar och goda råd.

11.30 Bikupor & gruppdiskussion
Vilka frågor behöver ni svar på för att kunna gå 
vidare i er organisation? Vilka utmaningar ser ni?

12.00 Lunch

13.00 Hearing – Ställ frågor till aktörerna  
på marknaden
Representanter från flera fordonspoolsleverantörer 
medverkar på länk för att svara på frågor och be-
rätta om vilka förutsättningar som krävs för att de 
ska gå in och etablera nya fordonspooler på en ort.

13.45 Gruppdiskussioner – Hur går ni 
vidare nu?

14.30 Fika och avslut

Program    
Tematräff:  Fordonspooler

www.rjl.se/energikontoret@energikontornorrasmaland @energikontoret @energikontoret

VI ÄR EN DEL AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

TID: Torsdag 5 december 2019 kl. 9.45 - 15.00

PLATS: Tranås Stadshus, Stadshusplan 1,  
sal Tranan 1 

MÅLGRUPP: Politiker och tjänstepersoner 
inom kommun, andra offentliga organisationer 
eller privata företag med intresse för frågan. 
Till exempel hållbarhetsstrateger, stads- 
planerare, fordons- och transportansvariga och 
ledningsfunktioner.

KOSTNADSFRITT! Vi bjuder på lunch och fika.

MEDVERKA VIA WEBB: Möjlighet finns även 
att medverka via webb för de som inte kan  
ansluta sig fysiskt. Vi ser dock gärna att så 
många som möjligt deltar på plats.

ANMÄLAN: Senast 21 november  
Anmäl dig här! 

TA DIG HIT: Tranås Stadshus ligger centralt i 
Tranås med cirka 10 minwuters gångväg från 
Tranås station. Start- och sluttid är anpassat  
efter kollektivtrafiken. Använd www.jlt.se för 
att leta lämpliga buss-/tågförbindelser.  
Du som åker bil – anmäl gärna intresse för 
samåkning i anmälan. 
– Tankstationer för fordonsgas finner du här! 
– Publika laddplatser för elbilar finner du här!

FRÅGOR: Kontakta Lydia Olofsgård  
076-145 29 02, lydia.olofsgard@rjl.se

https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=1b6bccb7-e525-42f3-aab9-ef61170f5212
http://www.jlt.se
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/
https://www.uppladdning.nu/
mailto:lydia.olofsgard%40rjl.se?subject=

