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Projektmål 
Förändrade resmönster för hållbar 
arbetspendling och smarta tjänsteresor. För 
ökad konkurrenskraft och en koldioxidsnål 
ekonomi. 
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Think BIG, start small, ACT NOW 
Strax över 40 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer 
från bil, flyg och sjöfart (transport) 
 

Cirka 33 % kommer enbart från biltrafiken  
 

Dags att växla upp och få till den där förändringen! 
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Hela RESAN i Jönköpings län 
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Målgrupper 
 Region & kommuner 
 Små & medelstora företag 

Projekttid 
2017-03-01 – 2020-07-01 
 

Resurser 
5,5 anställda 
17,4 miljoner  
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Stöttar upp & 
 samarbetar med… 

Partners & finansiärer 



Hur Hela RESAN 
Plusenergiforum 2017 

är uppbyggnad 
Fokus  
• Beteendepåverkan  
(”mjuka åtgärder”) 
• Tjänsteresor & arbetspendling 
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Delmål 
 

1. Länsplattform ger kunskapsstöd 
 

2. Koll på hållbart resande-siffrorna 
 

3. Kampanjer 
 

4. Alternativ för landsbygden t ex. resfria möten, 
samåkning, anropsstyrd taxi… 
5. Reserådgivning mot företag 
6. Cykelfrämjande åtgärder t ex. regionalt cykelbibliotek, 
bygga för cykelns bästa, kombinera cykel & 

kollektivtrafik… 

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



Hittills har Hela RESAN… 

• Påbörjat arbetet med tre upphandlingar kring fordonsstatistik, lärande och utveckling och resvaneanalys 

• Hållit träningsläger i resfria möten och undersökt möjligheterna till ökad vårdplanering via webbmöten 

• Satt igång ett arbete med högskolan kring en webbsida som på sikt ska bli en digital bank med goda exempel  

• Påbörjat arbete med ett regionalt cykelbibliotek där organisationer ska få låna cyklar till sina arbetsplatser 

• Börjat utveckla koncept för reserådgivning och gröna resplaner 

 

Och mycket mer… 
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I närmaste framtiden ska Hela RESAN… 

• Upprätta ett nätverk för Hållbart resande i Jönköpings län 

• Färdigställa våra upphandlingar 

• Träffa kommuner, hjälpa till med handlingsplaner, ge förslag på interna arbetsgrupper och sprida goda exempel 

• Dra igång kampanjer och fortsätta arbeta med cykling 

• Ta fram och sprida alternativ för landsbygd, t ex. samåkningsalternativ och fordonspooler 

• Påbörja reserådgivning mot små och medelstora företag 

 

Och mycket, mycket mer, så håll utkik! 
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Samarbete 
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Tack! Frågor? Kontakta oss gärna! 
Projektledare ->  hanna.olovsson@rjl.se 

Bitr. projektledare –> lydia.olofsgard@rjl.se 
 

Följ oss via vårt nyhetsbrev - > Skicka ett mail så lägger vi till dig!  

 

  

Stefan Lydia Mattias Jesper Tess Hanna Erhan 
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