Workshop:
guidelines för mobilitetstjänster
vid boendet
En aktivitet inom projektet ”GoMate 2.0- fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med
gamla och nya partners”
Projektet finansieras av Energimyndigheten och dagen arrangeras av
projektledare Therese Silvander Energikontor Norra Småland &
Åsa Aretun på VTI som är guidelinesansvarig
Stockholm 25 november 2019

Med stöd från

15

regionala energikontor i Sverige

360
energikontor i Europa

Om Energikontoren Sverige
•

Nationell partner för regionalt energi- och klimatarbete

•

Oberoende projektpartner inom förnybar energi
och energieffektivisering

•

Samordnar landets kommunala energi- och klimatrådgivare

•

Alltid offentlig juridisk huvudman (region,
kommunförbund, publikt AB)

•

Projektbaserade och –finansierade

•

Vana att jobba med många olika sorters aktörer
(offentlig, privat, akademi m.fl.)

•

En del av EU:s energipolitik

•

Medlemmar i den Europeiska
Energikontorsföreningen FEDARENE

Energikontorensverige.se

Dagens lokalvärd 2030-sekretariatet säger hej

Hej!

GUIDELINES – MOBLITETSTJÄNSTER VID BOENDET

Bästa kunskapen vi kan
hitta för att planera,
anordna och driva väl
fungerande
mobilitetstjänster vid
boendet kopplat till mål
om hållbar mobilitet.

Dagens program
Varmt välkomna! Therese Silvander Energikontor Norra Småland & Anna Lindén 2030-sekretariatet

1.

Inledning – Guidelines mobilitetstjänster vid boendet (bakgrund, behov, varför vi är här) samt upplägget för dagen, Åsa Aretun,
VTI

2.

Boverkets vägledning Flexibla parkeringstal och mobilitetsåtgärder, Magnus Jacobsson Enhetschef Boverket. (Skype)

3.

Förslag och resonemang i betänkandet SOU 2019/17 Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling ,
Christina Leideman, Samordning för bostadsbyggande, Regeringskansliet

4.

Fastighetsägarna, Från parkering till mobilitet- framtidssäkra fastigheter i ett nytt mobilitetslandskap. Helena Olsson

5.

Riksbyggens hållbarhetsverktyg för mobilitet (utvecklingsarbete). Pelle Envall för Riksbyggen

6.

M Volvo Car Mobility (fd. Sunfleet) Erfarenheter och önskemål framåt Sofie Tuvinger & Anna Eriksson

7.

Cykelpoolen Sverige AB, Erfarenheter och önskemål framåt, Eric Sjögren (Skype)

12.00 LUNCH

8.

Vad vet vi utifrån demonstrationsprojekt som ”GoMate elfordonspool” och annan forskning? Åsa Aretun, VTI

9.

Erfarenheter från projektet ”Innovativ parkering”. Fredrik Johansson, KTH

13.15 Inspel frågeställningar till guidelinesarbetet inkl. fika
14.45 Arbetet framåt

15.00 Avslut, tack för idag!

Diskussion om vad vi vill ha löst i guidelinesen
• Små grupper, vi delar upp er utifrån organisationstillhörigheter
• Utse en diskussionsledare (Pelle E är en) och en som hjälper oss
dokumentera (tack på förhand  )
• Både nybyggnation och befintliga fastighetsbestånd
• Tänk igenom vad du i din roll behöver för att mobilitetstjänster vid
boendet ska vara enkelt och smidigt från början, gå laget runt och
presentera
• Klura på vad som behövs för facilitering mellan två roller, vilka är
hindren och hur löser vi dem tillsammans?
• Kom ihåg att fika 
• 45 min diskutera + 45 min redovisa (alla grupper)
Lånad bild från visitstockholm.se

RECAP: GUIDELINES – MOBLITETSTJÄNSTER VID BOENDET

Bästa kunskapen vi kan
hitta för att planera,
anordna och driva väl
fungerande
mobilitetstjänster vid
boendet kopplat till mål
om hållbar mobilitet.

Arbetet framåt
• Tips- och frågelåda (på projekthemsidan)
• Litteraturöversikt (Åsa)
• Referensgrupp
• Presentation av guidelines, höst 2020, (webbinarium)

Kontaktperson: Therese Silvander, projektledare GoMate 2.0
Therese.silvander@rjl.se; 072-702 06 23
Tack för idag, vi hörs!

