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1. Energikontor Norr AB 

2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 

3. Energikontor Västernorrland 

4. Energikontor Gävleborg  

5. Energikontor Dalarna 

6. Energikontor Värmland  

7. Energikontor Region Örebro län  

8. Energikontoret i Mälardalen AB 

9. Kommunförbundet Stockholms län 

10.Energikontor Östra Götaland 

11.Hållbar Utveckling Väst 

12.Energikontor Norra Småland 

13.Energikontor Sydost 

14.Energikontoret Region Halland 

15.Energikontoret Skåne 
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Min morfar bensinkungen-   
Arne Sandberg som startade Uno-X i 
Sverige 1959 
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 För tidigt födda barn, för tjocka barn och vuxna, trafikolyckor, 
utrymmesförorening, luftföroreningar, global uppvärmning, 
hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier m.m.  
 

⁺ Folkhälsa i många dimensioner, attraktivare  
städer, levande landsbygd, innovation och  
nya företag, jämlikhet, en friskare miljö och  
ett ökat välmående. Sen är det kul också.  

 

Minus & plus 

⁺ 



Vad är hållbart resande? 
• Ett hållbart resande kan uppnås genom en kombination av bra fysiska 

förutsättningar, tvingande åtgärder/restriktioner och en påverkan på 
människors attityder och beteenden (ofta kallat ”Mobility Management”). 
En viktig del är att påverka resan innan den börjar. (Trafikverket) 

 

• Mer och mer handlar om att skapa förutsättningar att ta sig från  
dörr till dörr, dygnet runt, från A till B via C och D,  
utan bil. Framförallt utan egen bil som körs på  
fossila drivmedel, s.k. fossilbilar  
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Utmaningar 
 • Resande är av naturen gränsöverskridande, många olika målgrupper 

 
• Vi är samma person hela dygnet, men vi skiftar färdsätt utifrån våra olika 

roller och behov 
 

• Samverkan krävs, t.ex. kombinerad mobilitet som tjänst 
 

• Tekniken löser inte allt, beteendeförändringar krävs 
 

• Nya finansieringsmodeller  
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 hållbart resande är som ett nyårslöfte… 
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Höghastighetsjärnväg… 
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Inte bara bensinkung… 
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Tack, ha en bra konferens! 
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