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Hela RESAN- regionalt stöd för hållbart resande
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Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
•

bevilja projektet ”Hela RESAN – regionalt stöd för
hållbart resande Jönköpings län” med projekttiden 201703-01 – 2020-07-01, regionala projektmedel ur det statliga
anslaget 1:1 enligt följande:
År: 2017
2018
2019
2020

1 082 000 kr
1 410 000 kr
1 452 062 kr
620 100 kr

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen
medfinansiering infrias samt att medel från EU:s strukturfond
(ERUF) beviljas.
•

projektbeskrivning kompletteras till handlingarna.

Sammanfattning
Projektet fokuserar på hållbart resande med beteendepåverkan
som mål. Att förändra resmönster för tjänsteresor och
arbetspendling till ett mer hållbart sådant har stor potential i
övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Syftet med projektet
är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi genom att koordinera
och accelerera arbetet med hållbart resande i Jönköpings län.
Projektet ska stötta projektdeltagarna i att arbeta systematiskt med
aktiviteter kopplade till handlingsplaner. Stödet till länets
kommuner, Region Jönköpings län samt små och medelstora
företag ska minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och
arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler
transportalternativ.
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Hela RESAN – regionalt stöd för
hållbart resande i Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnden för Trafik, Infrastruktur och miljö beslutar
•

bevilja projektet ”Hela RESAN – regionalt stöd för hållbart resande
Jönköpings län” med projekttiden 2017-03-01 – 2020-07-01, regionala
projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 enligt följande:
År: 2017
2018
2019
2020

1 082 000 kr
1 410 000 kr
1 452 062 kr
620 100 kr

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering
infrias samt att medel från EU:s strukturfond (ERUF) beviljas.

Sammanfattning
Projektet fokuserar på hållbart resande med beteendepåverkan som mål. Att
förändra resmönster för tjänsteresor och arbetspendling till ett mer hållbart sådant
har stor potential i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Syftet med projektet
är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi genom att koordinera och accelerera
arbetet med hållbart resande i Jönköpings län. Projektet ska stötta
projektdeltagarna i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till
handlingsplaner. Stödet till länets kommuner, Region Jönköpings län samt småoch medelstora företag ska minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och
arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.

Tjänsteskrivelse
2016-09-06

RJL2016/1803

Information i ärendet
Projektet genomförs av Energikontor Norra Småland som är en del av Region
Jönköpings län. Genom projektet kan Region Jönköpings län ta ett helhetsgrepp
om arbetet med hållbart resande, projektet bygger på en bred samverkan både
inom Region Jönköpings län och med externa aktörer som kommuner i länet och
privata företag. Projektet kompletterar mycket väl den ordinarie verksamhet som
bedrivs inom Regionens verksamheter som exempelvis länstrafikens
kollektivtrafikplanering och infrastrukturplaneringen inom Regional Utveckling.

Beslutsunderlag
•
•

Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län
Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Energikontoret
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Hela RESAN

Energikontor Norra

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

2017-03

2020-07

Status

Diarienummer

RJL/XX
Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Projektet genomförs av Energikontor Norra Småland som är en del av Region
Jönköpings län. Genom projektet kan Region Jönköpings län ta ett helhetsgrepp om
arbetet med hållbart resande, projektet bygger på en bred samverkan både inom
Region Jönköpings län och med externa aktörer som kommuner i länet och privata
företag. Projektet kompletterar mycket väl den ordinarie verksamhet som bedrivs
inom Regionens verksamheter som exempelvis länstrafikens kollektivtrafikplanering
och infrastrukturplaneringen inom Regional Utveckling
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

Projektet kopplar till främst till målområdet "Livsmiljö" i RUS. Detta då projektet
syftar till att genom samverkan kunna påverka så att fler resor sker på ett
hållbart sätt. Detta innebär både att utifrå en nulägesannalys öka kunskaepen i
frågan och sedan genom aktiviteter få till stånd förändrade beteenden som ger
mätbara resultat. Av de sju framgångsfaktorer som identifierats i RUS kan fyra
direkt kopplas till projektet. Klimat och energi, kommunikationer, attraktivitet
och regional kraftsamling och ledarskap.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Infrastruktur

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

Hela projektet bygger på de horisontella kriterierna, då resmönster skiljer sig
mellan män och kvinnor, äldre och unga, nyanlända/nyinflyttade och de som bott
länge i länet.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Effekten av projektet har stor miljönytta i övergången till en koldioxidsnål
ekonomi; lägre utsläpp till luft, mark & vatten m.m. Tydlig folkhälsokoppling:
lägre utsläpp (allergier, hjärt-kärl-lungproblem), bättre allmänkondition
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
© Region Jönköpings län RjL5148 Version 1 2016.02

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT

2(3)

År

Summa

Typ av medel

2017

1082000

Regionala utvecklingsmedel

2018

1410000

Regionala utvecklingsmedel

2019

1452062

Regionala utvecklingsmedel

2020

620100

Regionala utvecklingsmedel

Totalt

4 564 162,00 kr

Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.

© Region Jönköpings län RjL5148 Version 1 2016.02

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT

Utbetalningsprognos
År 2020-2020 beräknar vi att betala ut 4 564 162 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se

© Region Jönköpings län RjL5148 Version 1 2016.02
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Typ

EU-medel/Investeringar för tillväxt och
sysselsättning/Småland med öarna/4 Att stödja
övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer

Status

Sparad

Sparad

2016-09-15

Mottagare

Tillväxtverket

1. Uppgifter om projektet
Projektets namn

Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett
expansivt Jönköpings län

1.2 Datum för projektstart

2017-03-01

1.3 Datum för projektavslut

2020-07-01

1.4 Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet
Jönköping
Aneby

Eksjö

Gislaved

Gnosjö

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Värnamo

1.5 Typ av projekt

5

1.6 Har projekt sökt finansiering ur minst två
programområden?
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning

Nej

Med transporter finns många negativa effekter kopplade till vilket färdmedel vi väljer. Bilen har en
dominerande ställning som förstaalternativ, ofta vanemässigt, både för korta och lite längre resor inom länet.
Detta har stora effekter på hälsa, miljö, ytanvändning m.m. Hela RESAN fokuserar på hållbart resande med
beteendepåverkan som mål. Att förändra resmönster för både tjänsteresor och arbetspendling till mer hållbart
har stor potential i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
Syftet med projektet är att bidra till en koldioxidsnål ekonomi genom att koordinera och accelerera arbetet
med hållbart resande i Jönköpings län, utifrån regional samverkan och effektiv resurshantering. Det regionala
stödet för hållbart resande ska stötta projektdeltagarna i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till
deras handlingsplaner. Stödet till länets kommuner, Region Jönköpings län samt små- och medelstora företag
ska minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler
transportalternativ.
Projektperioden är 2017-03-01¿2020-07-01 och stöd söks inom ramen för den regionala utvecklingsfonden.
Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal energieffektiva koldioxidsnåla
samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Delmålen som
projektaktiviteterna utgår ifrån är: kunskapsstöd, koll på hållbart resande-siffrorna, beteendepåverkande
kampanjer, alternativ för landsbygden, reserådgivning samt cykelfrämjande åtgärder.
Projektägare och projektkoordinator är Energikontor Norra Småland, där fyra personer fördelat på ca 3,5
tjänster kommer jobba med projektet tillsammans med två projektdedikerade heltidsanställda ¿reseledare¿ på
länets största arbetsplatser Region Jönköpings län respektive Jönköpings kommun. Finansiärer är
Tillväxtverket (EU:s regionala strukturfond), Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och länets
kommuner samt ett företag. Dessa är även de främsta målgrupperna även om målgruppen är bred då hållbart
resande berör alla i samhället. Hur resan till jobb/skola och i tjänsten görs hänger ihop- vi skiftar roller,
aktiviter och därmed ofta färdmedel under dagen.

2. Uppgifter om sökande
Organisationsnummer

232100-0057

Organisationsnamn

Energikontor Norra Småland

Juridisk form

18

Organisationens postadress

Box 1024

Organisationens postnummer

551 11

Organisationens postort

Jönköping

Arbetsställenummer

1923-5886

Arbetsställenamn

Landstingets kansli i Jönköping

Besöksadress

Husargatan 4

Postnummer

554 53

Postort

Jönköping

Är organisationen momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Omfattas er organisation av Lagen om offentlig
upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?
Eventuellt beviljat stöd utbetalas till ert

Ja

Ange nummer för valt betalningssätt

935-2683

2.15 Kontaktperson
Namn

Therese Silvander

Telefon

072-204 06 23

E-post

therese.silvander@rjl.se

2.16 Projektledare
Namn

Therese Silvander

Telefon

072-204 06 23

E-post

therese.silvander@rjl.se

2.17 Ekonomi
Namn

Carlos Pettersson

Telefon

072- 554 58 41

E-post

carlos.pettersson@rjl.se

3. Samverkansparter

4. Bakgrund och omvärld
4.1 Bakgrund

Ja

2

Hur vi transporterar oss ger olika effekter beroende på vilket färdmedel vi väljer. Bilen har en dominerande
ställning som förstaalternativ, ofta vanemässigt, både för korta och lite längre resor inom länet. Detta har
stora negativa effekter på hälsa, miljö, ytanvändning m.m.
Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås. Området är komplext
och det behövs både bredd och djup, olika kompetenser, samt samarbete mellan många aktörer och över
kommungränserna. Att arbeta med transporter och hållbart resande i ett regionalt perspektiv ger
samordningsvinster då kollektivtrafik är regionalt kopplad och regioner ofta har gemensamma klimat- och
miljömål.
Jönköpings län är ett väg- och järnvägsrikt transportlän där satsningar planeras inom infrastrukturområdet.
Länet har även fler bilresor jämfört med liknande regioner. Potentialen att minska koldioxidutsläppen är stor
genom att byta till hållbara resesätt, från bil till cykel och kollektivtrafik [Klimat- och energistrategi för
Jönköpings län]. Regionens övergripande mål är positiv regional utveckling och ett hållbart samhälle med
hållbara resor och transporter. Länet är glesbefolkat, arbetspendling är viktig för länets konkurrenskraft vilket
ESF:s socioekonomiska analys över Småland med Öarna poängterar. Stora energi- och miljövinster går att
göra genom beteendepåverkansåtgärder vilket är ett kostnadseffektivt sätt att nå flera målgrupper i strävan
mot en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn. Hållbart resandeåtgärder utgör steg 1 +2 i
Trafikverkets fyrstegsprincip om trafikplanering.
Hela RESAN- REgionalt Stöd för hållbart resANde i ett expansivt Jönköpings län, fokuserar på att förändra
resmönster för tjänsteresor och arbetspendling till mer hållbara sådana, vilket har stor potential i övergången
till en koldioxidsnål ekonomi. Hela projektet bygger på de horisontella kriterierna, då resmönster skiljer sig
mellan män och kvinnor, äldre och unga, nyanlända/nyinflyttade och de som bott länge i länet. Effekten av
projektet ger stor miljönytta i och med lägre utsläpp till luft, mark och vatten m.m.
Generellt har kvinnor och män olika mönster när det gäller resande till arbete, såväl i tid som geografiskt.
Kvinnor reser i lägre utsträckning än män och över kortare avstånd, bland annat beroende på att strukturer
och villkor inom arbetslivet och privatlivet ser olika ut. Tillgång till och vana av cykel och kollektivtrafik ger
också rörelsefrihet för mer socioekonomiskt utsatta grupper. Bilen är en statussymbol i många
samhällsgrupper, alla har inte råd att äga en bil eller ta körkort vilket kan innebära missade arbetsmöjligheter.
Genom att arbeta med olika målgrupper kan kampanjer drivas med större träffsäkerhet. Detta arbete är i sin
linda även på nationellt plan och behöver utvecklas.
Hela RESAN är en fortsättning på ¿Den goda resan- hållbart resande i Jönköpings län¿ (2013- 2015).
Projektet fokuserade på arbetspendling inom Landstinget i Jönköping och på tjänsteresor inom Jönköpings
kommun samt att bygga nätverk och sprida goda exempel hos länets kommuner. Alla projektmålen
uppfylldes med undantag av upprättandandet av gröna resplaner. Lärdomarna visar att mycket mer
samverkan, mer resurser och kunskapsspridning krävs för att nå klimat- och energimålen inom
transportområdet.
Energikontor Norra Småland är en projektbaserad verksamhet med uppdraget ett driva
energieffektiviseringsprojekt inom Jönköpings län. Med ett stort kontaktnät och vana att driva regionala
projekt är Energikontor Norra Småland den naturliga projektkoordinatorn.
Förankring har skett under arbetet med ¿Den goda resan¿ samt inför denna ansökan via varje kommuns
kontaktperson samt kommunchefer mfl berörda aktörer. Ett åtgärdsförslag om regionalt stöd för hållbart
resande (regionalt mobilitetskontor) togs i juni 2014 fram inom ramen för länets Klimatrådet vilket beslutade
om åtgärden. Ansökan har diskuterats med ett antal företag och näringslivsorganisationer samt JLT.
4.2 Omvärld och samverkan

Omvärldsanalys har gjorts i samband med projektet 'Den goda resan' där omvärldsbevakning var en stor del,
ett mål var att sprida goda exempel från olika aktörer både utifrån och inom länet. Genom samlade goda
exempel finns en bred uppsjö av möjligheter att spinna vidare på så att inte hjulet uppfinns ytterligare en
gång. Under Den goda resan har även ett nätverk byggts upp med flera olika aktörer inom hållbart resandesfären från olika typer av organisationer vilket ger en bra grund till detta projekt, både inom kommuner,
regioner och nationellt tillsammans med intresseorganisationer.
Projektet kommer att samverka med andra hållbart resande-projekt när aktiviter sammanfaller med mål och
målgrupp (t.ex. nationella kampanjer), men fokus ligger på erfarenhetutbyte där kontaktytorna är väldigt
goda. Region Skåne och Region Gävleborg var tidigt ute med projekt liknande regionala s.k.
mobilitetskontor och har genom åren drivit framgångsrika kampanjer vilket visar på nyttan med att jobba
med hållbart resande i ett regionalt perspektiv. Energikontor Region Örebro län samtidigt som denna ansökan
går in. Energikontor Sydost ämnar också ansöka om regionalt stöd för hållbart resande (arbetsnamn regionalt
mobilitetskontor) för Kalmar-Kronoberg- Blekinge, dialog sker löpande kring samarbetsmöjligheter. En
gemensam LFA-workshop (Logical Framework Approach) hölls inför denna projektansökan tillsammans
med Energikontor Sydost och deras referensgrupp. Värmland beviljandes ett hållbart resande-projekt i
december 2015 via ERUF. Med Region Örebro län har avstämning gjorts angående projektaktiviteter och
projektupplägg. I de fall som det energikontor och andra regionala aktörer som driver projekt inom hållbart
resande så kommer det redan befintliga hållbart resande-nätverk att nyttjas flitigt för kunskapsutbyte och
samverkan.
Green Charge Sydost II som är ett projekt i Småland, Blekinge, Öland och Norra Skåne som syftar till att öka
användningen av elfordon samt förbättra elladdinfrastruktur är en given samarbetspartner liksom
Kraftsamling Biogas II som Energikontor Norra Småland driver, vad gäller uppföljning av statistik och
aktiviteter där så är lämpligt. Kontakt är tidigare tagen för möjliga samarbeten och kommer tas igen för att se
till att kampanjer, workshops m.m. inte krockar utan kompletterar varandra. Gränsdragningar till andra
projekt kommer falla sig naturligt enligt de projektbeslut respektive projekt arbetar utifrån. Minsta
gemensamma närmare blir viktigt, och hänvisning till andra aktörer när frågor inte ryms inom projektramen.
Intressenterna och allmänheten kommer att informeras om att projektet är delfinansierat av Europeiska
unionen. EU-logotypen används i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra
projektets verksamhet. Projektkommunikatören kommer ansvara för detta inom ramen för det material som
tas fram inom projektet.
4.3 Koppling till det regionala näringslivet
Projektet är brett förankrat hos länets kommuner och näringsliv genom att åtgärdsförslaget om regionalt stöd
för hållbart resande har behandlats i Klimatrådet i Jönköpings län (då under arbetsnamnet regionalt
mobilitetskontor). Klimatrådet i Jönköpings län består av representanter från näringsliv och offentliga
organisationer bl.a. Länsstyrelsen, Fagerhults Belysning, Region Jönköpings län, Myresjöhus Tosito Invest,
Husqvarna, IKEA, Swerea SWECAST, Skogsstyrelsen, Skanska Sverige, Norrporten, Nässjö Affärsverk,
Lantbrukarnas Riksförbund, Stiftelsen Träcentrum, Jönköping Energi, Länsförsäkringar Jönköping, Friskis &
Svettis Jönköping, Trafikverket, Region Syd, HSB Göta, Högskolan i Jönköping och Försvarsmakten. Länets
kommuner representeras av sju politiker från kommunstyrelserna i Aneby, Gnosjö, Habo, Jönköping, Sävsjö,
Vetlanda och Värnamo.
Klimatrådet i Jönköpings län beslutade i december 2014 om en åtgärd att fram en regional cykelstrategi där
målgruppen är alla organisationer i Klimatrådet.
Arbetspendling är en viktig parameter för länets konkurrenskraft, anställda ska helst kunna ta sig till arbetet
på ett hållbart sätt nästan oavsett om var i länet man bor och arbetar. Detta styrks av ESF:s socioekonomiska
analys samt samtal med flera av länets näringslivsföreningar. Alternativ till bilen och för samåkning till
arbetsplatser på landsbygden är efterfrågat av näringslivet som behöver säkra upp sin rekrytering och
kompetensförsörjning. Flera av länets kommuner arbetar aktivt med att hålla kvar studenter på hemorten med
syfte att i förlängningen behålla arbetskraften men då krävs bra pendlingsmöjligheter till studieorterna.
Det regionala näringslivet har varit med i planeringen och är en viktig målgrupp. Dock poängterar företagen
behovet av konkreta åtgärdspaket när det är aktuellt. Handelskammaren i Jönköpings län bekräftar detta och
erbjuder sina kanaler när projektet väl är i gång. Detta bekräftas av Energikontor Region Örebro som söker
hållbart resande-projekt samtidigt som Energikontor Norra Småland, det offentliga är vägen in till att får
näringslivet med på tåget.
Många företag kommer få ta del av kampanjer och aktiviteter såsom cykelvänlig arbetsplats, arbete med
samåkning, mötes- och resepolicy och bilpooler vilka kommer vara till nytta för såväl kommuner som
näringslivet. Företag som önskar/utvalda företag kommer att få möjlighet till reserådgivning och gröna
resplaner.
Diskussioner har förts med flera stora företag i Klimatrådet om att kunna vara med som inspirationsföretag
samt bidra med sina kontaktvägar till underleverantörer och kunder.
4.4 EU's strategi för Östersjöregionen

Projektet bidrar till EU:s strategi för Östersjöregionen och dess huvudsakliga mål på följande vis:
RÄDDA HAVSMILJÖN
Jönköpings län ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt och flera vattendrag har Östersjön som slutrecipient.
Projektet bidrar till strategins mål om att rädda havsmiljö genom att det minskade antalet fossilbränsledrivna
persontransporter, vilka förutom koldioxidutsläpp ger upphov till kväveutsläpp till luft, vilket minskar
övergödningen av Östersjön. Färre bilresor medför färre partiklar från slitage av däck, tungmetaller och
kemikalierester från biltrafiken vilka ackumuleras i mark och ofta hamnar i våra vattendrag.
ÖKA VÄLSTÅNDET
Både OECD:s Terroritoral review Småland-Blekinge samt ESF:s socioekonomiska analys för Småland och
öarna belyser vikten av goda förbindelser och bra möjligheter till arbetspendling för att kunna förse alla
länets arbetsplatser med kompetent arbetskraft. Goda möjligheter att transportera sig hållbart genom länet,
som ligger mitt i landet och redan har många logistiska knutpunkter, bidrar till smidigare flöden av personer
både inom länet och från kust till kust.
LÄNKA SAMMAN REGIONEN OCH GÖRA DEN MER TILLGÄNGLIG OCH ATTRAKTIV
Flera av de aktiviteter som planeras i projektet kommer att öka möjligheten att resa hållbart i regionen.
Transporter är gränsöverskridande, genom att stärka möjligheten till hållbart resande i Jönköpings län stärks
en länk i transportkedjan till och från Östersjöregionen.

5. Mål och resultat
5.1 Mål

ÖVERGRIPANDE MÅL
Projektet ska genom goda pendlingsmöjligheter och mångfaldiga alternativ till bilen vid persontransporter,
bidra till hållbar utveckling och tillväxt i ett konkurrenskraftigt län. Detta leder även till levande stadsmiljöer
och ökad rörlighet på landsbygden, minskade koldioxidutsläpp samt bättre folkhälsa.
PROJEKTMÅL
Att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade
alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län, där fokus ligger på färre korta bilresor under
5 km.
DELMÅL 1. Kunskapsstöd och länsplattform för hållbart resande
Ett regionalt stöd för hållbart resande ska skapas, för ökad samverkan och effektiv användning av resurser för
projektets deltagare som har svårt att hinna med omvärldsbevakning
DELMÅL 2. Koll på hållbart resande-siffrorna
Utifrån kvalitetssäkrad fordonstatistik och genomförd avancerad resvaneanalys ska deltagande pilotaktörer få
ha ett faktabaserat underlag till handlingsplaner för hållbart resande att jobba vidare utifrån. 4 pilotaktörer ska
göra en avancerad resvaneanalys, 6 pilotaktörer ska arbeta med systematiserad fordonsstatistik.
Handlingsplaner ska tas fram för 6 pilotaktörer och sedan sprida erfarenheterna vidare till övriga kommuner i
projektet. Undersöka alternativ för klimatfonder/klimatväxlingsavgift.
DELMÅL 3. Beteendepåverkande kampanjer
Ett flertal kampanjer med fokus på beteendepåverkan ska drivas målgruppsanpassat och utifrån
handlingsplanernas behov. En kampanj per område nedan samt deltagande i europeiska kampanjen
Trafikantveckan. Kampanjerna delas upp i tjänsteresor, arbetspendling, event/arrangemang och medverkan i
nationella kampanjer.
DELMÅL 4. Alternativ för landsbygden
Hållbara alternativ till fossilbränslebil ska lyftas fram och erbjudas. Utveckla samåkningsalternativ, lyfta
närtrafik, cykel som komplement till kollektivtrafik. Arbete med reseplanerartjänster (minst 3 st) samt
stimulera till fler bilpooler i länet (minst 3 st)
DELMÅL 5. Reserådgivning
Reserådgivning ska erbjudas deltagande organisationer med tyngdpunkt på små och medelstora företag (mål
200 st). Minst 10 gröna resplaner ska tas fram. Utbildning i resfria möten, informera om kollektivtrafikens
möjligheter,
DELMÅL 6. Cykelfrämjande åtgärder
Underlag till en regional cykelstrategi ska tas fram och cykelfrämjande åtgärder ska erbjudas
projektdeltagarna. Ett regionalt cykelbibliotek ska skapas, utbildningar om hur en bygger för cykelns bästa
(minst 3 st), framtagning av upphandlingsunderlag för publika enklare cykelservicestationer.
5.2 Målgrupp(er)

Målgruppen är bred då hållbart resande berör alla i samhället. Hur resan till jobb/skola och i tjänsten görs
hänger ihop- vi skiftar roller, aktiviter och därmed ofta färdmedel under dagen. För att kunna resa hållbart
behövs både kunskap, vilja och transportalternativ. Genom ett regionalt hållbart resandeprojekt tas ett
helhetsgrepp där kommun- och regionanställda samt företag och privatpersoner kommer att nås via olika
aktiviteter med syftet att visa på mångfalden av hållbara resealternativ. Genom att rikta sig till kommunernas
och Region Jönköping läns interna organisationer nås många individer och frågorna landar hos långsiktiga
aktörer.
PRIMÄRA MÅLGRUPPER
Länets kommuner. Kommuner har rådighet över planering, ansvarar för klimat- och miljömål samt är
fordonsägare. Jönköpings kommun är länets största arbetsgivare.
Region Jönköpings anställda är länets nästa största arbetsgivare och har en stor intern fordonspark. En
handlingsplan för arbetspendling är framtagen utifrån arbetspendlingsmålen i programmet för hållbar
utveckling men handlingsplanen har ingen tydlig ägare i dagsläget. Infrastrukturstrategen som ansvarig i
framtagandet av en regional cykelstrategi.
Jönköpings länstrafik (JLT). Som regional kollektivtrafikmyndighet är JLT en viktig samarbetspartner.
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Som ägare av länets klimat- och energistrategin och miljömålsuppföljning
samt samordnare av Klimatrådet. Medverkande i arbetet med regional cykelstrategi
Kommunal energi- och klimatrådgivning. Som informations- och kunskapsspridare till invånare, företag och
organisationer.
Regionens näringsliv, fokus små och medelstora företag. Arbetsgivare är intresserade av konkurrenskraftig
och kompetent personal som kan behöva arbetspendla för att ta sig till sin arbetsplats även utanför de stora
kollektivstråken och tillgängliga cykelstråk.
Kommunernas näringslivsorganisationer och Handelskammaren. Som kanal till näringslivet och kännare av
deras behov.
Trafikverket, som medverkande i arbetet med regional infrastrukturplanering
Högskolan i Jönköping, som samarbetspartner kring forskning, utvärdering, examensarbeten m.m. Kunskap
om regionala resmönster som kan bli underlag i en beteendepåverkande kampanj
Regioninvånarna. Som potentiella kollektivtrafikresenärer, cyklister, fotgängare och samåkare.
SEKUNDÄRA MÅLGRUPPER
Arbetsgrupperna kring Götalandsbanan. Trots att Götalandsbanan ligger långt fram i tiden så pågår
planeringen nu, utbyte av information behövs för att dra i samma riktning.
Branschnätverk som verkar i länet med koppling till projektområden och aktiviteter. För dialog kring
specifika frågor.
Leverantörer av system och tjänster, för att kunna erbjuda bra tjänster som projektet ska erbjuda
målgrupperna.
5.3 Förväntat resultat vid projektavslut

Projektets nytta och resultat vid projektslut är: att ha visat på, erbjudit och stöttat implementering av
energieffektiva samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län. Färre
onödiga bilresor och fler alternativ till bilen.
Projektets bidrar till att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer och stimulera till
energieffektivare transporter, samt ökad användning av förnybar energi inom transportsektorn, genom
följande:
1. Färre bilresor som bidrag till ett mer energieffektivt transportsystem.
2. Minskade utsläpp av koldioxid från transportsektorn
3. Ökad samverkan mellan länets kommuner och aktörer gällande arbetspendling och tjänsteresor.
4. Högre kunskapsnivå bland länets beslutsfattare och nyckelpersoner.
5. Fler miljö- och resurseffektiva persontransportalternativ
6. Bra beslutsunderlag för framtida arbete med hållbart resande och transporter i en koldioxidsnål ekonomi.
7. Ökat antal resor med kollektivtrafik, cykel och gång
8. Ordning på fordonsstatistik och handlingsplaner för hållbart resande hos deltagande kommuner
Projektet knyter an till klimatmålen i Jönköpings län:
-andelen resor med kollektivtrafik eller cykel till år 2020 ska ha ökat med 20 % jämfört med år 2002 genom
att samhällets aktörer (kommun, stat, länstrafik, arbetsgivare) tillhandahåller och främjar attraktiva alternativ
som är tillgängliga för alla..
- år 2020 finns attraktiva cykelvägar till och från skolor, arbetsplatser, fritidsanläggningar och butiker i alla
länets tätorter.
Dessa mål kommer att följas upp med de indikatorer som arbetas fram av 2030-sekretariatet och baserar sig
på bilen-bränslet-beteendet i utredningen om fossilfri fordonsflotta 2030. De indikatorer som kommer nyttjas
är de som gäller persontransporter och resor med kollektivtrafik kopplat till beteende. Då indikatorerna är
nyutvecklade kommer antagligen fler att tillkomma under projektets gång.
Genom projektets seminarier och kampanjer om hållbart resandes olika aspekter inom jämställdhet, ickediskriminering och miljö har kunskapen hos målgrupperna ökat. Med kartläggning av resmönster har bra
kampanjer genomförts inriktade på olika gruppers olika beteende. Med bättre förutsättningar för cykel,
kollektivtrafik och samåkning samt genom fler transportalternativ har skillnaderna mellan mäns och
kvinnors, unga och äldres och nyinflyttade resmönster jämnats ut och blivit mer hållbara. Då många kvinnor
känner sig otrygga så de väljer bilen i första hand. Med trygghetsaspekten i kampanjer och aktiviteter kan fler
kvinnor känna sig säkrare när de åker kollektivt eller rör sig på stadens gator till fots eller på cykel. Ju fler
människor som rörs sig till fots eller till cykel vid olika målpunkter, desto tryggare upplevs platsen.
Forskning visar att bl.a. äldre män som ställer bilen inte vet hur man åker buss och därmed kan bli socialt
isolerade när färdmedelsalternativen förändras. Liknande problematik finns hos de som flyttar in till länet och
nyanlända. Med målgruppsanpassade kampanjer har dessa målgrupper fått större kunskap om hur man reser
hållbart och därmed större rörlighet. Genom fler hållbara transportalternativ har mångfalden och
rekryteringsbasen förbättrats hos länets arbetsplatser.
5.4 Förväntade effekter på lång sikt

Resultaten kommer att ha stor inverkan på det fortsatta arbetet med transporter och hållbart resande i
Jönköpings län samt ligga till grund för fortsatta satsningar och projekt. Projektet ska på längre sikt ha lett
fram till färre onödiga bilresor under 5 km, levande stadsmiljöer med färre bilar och minskade
koldioxidutsläpp. Mångfaldiga alternativ till bilen har ökat tillgängligheten och rörligheten- i förlängningen
ett konkurrenskraftigt län med goda pendlingsmöjligheter. Högre kunskapsnivå hos beslutsfattare i
kombination med bättre koll på fordonsstatistik och resmönster ger bättre beslutsunderlag för i t.ex.
utrustning för resfria möten vilket är bra för miljö, trafiksäkerhet och arbetstid. En regional cykelstrategi
underlättar att knyta ihop cykelstråk mellan kommuner vilket är positivt för pendling, rekreation och turism.
Länstrafikens mål om 60 % resandeökning från 2011 till 2025 uppnås.
Föredragsvis permanentas verksamheten i lämplig form efter projektet. Liknande projekt såsom
Mobilitetskontor Gävleborg och Hållbar mobilitet Skåne har efter projektslut blivit en funktion inom
respektive region. Då Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län sedan
1 januari 2016 antas finns goda möjligheter att behålla verksamheten som en regional stödfunktion efter
projektet. Under projektets gång kommer nya kunskaper och kontakter att tas vilket kommer visa vägen för
fortsättningen.
Energikontor Norra Småland kommer ansvara för förvaltningen av resultaten och se till att erfarenheterna
från projektet överföras till nya sammanhang för vidareutveckling. Även de projektdeltagarna har ett ansvar
att dra nytta av projektresultat.
Eftersom jämställdhet, miljö, delaktighet och icke-diskriminering kommer att vävas in vid planering av
aktiviteter samt i utvärderingar så finns goda chanser att en gynnsam applicering av dessa blir en hävstång för
stärkta projektresultat även på lång sikt. Bättre arbetspendlingsmöjligheter kan bidra till en mer jämställd och
icke-diskriminerande arbetsmarknad i Jönköpings län, vilket även ger en bredare rekryteringsbas för länets
arbetsgivare och stärkt konkurrenskraft. Med fler transportalternativ än bil kan fler utan körkort samt
socioekonomiskt utsatta personer ta sig till arbete och fritid med större rörelsefrihet. Med fler alternativ på
landsbygden kan fler bo kvar och undvika att ha två bilar vilket ofta är fallet. Färre bilresor gynnar miljön på
många sätt genom lägre utsläpp, mindre buller och trivsammare stad.
Projektet förväntas bidra till regional hållbar tillväxt genom att erbjuda hållbara arbetspendlingsmöjligheter
som stärker länets arbetsplatser när det gäller kompetensförsörjning även utanför centralorterna. Fler hållbara
transportalternativ såsom kollektivtrafik, samåkning och bra cykelmöjligheter ger fler tillgång till fler
möjligheter att ta sig t.ex. till en arbetsplats utan att äga bil. Kampanjer inriktade på beteende- och
attitydpåverkan ska ha fått fler att välja energieffektiva transportmedel. Hela projektet syftar till att arbeta
mot en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn Enligt OECD:s Territorial Review antas bättre interna
förbindelser kunna bidra till minskade pendlingskostnader och bredare lokala arbetsmarknader och bättre
matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Lösningar som lever kvar på lång sikt förutom
förändrade beteendemönster är t.ex. bilpooler, samåkningsgrupper, reseplanererartjänster,
cykelpumpar/servicestationer, gröna resplaner, och cykelvänliga arbetsplatser samt en resekatalog med goda
exempel.
Projektet kommer att bidra till Europa 2020-strategins mål om smart, hållbar tillväxt för alla genom ökad
andel hållbara resor och transportalternativ för hela samhället. Förhoppningen är att fler utan körkort kan få
sysselsättning på arbetsplatser som vanligtvis kräver bil. Minskningen av växthuser och främjande av
förnybara bränslen ska ske genom färre fossilbilsresor.

6. Organisation och genomförande
6.1 Projektorganisation

Energikontor Norra Småland kommer vara projektägare och projektkoordinator. Projektkoordinatorn skapar
förutsättningar för att projektet drivs framåt och tar ansvar för att resultaten tas om hand och blir till
långsiktiga effekter. Den aktiva koordinatorn ska bland annat:
-arbeta för att projektet får de resurser och förutsättningar som krävs
-följa projektet t.ex genom att vara representerad i styrgruppen
-förankra projektet
-se till att projektet samspelar med den ordinarie verksamheten
-ta hand om och nyttiggöra projektets resultat
-se till att projektet utvärderas och att erfarenheterna och lärandet förs tillbaka till men även sprids utanför
projektet
Energikontor Norra Småland ansvarar som projektkoordinator för projektledning och projektadministration
och sysselsätter i projektet 4 personer, fördelat på ca 3 (2,85) heltidstjänster.
Projektledaren (A) på 100 % ansvarar för projektets operativa arbete och involveras i projektplaneringen så
tidigt som möjligt. Reseledare (B) tillika assisterande projektledare på 80 % och en projektkommunikatör (D)
på 75 % driver i samverkan med projektledaren processer och genomför aktiviteter.
Projektadministratör/ekonomon (C) på 30 % . Reseledaren (B) kommer fungera som reserådgivare.
Två reseledare (E1 & E2 ) dedikerade till projektet anställds inom Jönköpings kommun och Region
Jönköpings län för god kännedom om de respektive organisationerna och deras arbetssätt vilket underlättar
arbetet med de interna handlingsplanerna.
Reseledare (B) och projektkommunikatören (D) kommer att anställas in i projektet. Övriga tillsätts internt
inom respektive organisation. Eventuellt kan personal inom Region Jönköpings län fungera som
projektadministratör/projektekonom (C).
Samordning och samspel mellan aktiviteter i projektet är viktiga. Därför finns projektkoordinering samlat hos
projektpersonalen på Energikontor Norra Småland. Projektkoordinatorerna håller samman, sprider resultat
och lärande inom projektet. En projektadministratör/ekonom sköter projektets ekonomiska administration och
samlar in och sammanställer de ekonomiska underlag som skickas till finansiärerna. Ekonomifunktionen ska
vara en integrerad del av projektledningen.
Anställningar planeras ske nära projektstart och förberedelser för detta sätter igång från det att besked om
ansökan mottagits med ambitionen att ha full styrka vid projektstart 2017-03-01. Energikontor Norra
Smålands verksamhet växer och har ständig bevakning på rekryteringar.
En styrgrupp bildas med de intressenter som har högst intresse av projektets resultat och störst behov av
inflytande. Styrgruppen har deltagare som representerar arbetet med hållbart resande i länet och med bred
regional fördelning. Styrgruppen har till uppgift att fatta beslut som rör projektet, följa projektet, ansvara för
ekonomi och målstyrning. Arbetet är strategiskt och proaktivt och i nära dialog med projektledningen.
Uppdelningen, mellan det strategiska arbetet som styrgruppen gör och det operativa arbetet som
projektledning och projektmedarbetare utför, ska vara tydlig.
Styrgruppen ska se till att projektet genomförs på ett korrekt sätt vilket innebär att:
-följa det som står i beslutet om stöd
-följa lagar och regler
-se till att de horisontella kriterierna integreras i projektet planera för hur och vilka som ska ta till vara och
nyttiggöra resultatet av projektet när det avslutas
-sprida och förankra projektets resultat i de egna organisationerna och externt
-kontinuerligt följa, aktivt ta del och lära av de utvärderingar som genomförs i projektet
En referensgrupp bildas med experter/nyckelpersoner som ger råd och stöd till projektet utifrån sina
kunskaper samt hjälper till att förankra projektet i regionen. T.ex. Trafikverket, Högskolan i Jönköping och
Länsstyrelsen ses som viktiga att ha med i projektet och är tillfrågade.
Upphandlingsresurser finns inom Region Jönköpings län. Plan för upphandlings bifogas.
6.2 Arbetssätt

Projektet har utvecklats genom LFA-metoden (Logical Framework Approach) som även återkommer för
styrning och uppföljning, både ekonomiskt och resultatmässigt. För projektstyrning används systemet
Projectplace som plattform för kollaborativ planering, genomförande och uppföljning av projektet, delmål
och aktiviteter. Systemet anses vara nödvändigt för genomförandet. Framförallt med tanke på projektets
komplexitet med behovet att hålla samma processer som berör många personer från många olika
organisationer. Systemet innehåller bl.a. funktioner för dokumenthantering, aktivitetsdelning, kommunikation
mellan projektdeltagare vilket nödvändigt när de olika organisationerna inte delar samma serverstruktur.
Genom att arbeta med beteendeförändring finns möjlighet att skapa nya vanor på ett enkelt/smidigt kopplat
till respektive målgrupp, både personmässigt och organisationsmässigt.
Metodiken är att systematiskt skapa större samverkan kring gemensamma persontransportfrågor. Genom att
samla in fordonstatistik och göra resevaneanalyser med åtgärdsförslag fås ett nuläge utifrån vilket det sedan
kommer skapas handlingsplaner för systematiskt och strategiskt arbete. Arbetet med handlingsplanen
underlättas genom utbudet av aktiviteter, t.ex. genom att ta del av goda exempel från en kunskapsbank,
genom kampanjer och seminarier m.m. Kunskapsbanken kommer att utvecklas och tillgängliggöras. Tyngd
kommer läggas på att koppla samman, samverka och koordinera så mycket som möjligt där synergieffekter
kan fås. Synergier kommer underlätta för kommunerna så arbetsbelastningen inte blir för hög och aktiviteter
kan genomföras i lagom takt.
I huvudsak kommer befintliga tjänster och metoder att användas, inga nya planeras utvecklas men befintliga
förbättras.
Vid målgruppsanpassade kampanjer kommer passande ambassadörer användas som målgruppen kan
identifiera sig med t.ex. invandrarkvinnor som är vana att resa med buss hjälper andra invandrarkvinnor som
inte är lika vana. Delaktighet blir en strategi då alla utifrån sina egna förutsättningar guidas av resvana som
de kan identifiera sig med. En långsiktig effekt arbetsmarknadsmässigt är om personer utan körkort ändå får
jobb.
Fler människor som cyklar, går och åker kollektivt innebär fler personer i rörelse ökar vilket ökar tryggheten,
i bil blir man isolerad från omvärlden. De flesta aktiviteterna riktar sig till kommunernas och Region
Jönköpings egna organisationer, och syftar till att jämna ut skillnaderna i resmönster och ge alla
förutsättningar till ett mer hållbart resande både gällande tjänsteresandet och arbetspendlandet. Dessa
aktiviteter ger sedan grunden för arbete med företagens resande.
Vid målgruppsanpassade kampanjer kommer passande ambassadörer användas som målgruppen kan
identifiera sig med. Delaktighet blir en strategi då alla utifrån sina egna förutsättningar guidas av resvana som
de kan identifiera sig med.
Reserådgivning och gröna resplaner kan koppla till introduktionsschemat för nyanställda så att de får tips om
hur de kan tas sig hållbart till arbetet.
Samåkningskoordinering kan även bli ett sätt för länets arbetsplatser att få tillgång till kompetens som inte
har bil eller körkort.
Med samåkning på landsbygden finns nytta för både trygghet och möjlighet att undvika att varje hushåll har
två bilar som idag nästan är standard.
Då Hela RESAN är fortsättningen på hållbart resandeprojektet ¿Den goda resan¿ så kommer samtliga
resultat, erfarenheter och kontakter från Den goda resan att användas i detta projekt. Bl.a. kommer goda
exempelbanken att vidareutvecklas och göras mer lättillgänglig. Förfrågningar som inte kunnat hanteras inom
Den goda resan kommer in som delmål och arbetspaket i detta projekt, t.ex. gröna resplaner, resfria möten
och regionalt cykelbibliotek. Erfarenheten att mer samverkan och mer resurser krävs för att vidare i arbetet
kommer utgör en plattform i där kommunikation, kunskapsbank och stödfunktionen är själva kärnan i Hela
RESAN.

7. Aktiviteter

Aktivitet
Extern kommunikation och
resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2020-07-01

Kostnad
Beskrivning
4 321 327 Denna aktivitet finns även beskriven nedan under respektive
aktivitet, så den är dubbelbokförd här. Kommunikation och
resultatspridning integreras under hela projektet. En
projektkommunikatör
Anställs för att. sprida resultat och information bl.a via
webbsida, annonser, nyhetsbrev, externa informationsträffar,
träffar inom nätverket, till Klimatrådet samt nationellt på
konferenser såsom SWEPOMM (svenska hållbart
resandeforumet) och Ekotransport2030.
Resultatspridning sker via seminarier, studiebesök och
informationsträffar bl.a. Klimatveckan 2017, 2018 och 2019.
Berörda aktiviteter 1.2, 1.5 samt 3.1.

Aktivitet
Avslutsarbete

Startdatum Slutdatum
2020-03-01 2020-07-01

Kostnad
Beskrivning
134 640 1.1.5 Denna aktivitet finns även beskriven nedan under
respektive aktivitetet, så den är dubbelbokförd här.
De sista fyra månaderna av projektet kommer den
resvanenalys som görs i början av projektperioden att
genomföras igen för uppföljning. Fordonsstatistiken kommer
att analyseras för att kunna se förändringar. Kampanj och
övrigt material ses över och överlämnas till den organisation
där den passar. Dokumentationen från projektet kommer att
gås igenom och sammanställas i en slutrapport precis som den
ekonomiska rapporteringen.

Aktivitet
Utvärdering och lärande

Startdatum Slutdatum
2017-09-01 2020-07-01

Kostnad
Beskrivning
293 729 1.6 Denna aktivitet finns även beskriven nedan under
respektive aktivitetet, så den är dubbelbokförd här. Seminarier
och större träffar utvärderas via enkäter. Varje år a med en
enkät som skickas ut i nätverket för att stämma av upplevelsen
av genomförd aktivitet samt förväntningar inför kommande år.
Årligen görs en enklare utvärdering att se vad projektet och
aktiviteterna leder till på kort och lång sikt. Statistik till
indikatorer insamlas årligen. Lägesrapporter lämnas till
samverkannätverket, Klimatrådet och till projektets finansiärer
årligen.
Under projektets sista fyra månader görs en större utvärdering
av hela projektet. Kontakter kommer att tas med Högskolan i
Jönköping för att se om det finns möjligheter till studier,
forskning eller examensarbeten som ytterligare kan tillföra
projektet återkoppling.

Aktivitet
1.1 Driva regional plattform

Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2020-07-01

Kostnad
Beskrivning
1 009 955 DELMÅL 1. KUNSKAPSSTÖD OCH LÄNSPLATTFORM
FÖR HÅLLBART RESANDE
Utveckla ett regionalt stöd för hållbart resande genom ökad
samverkan och effekt användning av resurser. Stödfunktion
som genomför gemensamma inventeringar, analyser samt
kampanjer m.m. Bjuda in akademi till samverkan för initiering
av s forskning och examensarbeten samt samverkan med
dessa.
Huvudaktiviteter inkl. delaktiviteter för delmål 1 1.1 Driva
regional plattform
1.1.1Anordna träffar för hela nätverket minst 2 gånger per år.
Tillföra nätverkand information, delaktighet och påverkan i
projektet.
1.1.2Bokningar och praktiskt arbete med arrangemang
1.1.3Aktivera fler aktörer i nätverket
1.1.4Kartlägga intressenternas behov och önskemål en gång
per år
1.1.5Förbereda och genomföra projektavslut

Aktivitet
1.2 Extern kommunikation
och resultatspridning

Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2020-07-01

Kostnad
Beskrivning
797 034 1.2 Extern kommunikation och resultatspridning
1.2.1Ta fram en kommunikationsplan för projektet
1.2.2Kommunicera nyheter och information om hållbart
resande i regionen.
1.2.3Utforma webbplattform & kommunicera i sociala media
1.2.4Skicka ut pressmeddelanden
1.2.5Skriva eller medverka i tidningsartiklar
1.2.6Annonsering av event och aktiviteter
1.2.7Deltagande i seminarier, konferenser från
Energimyndigheten, Energikontor, hållbart-resande nätverk,
SWEPOMM, EPOMM, Transportforum

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
1.3 Hålla seminarier för länets 2017-04-03 2020-02-28
beslutsfattare och
nyckelpersoner

Kostnad
Beskrivning
323 461 1.3 Hålla seminarier för länets beslutsfattare och
nyckelpersoner

Aktivitet
1.4 Kunskapsutbyte och
samverkan

Kostnad
Beskrivning
921 921 1.4 Kunskapsutbyte med och samverkan med projektdeltagare
och andra berörda aktörer

Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2020-02-28

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
1.5 Ta fram en kunskapsbank 2017-03-01 2020-02-28
med goda exempel

Kostnad
Beskrivning
513 548 1.5 Ta fram en kunskapsbank med goda exempel från länet
och annat håll
1.5.1Inventering av goda exempel
1.5.2Utforma ett grafiskt koncept för goda exempel "resekatalog"
1.5.3 Tillgängliggöra goda exempel på webben

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
1.6 Utvärdering och lärande 2017-09-01 2020-07-01
av hela projektet

Kostnad
Beskrivning
293 729 1.6 Utvärdering och lärande av hela projektet. Jämställdhet,
miljö, integration och ickediskriminering kommer att
integreras i utvärdering och lärande
1.6.1Sammanställa årliga utvärderingarna
1.6.2Enkätundersökning i nätverket
1.6.3Inhämtande av statistik och data som är relaterade till
delmål och projektmål
1.6.4 Resultatspridning externt

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
2.1 Utveckla kommunernas 2017-03-01 2020-06-01
hantering av fordons- och
transportstatistik (för 4
pilotaktörer)

Kostnad
Beskrivning
1 237 382 DELMÅL 2. KOLL PÅ HÅLLBART RESANDESIFFRORNA
Ordning och reda på pilotaktörernas fordonsstatistik.
Genomföra resvaneanalyser och utveckla handlingsplaner
utifrån nuläget med uppföljning. Bättre fordonsekonomi.
Huvudaktiviteter inkl. delaktiviteter för delmål 2
2.1 Utveckla kommunernas hantering av fordons- och
transportstatistik
2.1.1 Samla in fordons- och transportdata
2.1.2 Kvalitetssäkra insamlad data
2.1.3 Lägga in insamlad data i databas
2.1.4 Ta fram gemensamma indikatorer för att mäta och följa
upp mål

Aktivitet
2.2 Genomföra avancerade
resvaneanalyser (för 6
pilotaktörer)

Kostnad
Beskrivning
1 392 282 2.2.1 Upphandla avancerade resvaneanalyser
2.2.2 Genomföra avancerade resvaneanalyser
2.2.3 Analysera resvanor

Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2020-05-01

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
2.3 Ta fram handlingsplaner 2017-08-15 2020-02-14
för hållbart resande utifrån
gjorda resevaneanalyser

Kostnad
Beskrivning
2 379 891 2.3.1 Göra handlingsplaner utifrån resvaneanalyser för
pilotaktörerna
2.3.2 Genomföra workshops för systematik och strategifokus
för arbete med handlingsplanerna
2.3.3 Stötta i arbetet med handlingsplanerna

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
2.4
2018-01-15 2020-01-15
Klimatfond/klimatävxlingsavg
ift

Kostnad
Beskrivning
263 661 2.4 Undersöka alternativ för
klimatfonder/klimatväxlingsavgift och stötta implementering
utifrån önskemål

Aktivitet
3.1 Beteendepåverkande
kampanjer

Kostnad
Beskrivning
3 010 744 DELMÅL 3. BETEENDEPÅVERKANDE KAMPANJER
Samordna beteendepåverkande åtgärder inom
persontransportområdet mellan kommuner, SMF och andra
aktörer i Jönköpings län
Huvudaktiviteter och delaktiviteter för delmål 3
3.1 Ta fram kampanjer i linje med under projektet framtagna
handlingsplaner

Startdatum Slutdatum
2017-06-01 2020-02-15

3.1.1 Driva kampanj- fokus tjänstresor 3.1.2 Driva kampanjfokus arbetspendling
3.1.3 Delta i nationella kampanjer såsom Europeiska
Trafikantveckan
3.1.4 Driva kampanj- målgruppsanpassade kampanjer
Aktivitet
4.1 Lyfta möjligheterna med
anropsstyrd trafik

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2020-01-15

Kostnad
Beskrivning
200 269 DELMÅL 4. ALTERNATIV FÖR LANDSBYGDEN
Samla, lyfta och utveckla alternativ till fossilbränslebil för
landsbygden. T.ex. samåkning och anropsstyrd taxi.
4.1 Lyfta möjligheterna med anropsstyrd trafik/taxi för hela
länet

Aktivitet
4.2 Utveckla
samåkningsalternativ

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2020-01-15

Kostnad
Beskrivning
333 782 4.2 Utveckla samåkningsalternativ som komplement till
kollektivtrafiken

Aktivitet
4.3 Resfria möten

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2020-02-28

Kostnad
Beskrivning
200 269 4.3 Sprida information om och utbilda till länets kommuner
i resfria möten

Aktivitet
4.4 Cykel som komplement
till kollektivtrafiken

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2020-01-15

Kostnad
Beskrivning
200 269 4.4 Arbeta med cykel som komplement till kollektivtrafiken

Aktivitet
4.5 Reseplanerartjänster

Startdatum Slutdatum
2018-02-12 2019-12-15

Kostnad
Beskrivning
200 269 4.5 Identifiera, testa och utvärdera reseplanerartjänster (minst
3 stycken)

Aktivitet
4.6 Fler bilpooler

Startdatum Slutdatum
2018-02-12 2020-03-01

Kostnad
Beskrivning
200 269 4.6 Stimulera till fler bilpooler (3 nya i länet vid projektslut)

Aktivitet
5.1 Söka företag för
reserådgivning

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2019-12-15

Kostnad
Beskrivning
319 016 DELMÅL 5. RESERÅDGIVNING
Ta fram resekostnadsberäkningar och resealternativ anpassade
för länets kommuner och företag
5.1 Söka företag för reserådgivning (200 st)

Aktivitet
5.2 Reserådgivningskoncept
Jönköpings län

Startdatum Slutdatum
2017-10-16 2018-10-16

Kostnad
Beskrivning
140 200 5.2 Ta fram koncept för reserådgivning anpassat för företag i
Jönköpings län

Aktivitet
5.3. Rese/mötespolicy

Startdatum Slutdatum
2017-10-16 2020-02-28

Kostnad
Beskrivning
219 161 5.3 Ta fram/uppdatera mötes-och resepolicys utifrån behov

Aktivitet
5.4 Reseplanerartjänster

Startdatum Slutdatum
2018-10-15 2020-02-14

Kostnad
Beskrivning
246 932 5.4 Identifiera, testa och utvärdera reseplanerartjänster (minst
3 stycken)

Aktivitet
5.5. Reserådgivning & gröna
resplaner

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2020-02-14

Kostnad
Beskrivning
185 535 5.5 Erbjuda reserådgivning och ta fram gröna resplaner (100
reserådgivningar, 10 gröna resplaner)

Aktivitet
5.6 Resfria möten

Startdatum Slutdatum
2019-01-15 2019-12-20

Kostnad
Beskrivning
92 461 5.6 Sprida information om och utbilda i resfria möten (hos
alla projektdeltagare m tyngdpunkt företag)

Aktivitet
5.7 Informera om hur åka
kollektivt

Startdatum Slutdatum
2019-01-15 2020-02-14

Kostnad
Beskrivning
63 332 5.7 Informera om kollektivtrafiken, tider och betalningssätt,
på publika platser för att skapa tryggare resor

Aktivitet
6.1 Cykelvänlig arbetsplats

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2020-02-14

Kostnad
Beskrivning
524 497 DELMÅL 6: CYKELFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
Lyfta cykeln som alternativ till bilen vid kortare resor.
6.1 Arbeta med cykelvänlig arbetsplats, framtagning av
material anpassat för Jönköpings län

Aktivitet
6.2 Regional cykelstrategi

Startdatum Slutdatum
2017-03-01 2020-02-28

Kostnad
Beskrivning
169 223 6.2 Deltagande i arbetet med regional cykelstrategi

Aktivitet
6.3 Regionalt cykelbibliotek

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2020-02-28

Kostnad
Beskrivning
219 969 6.3 Skapa ett regionalt cykelbibliotek
6.3.1
Identifiera behov
6.3.2
Anskaffa cyklar och cykeltillbehör (via lån och
sponsring, ej inköp) i samarbete med Energicentrum A6

Aktivitet
6.4 Bygga för cykelns bästa

Startdatum Slutdatum
2018-01-15 2019-10-15

Kostnad
Beskrivning
215 327 6.4 Utbilda i hur bygga för cykelns bästa med hänsyn till
andra trafikanter (minst 3 workshops)

Aktivitet
6.5 Upphandlingsunderlag
cykelservicestationer

Startdatum Slutdatum
2018-10-15 2019-12-20

Kostnad
Beskrivning
89 201 6.5 Ta fram upphandlingsunderlag för publika
cykelpumpar/servicestationer

Aktivitet
6.6 Löneavdrag
arbetspendling cykel

Startdatum Slutdatum
2019-01-15 2019-10-18

Kostnad
Beskrivning
135 357 6.6 Undersöka hur arbetspendling med cykel kan ske via
löneavdrag såsom görs med kollektivtrafikkort idag

7.2 Innebär någon/några av aktiviteterna i projektet att projektet bekostar insatser som är riktade till
enskilda företag?
Ja
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Aktiviteter inom Delmål 5: Reserådgivning och framtagning av gröna resplaner. 100 företag får 10 timmars
reserådgivning baserat på timtaxa 420 kr/tim.
Om ja, ange budgeterad kostnad
420 000
7.3 Finns aktiviteter av socialfondskaraktär?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad
7.4 Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

8. Indikatorer
8.1 Ange investeringsprioritering
Stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga
infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn
8.2 Kvantifiera
projektets bidrag i
följande
aktivitetsindikatorer
Antal organisationer som
får stöd

115 organisationer

Minskad
energiförbrukning hos
projektmedverkande
företag och organisationer

5 MWh

Kommentarer till
indikatorerna
Länets kommuner, Region
Jönköpings län, 100 små
och medelstora företag i
länet
Totalt. Uppskattning från
liknande projekt 2030sekretarierats om fossilfri
fordonsflotta indikatorer
som är under utvecklingar
kommer att arbetas in i
projektet.

8.3 Ange programspecifikt mål
Stimulera till energieffektivare transporter och ökad användning av förnybar energi inom transportsektorn

9. Budget
Kostnadstyp
Personal

2017
1 498 500

2018
2 047 940

2019
2 104 677

2020
1 091 634

- A.
Projektledare

342 000

469 680

483 770

249 142

- B. Reseledare

315 000

432 600

445 578

229 473

- C.
Projektadministr
ation

81 000

111 240

114 577

59 007

- D.
Kommunikatör

306 000

410 240

417 847

222 916

- E1. Reseledare

148 500

203 940

210 058

108 180

- E2. Reseledare

306 000

420 240

432 847

222 916

Extern
sakkunskap och
externa tjänster

823 608

813 014

917 533

541 592

Totaler
6 742 751

3 095 747

- Avancerad
resvaneanalys
pilotkommuner

395 500

385 681

470 200

295 481

Fordonsstatistik Pilotkommuner

284 108

298 333

318 333

106 111

- Föreläsare

30 000

30 000

30 000

20 000

- Hemsida och
webkommunikat
ion

20 000

5 000

5 000

0

- Konferenser,
mässor, externa
seminarier

44 000

44 000

44 000

20 000

- Utvärdering
årlig och
slutgiltig

50 000

50 000

50 000

100 000

Resor och logi

140 000

118 184

110 000

65 000

- Till
projektaktiviteter
inom Jönköpings
län

30 000

30 000

30 000

25 000

- Till träffar,
konferenser och
aktiviteter
utanför länet

110 000

88 184

80 000

40 000

Investeringar
materiel och
externa lokaler

320 638

504 568

506 760

174 408

- Projectplace
Projektkoordiner
ingsverktyg

45 500

54 600

54 600

40 950

- Hyra lokal

30 000

40 000

40 000

20 000

- Demo- &
aktivitetsmateriel

40 000

40 000

40 000

20 000

- Tryck

37 827

39 968

40 000

30 000

Annonser/kampa
njer

127 311

300 000

302 160

53 458

Marknadsförings
utrustning

40 000

30 000

30 000

10 000

0

0

0

0

0

Schablonkostnad
er

960 268

1 312 361

1 348 720

699 541

4 320 890

- A.
Projektledare

219 160

300 980

310 010

159 655

- B. Reseledare

201 858

277 219

285 535

147 051

- C.
Projektadministr
ation

51 906

71 285

73 423

37 813

- D.
Kommunikatör

196 091

262 890

267 766

142 849

- E1. Reseledare

95 162

130 689

134 609

69 324

- E2. Reseledare

196 091

269 298

277 377

142 849

0

0

0

0

0

-10 000

-35 000

-35 000

-20 000

-100 000

Investeringar i
portföljbolag

Enhetskostnad
Avgår
projektintäkter
(negativ kostnad)

433 184

1 506 374

Reserådgivning
företag

-10 000

-35 000

-35 000

-20 000

3 733 014

4 761 067

4 952 690

2 552 175

15 998 946

Offentligt bidrag
i annat än pengar

324 060

453 420

453 420

271 260

1 502 160

Privat bidrag i
annat än pengar

25 307

25 307

25 307

25 307

101 228

Summa, bidrag
i annat än
pengar

349 367

478 727

478 727

296 567

1 603 388

4 082 381

5 239 794

5 431 417

2 848 742

17 602 334

Summa,
faktiska
kostnader

Summa,
kostnader

Finansiär
Beskrivning
Offentlig
kontantfinansi
ering

2017
1 691 824

2018
2 141 170

2019
2 236 982

2020
1 127 804

- Region
Jönköpings
län

1 082 000

1 410 000

1 452 062

620 100

- Region
Pilotaktivitete
Jönköpings
r
länmiljöavdelnin
gen

288 711

406 020

460 020

290 704

- Region
Pilotaktivitete
Jönköpings
r
länfolkhälsosekti
onen

30 000

30 000

30 000

30 000

- Värnamo
kommun

Stödkommun

10 000

10 000

10 000

10 000

- Vetlanda
kommun

Stödkommun

10 000

10 000

10 000

10 000

- Aneby
kommun

Stödkommun

5 000

5 000

5 000

5 000

- Sävsjö
kommun

Stödkommun

5 000

5 000

5 000

5 000

- Nässjö
kommun

Stödkommun

10 000

10 000

10 000

10 000

- Jönköpings Pilotaktivitete
kommun
r

45 000

45 000

54 000

36 000

- Gislaveds
kommun

Pilotaktivitete
r

57 532

59 500

58 800

30 200

- Tranås
kommun

Pilotaktivitete
r

38 500

38 500

31 800

21 200

- Vaggeryds
kommun

Pilotaktivitete
r

47 549

47 650

46 500

24 400

- Eksjö
kommun

Pilotaktivitete
r

57 532

59 500

58 800

30 200

- Gnosjö
kommun

Pilotaktivitete
r

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

Privat
kontantfinansi
ering

1:1-medel

Totaler
7 197 780

0

Summa,
kontant
medfinansieri
ng

1 691 824

2 141 170

2 236 982

1 127 804

7 197 780

Offentligt
bidrag i annat
än pengar

324 060

453 420

453 420

271 260

1 502 160

Pilotaktivitete
r

26 400

26 400

26 400

26 400

- Jönköpings Pilotaktivitete
kommun
r

231 660

334 620

334 620

231 660

66 000

92 400

92 400

13 200

25 307

25 307

25 307

25 307

25 307

25 307

25 307

25 307

349 367

478 727

478 727

296 567

1 603 388

Summa,
medfinansieri
ng

2 041 191

2 619 897

2 715 709

1 424 371

8 801 168

Europeiska
regionala
utvecklingsfo
nden

2 041 190

2 619 897

2 715 708

1 424 371

8 801 166

54,68 %

55,03 %

54,83 %

55,81 %

55,01 %

Stödandel
(EU-medel)
av
stödgrundan
de
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Stödandel
(EU-medel)
av total
finansiering

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Andel annan
offentlig
finansiering
(annan än
EU-medel)

49,38 %

49,52 %

49,53 %

49,11 %

40,89 %

Andel privat
finansiering

0,62 %

0,48 %

0,47 %

0,89 %

0%

4 082 381

5 239 794

5 431 417

2 848 742

17 602 334

- Gislaveds
kommun

- Tranås
kommun

Pilotaktivitete
r

Privat bidrag i
annat än
pengar
- Saferoad
Smekab

Cykelställspro
dukter,
tillverkningsk
ostnad

Summa,
bidrag i annat
än pengar

Stödandel
(EU-medel)
av faktiska
kostnader

Total
finansiering
Sökt belopp

8 801 166

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut?
Nej
Om osäker, kommentera

Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?
Om ja, belopp
Om ja, motivering

Nej

101 228

9.6 Kommentar till budget

Se bilaga kommentar till budget Hela RESAN

10. Bilagor
Namn
Medfinansieringsintyg Gislaved 2016.pdf

Beskrivning/Kommentar
Goslaveds kommun- Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Medfinansieringsintyg RJL Miljö 2016.pdf

Region Jönköpings län, miljöavdelningenMedfinansieringsintyg Hela RESAN

Medfinansieringsintyg Jönköping 2016.pdf

Jönköpings kommun- Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Medfinansieringsintyg Nässjö 2016.pdf

Nässjö kommun- Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Medfinansieringsintyg Tranås 2016.pdf

Tranås kommun- Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Medfinansieringsintyg Saferoad Smekab 2016.pdf

Saferoad Smekab AB- Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Medfinansieringsintyg Gnosjö 2016.pdf

Gnosjö kommun- Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Medfinansieringsintyg RJL Folkhälsa 2016.pdf

Region Jönköpings län, folkhälsosektionenMedfinansieringsintyg Hela RESAN

Medfinansieringsintyg Sävsjö 2016.pdf

Sävsjö kommun -Medfinansieringsintyg Hela RESAN

Medfinansieringsintyg Vaggeryds kommun 2016-07- Vaggeryds kommun- Medfinansieringsintyg Hela
04 Dnr 2015.225.pdf
RESAN
Medfinansieringsintyg Värnamo 2016.pdf

Värnamo kommun -Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Medfinansieringsintyg Vetlanda 2016.pdf

Vetlanda kommun- Medfinansieringsintyg Hela
RESAN

Kommentar till budget Hela RESAN.pdf

Kommentar till budget ang Projectplace

Preliminär upphandlingsplan Hela RESAN.pdf

Preliminär upphandlingsplan Hela RESAN

Regionsdirektörens vidaredelegering RJL2016-16
2016-02-01.pdf

Underlag som styrker firmateckningsrätt Region
Jönköpings län - Hela RESAN

Riskanalys - Hela RESAN.pdf

Riskanalys - Hela RESAN

Medfinansieringsintyg Aneby 2016.pdf

Aneby kommun- Medfinansieringsintyg Hela RESAN
-Aneby kommun

Medfinansieringsintyg Eksjö 2016.pdf

Eksjö kommun- Medfinansieringsintyg Hela RESAN

Signatur
Saknas

