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Hösten 2017

- 19 oktober Alvesta– Lätta och tunga transporter samt 
större arbetsmaskiner t.ex. truckar

- 9 november Energiting Sydost i Ljungby. Ambitionen är att 
prata om Energimyndighetens ”Strategisk plan för 
omställning av transportsektorn till fossilfrihet” samt 
”Bränslebytet” från olika aktörers perspektiv.

- 30 nov Upphandlingsdag i Karlskrona i samarbete med 
Landstinget Blekinge. Program kommer i augusti.



Res smartare!

9.10 Resfria möten

9.30 Hållbart resande genom samverkan Gunnar Granberg, SpaceTime

9.50 Paus

10.05 Klimatsävxlingsmodeller för 
kommuner och regioner

Johanna Knape, Västra Götalandsregionen 
Karin Löfström, Kalmar kommun

10.45 Utmaningen fossilfritt Sverige Anna Månsson, Energikontor sydost

10.55 Delningsekonomi på 
transportområdet

Camilla Hållén, Trafikanalys

11.20 Avslutning och utvärdering Energikontor Sydost



Eliminera resor-Resfria möten

”Med resfria möten menas möten på distans i 
realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, 
video- och webbmöten. Telefonmöten räknas hit 
då de har minst tre deltagare.”

Tips finns på www.remm.se

http://www.remm.se/


Manual för resfria möten

Vad kan man ta upp i en guide/information riktad till 
sin organisation? 

• Vad man menar med ett resfritt möte

• Tekniker

• Komma igång

• Vinster

• Tips för effektiva möten

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/db081160-440b-4cc1-
895a-9177c85cac26/Resfria_m%C3%B6ten.pdf?MOD=AJPERES

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/db081160-440b-4cc1-895a-9177c85cac26/Resfria_m%C3%B6ten.pdf?MOD=AJPERES


Konkret exempel på teknisk lösning



Utrusta ditt konferensrum- exempel

• Upp till 10 deltagare

• En produkt anpassad för skype

• Modul ca 15 000kr

• Office-licens till modul 150kr/mån

• Ev ny bildskärm ca 4000 (55’’)



FIKA och FILM

https://www.youtube.com/watch?v=JhxlDupBsjk&t=121s



UTMANING:
Fossilfritt Sverige- Klimatväxling

• För att anta utmaningen innebär det att man har 
eller planerar ett klimatväxlingsprogram för 
organisationens resor.

• Ett klimatväxlingsprogram innebär att man lägger 
en intern avgift på resor med stora utsläpp av 
växthusgaser för att påverka den egna 
organisationen att välja andra alternativ. Pengarna 
som tas in på detta sätt kan sedan användas för att 
stimulera ett fossilfritt resande eller andra 
klimatrelaterade projekt, antingen inom 
organisationen eller genom extern 
klimatkompensation.

• http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/utmaning-
klimatvaxling/utmaning-klimatvaxlingsprogram-
anmalan/

http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/utmaning-klimatvaxling/utmaning-klimatvaxlingsprogram-anmalan/


Utvärdering

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSdetedSwEZhKaV_XScf1CpOjZvxEeS
QdZFlE2jMZ8riAMY4tA/viewform?c=0&
w=1&includes_info_params=true

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdetedSwEZhKaV_XScf1CpOjZvxEeSQdZFlE2jMZ8riAMY4tA/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

