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Tre korta om Energikontoret
• Ett av 15 regionala energikontor i Sverige, ca 360 i Europa
• Verkar för att länet ska nå sina energi- och klimatmål
• 15 medarbetare, projektledare samt kommunikatörer

• Bedriver samverkans- och utvecklingsprojekt på lokal, regional 
nivå och ibland nationell nivå

• Skapar förutsättningar för regionen, kommunerna och 
näringslivet att lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i 
första hand ett energi- och klimatperspektiv

• Erbjuder aktuell, objektiv och opartisk information och 
kunskap inom energi- och transportsektorn

Så arbetar vi



Hållbart resande



REgionalt Stöd för hållbart resANde i ett expansivt 
Jönköpings län



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

Fokus
Tjänsteresor, arbetspendling och beteendepåverkan

Tid och målgrupp
• 2017-03-01 – 2020-07-01
• RJL, länets kommuner och små och medelstora 

arbetsgivare



13 organisationer



Så arbetar
Hela RESAN

Grunden; med en påse pengar, fem och en halv personer, 
kunskap och nya idéer så bildar vi en:

• 1. Länsplattform som ger kunskapsstöd
• 2. Koll på hållbart resande-siffrorna
• 3. Beteendepåverkande kampanjer
• 4. Alternativ för landsbygden (Resfria möten, samåkning, 

anropsstyrd taxi, närtrafik, vårdplaneringsmöten osv)
• 5. Reserådgivning (företag)
• 6. Cykelfrämjande åtgärder (regionalt cykelbibliotek, 

bygga för cykelns bästa, kombinera cykel och 
kollektivtrafik)





• Crescentcyklarna sponsrade av CycleEurope
• Cykelställ sponsrade av Smekab Citylife
• Lådcyklarna lånas av Jönköpings kommun
• Lokal hyrs av Energicentrum A6
• Försäkring genom Länsförsäkringar
• Service genom Spobike



• Utskick i vårat nätverk
• Annonsering i media
• Pressinbjudan
• Invigning









KOSTNADER CYKELBIBLIOTEKET



ReMida och Bullerbyns förskola, Vaggeryds kommun 

Vaggeryds kommun 

Eksjö kommun

Tenhults Naturbruksgymnasium

Forex Jönköping

Jönköpings kommun Qulturum, Region Jönköpings Län

Science Park, Jönköping

Tillväxtverket

Förskoleenheten, Sävsjö kommun

Bubs, Jönköping

Förskolan Framtiden

LÅNTAGARE SEDAN BÖRJAN



UTVÄRDERINGAR

• Totalt 57 veckor
• Cargobike och Crescent Elin populärast
• Ca 10 % av personalstyrkan som använt
• Har används ett par gånger i veckan
• Vanligaste sträckan 2-5 km
• Inköp både troligt och inte



UTDRAG FRÅN UTVÄRDERINGARNA

”Jag tycker att det är bra att möjligheten att låna el-cykel finns. Det har minskat någon resa 
med tjänstebil för min del. Det har även varit enkelt att boka el-cyklarna.” 

”Hade gärna lånat cykeln under en längre tid. Går absolut att ersätta vissa sträckor som 
annars hade gjorts med bil.”

”När jag cyklade blåste det en del och då blev cykeln ganska ostabil eftersom vinden 
”fastnade” i reklamskyltarna.” 

”Cyklarna är lätta att anpassa efter förarnas längd. Den röda cykeln är mycket bra på korta 
sträckor (känns som man får mer hjälp på den röda än på den vita). Saknade pakethållare 
på den vita.”



Tack för att ni 
lyssnade!

Mattias Bodin
mattias.bodin@rjl.se
036 – 10 59 19

mailto:mattias.bodin@rjl.se
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