


Rena resans 
aktiviteter

Alla 
län





Rena resan erbjuder 
gemensamt material

Digitalt



i sociala medier

Självtest ”Vilken 
cykeltyp är du?”

Din cykeltypAnnonsering

Självtest

Delning



Interaktivt självtest:
Vilken lastcykel
passar dig?

Till kampanjsidan 

https://renaresan.projektetfossilfritt2030.se/lastcykelguiden/


Nedladdningsbar
PDF-guide



Rena resans 
aktiviteter

Örebro 
län



Prova på elcykel Prova på vikcykelCykelbibliotek
Lastcykel i kommunala 
verksamheter

Ger möjlighet att testa nya cykeltyper



Beteendeförändring genom fysisk nudge

 Markmålningar

 Konstverk i form av popcorn poppade upp

 Bokholk

 Guidade cykelturer genom samverkan med Open Art

 Cykeltävling mellan företag

Lyfta 
fram nya 

vägar



Rena resans 
aktiviteter

Östergötland



Gjort och på gång inom Rena Resan Östergötland

Under 2021

Aktivitetsjakten under 
mobilitetsveckan. 

Uppmärksammat som gott 
exempel inom Sätt Östergötland i 
rörelse

https://www.energikontoretostergotland.se/aktivitetsjakten-2021-16-22-september/
https://sattostergotlandirorelse.nu/arena/arbete-och-forsorjning/jakten-pa-klimatsmarta-aktiviteter/?cn-reloaded=1


Gjort och på gång inom Rena Resan Östergötland
Under 2021

Webbinarier om 

cykelpooler och cykelbibliotek 

och 

Vintercykling

Åtgärder som främjar cykel året runt

https://www.energikontoretostergotland.se/uppskattade-natverkstraff-med-tema-cykelpooler-och-cykelbibliotek/
https://www.energikontoretostergotland.se/givande-natverkstraff-cykla-aret-om/


Fokus under 2022

Testperioder under våren och hösten för elcyklar, elvikcyklar och lådcyklar i tre 
kommuner

Finspång: Sex ellådcyklar av olika modeller till hushåll 

Mjölby: Fyra elvikcyklar + tre egna till arbetspendling ihop med kollektivtrafik

Åtvidaberg: Fyra elcitycyklar och en lådcykel till kommunanställda och hushåll



Rena resans 
aktiviteter

Sörmland



Rena resan - Sörmland



Rena resan - Sörmland

+ kollektivtrafikkampanj



Rena resan i medierna





Framtiden?
 Aktiviteter fördröjda av pandemin ska 

påbörjas under våren 

 Arbete med förlängning av Rena resan pågår



Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från 
samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i 
Sörmlands län:

Flens kommun, Eskilstunas kommun samt 
ytterligare kommuner i Sörmland genom 
nätverk. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i 
Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro, Örebro universitet, 
Örebro kommun, Karlskoga kommun, Kumla 
kommun samt övriga kommuner genom 
möjlighet till deltagande i nätverk. 

Övriga finansiärer och samarbetspartners i 
Östergötlands län:

Länsstyrelsen i Östergötland, Åtvidabergs 
kommun, Linköpings kommun, Mjölby 
kommun, Finspångs kommun, Ödeshögs 
kommun, Ydre kommun, Vadstena kommun, 
Boxholms kommun, Kinda kommun, samt 
ytterligare kommuner i Östergötland som 
deltar via nätverk.



Katja Hagström katja.hagstrom@regionorebrolan.se

Björn Isaksson  bjorn.isaksson@biodrivost.se

Ylva Ek ylva.ek@regionostergotland.se

Sandra Strömstedt sandra.stromstedt@regionsormland.se

Fossilfritt 2030-
Fordon och drivmedel



Projektet ska stötta offentliga organisationer 
i omställningen till fossilfria transporter för 
att nå 2030-målet.

Mål

Fossilfritt 2030 – fordon och drivmedel

Individuell stöttning till 
deltagande kommuner



Övergripande prioritering av drivmedel

1. Biogas, el och vätgas 

2. Etanol

3. Biodiesel

4. Fossila drivmedel med inbladning av förnybara drivmedel

pixabay.com

Alla förnybara 
drivmedel 
behövs



Upphandlingar av fordon, transporter och transportintensiva upphandlingar

• Praktiskt stöd vid specifika upphandlingar

• Möjlighet att vara med en samordnad upphandling av fordon

• Nätverk för upphandling av hållbara transporter

• Standardkrav vid upphandlingar



Elbilar och laddning

• Underlag till kommuner för att ta 
fram strategier gällande 
laddinfrastruktur 

• Organisationens egen

• Kommunen som geografiskt område

• Nätverk för fordonsansvariga

• Elbilsguide



Enkät till elbilsägare

487 fullständiga svar

Laddning fungerar bättre  
till vardags än på resor

Få har räckviddsångest

Många är mycket 
nöjda med sin elbil

Enkäter till elbilsägare



Roadshow och testperioder för elbilar 
vintertid i kommunal verksamhetElbilar och vinter

Webbinarium om elbilar, kyla och räckvidd



Vi tar fram kunskapsunderlag



Projektet finansieras bland annat av Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Projektägare är BioDriv Öst och Region Örebro län, Region Sörmland samt Region Östergötland är 
samverkansparter. 

Länsstyrelserna i Örebro, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Uppsala och Stockholm är 
stödjande parter tillsammans med Region Uppsala, Region Stockholm och Svealandstrafiken. Flera 
kommuner i östra Mellansverige ingår också i projektet.

Fossilfritt 2030-Fordon och drivmedel pågår till mars 2023


