
 
 

En plattform för hållbara resor  

Res Smart är en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med 

hållbara resor i Stockholms län. Idag består Res Smart av 23 medlemmar, 22 kommuner i Stockholms 

län samt Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting. Syftet med plattformen är att samordna 

arbetet med hållbara resor i regionen, skapa synergieffekter och resultera i konkreta samarbetsprojekt.  

Samtliga medlemmar betalar en avgift för att vara med i Res Smart, 15 000 kr per år. Nya medlemmar 

antas varje halvår och betalar då halva årsavgiften på 7 500 kr för det resterande medlemsåret. För 

avgiften ingår följande. 

Nyhetsbrev 

Ett nyhetsbrev skickas ut till samtliga deltagare varje månad (bortsett från juli och augusti då 

nyhetsbrevet utgår). Nyhetbrevet innehåller en omvärldsbevakning inom området och kan med fördel 

spridas inom medlemsorganisationerna för kunskapshöjning. 

Tematräffar: 4 gånger per år 

Tema för tematräffarna beslutas av medlemmarna i Res Smart och formas enligt önskemål. De redan 

genomförda mötena (se teman nedan) har inletts med inspirationsföreläsningar kring ämnet och 

sedan fortsatt i en workshop. Tematräffarna pågår i cirka 3 timmar. 

- Vad är Res Smart 

- Regional cykelkampanj 

- Mobility Management i samhällsplaneringen 

Konferens: 1 gång per år  

En konferens med föreläsare från näringsliv, forskning samt offentlig sektor anordnas årligen. 

Konferensen innehåller en workshop kring ett aktuellt ämne. Medlemmarna är med och formar 

konferensen och dess innehåll. Konferensen pågår under en halvdag.  

  



 

 

Varför bli medlem i Res Smart? 

Tillsammans är vi starkare. Res Smart har som syfte att fungera som stöd för medlemmarnas arbete 

med beteendepåverkansåtgärder för hållbara resor. Plattformen, som idag representerar merparten av 

länets kommuner och en förvaltning som ansvarar för hela regionens kollektivtrafik, har större 

möjlighet att påverka beslutsfattare och beviljas stöd för åtgärder än den enskilda organisationen.  

Plattformen möjliggör och underlättar för möten och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och 

bidrar till att öka samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor.  

Res Smart ska bidra till konkreta samarbetsprojekt som leder till konkreta resultat. Målet är att 

gemensamt nå framåt inom arbetet med mobility management och att tillsammans lösa konkreta 

problem.  

Gemensam cykelkampanj hösten 2017 
Hösten 2017 genomförs en gemensam cykelkampanj i Stockholms län. Det finns flera fördelar med 

att samordna detta mellan flera kommuner: 

- Många kloka huvuden ger bättre kampanjidéer 

- Tidsbesparing 

- Kostnadsbesparing 

- Tillgång till mer påkostad kampanj  

- Större medial spridning 

- Större kampanjeffekt  

Fler medlemmar 
Res Smart söker fler medlemmar. Ambitionen är att samtliga kommuner ska representeras i 

plattformen. Vill din organisation vara med i samarbetet för att skapa ett hållbart transportsystem i 

Stockholms län? Hör av dig till kansli@ressmart.nu 
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