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Syfte

Hållbart resande väst syfte är att få fler människor 
att resa hållbart.
Vi vill få fler att åka kollektivt, cykla, gå, samåka och nyttja resfria
alternativ.



Övergripande mål för 
Trafikförsörjningsprogrammet

Andelen hållbart resande ökar i hela Västra 
Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, 
för en attraktiv och konkurrenskraftig region.



Hållbart resande väst

Kompetensstöd och 
omvärldsbevakning

Kunskapsstöd 

Nätverket för hållbart resande

Omvärldsbevakning

Sociala medier

Strategiskt påverkansarbete

Projekt

- Regional samverkan, 
lokalt genomförande

- Regionövergripande



Mål och prioriteringar
Långsiktiga mål för 
verksamheten

Årsvisa mätbara mål

Prioriterade arbetsområden

Beteende- och attitydförändring

Projekt
Kommunträffar
Nätverket
Nöjdhet
Kommunikation



Prioriterade områden 2019

Arbeta för att hitta smarta lösningar för att utveckla hållbart resande på 
landsbygd.

Engagera fler kommuner, företag och organisationer till att arbeta med 
hållbart resande.

Verka för ett ökat hållbart och aktivt resande bland barn och unga.

Öka attraktiviteten för cykling i regionen.



Projekt 2019

 Cykelvänlig arbetsplats

 På Egna Ben

 Vintercyklist

 Buss Ohoj!

 Samåkning

 Nudging

 KomILand



Nätverksträffar 2019
 8 mars: Fysisk planering

 17 maj: Myter kring hållbart resande 

 6 sep: Barn & unga 

 25 okt: Cykel 

 29 nov: Beteende
- sammanfattning av 2019 och framåtblick 2020



37 % av den arbetande 
befolkningen i Västra 
Götaland kan cykla till sin 
arbetsplats på 30 minuter!



HRV-växer

• 2,8 miljoner från Energimyndigheten

• Växla upp HRVs arbete

• Projektledare i Fyrbodal och i Sjuhärad



Kombinerade mobilitetstjänster på landsbygd 
och i mindre tätorter ‐ förstudien KomILand



KomILand

Syfte –
Bereda uppstart för framtida, demoprojekt för kombinerad mobilitet i 
landsbygder och i mindre tätorter med avseende på plats, användare, 
tjänster och finansiering.



Intervjuer och fokusgrupper

Analysmodell
Affärsmodeller
User storys *4
Workshop

Resultat - Större fokus på ideella 
insatser, delning av existerande 
resurser.



Efter lunch‐ frågor att besvara om Småtorp

Realistiskt scenarie? Om inte, hur ser res‐ och transportbehovet ut? Matchar 
tjänsterna resbehovet? Finns det alternativa tjänster som matchar behovet bättre?

1) På vilket sätt underlättar tjänsterna och paketeringarna livet i Småtorp?

2)Vilka är förutsättningarna för att tjänsterna och paketeringarna ska vara 
relevanta och möjliga att erbjuda? 

3)Vilka är de störta utmaningarna i att få det att hända?

4) Vilka kriterier måste en ort uppfylla för att vara aktuell för pilot?

5) Vilka förslag på orter passar in på era kriterier?  



Viktiga kriterier
Livsmedelsaffär
Skola
Pendlingskvot och lokala 
arbetsplatser
Tillgänglighet till ”starka stråk”
Täthet
Lokalt engagemang



Plattform + konsulent + intresseförening



Förslag på tjänster i KomILand-konceptet

Kollektivtrafik och närtrafik
Grannåkning
Grannbilen
Specialbilen
Släpkärran

El och lastcykelpool
Hemkört
Bortkört
Handlarrunda

Mobilitetstjänsterna tillhandahålls av privata, publika, kommersiella och 
ideella aktörer.



KomILand konsulenter



Slutsatser

KomILand kan bidra till att 
sänka mobilitetkostnaderna 
för kunderna.
Ge kollektivtrafiken nya 
kunder.
Ökad hållbarhet för samhället
KomILand kan ge mer 
resmöjligheter för pengarna.

Detta måste nu testas av 
riktiga användare i en verklig 
kontext och under en tid som 
ger möjlighet till verklig 
förändring av beteende.



KomILand 2.0 ‐ demo



KomILand 2.0 - demo
Projektbudget 11 miljoner under 2 år



Parter med i KomILand 2.0
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs kommunalförbund
Västtrafik
Samtrafiken
RISE Viktoria
K2
VTI
IVL
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