
Mini
DAGENS WEBBINARIUM HAR FOKUS PÅ LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGEN KNYTA SAMMAN VÄSTRA GÖTALAND & HÅLLBAR MOBILITET  

Välkommen till



Mini
Syftet är att skapa tvärsektoriella samtal över 

verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet 
samt sprida insikter och kunskap. 

MiniFOKUS återkommer en gång i månaden med nya 
ämnen och riktar sig till politiker, tjänstepersoner, företag, 

samarbetspartners och andra aktörer som bidrar till vår 
regionala utveckling



Mötesregler
• Mikrofon och kamera av (förutom talare)
• Ställ frågor i chatten
• Presentationer läggs upp på Boråsregionens hemsida
• Svara gärna på enkäten för att hjälpa oss att utveckla 

arrangemanget (länk läggs i Teamchatten i slutet av 
mötet) 



Dagens program

09.05 Hur ser Västtrafik på hållbar mobilitet?
Marita Albrektson, projektledare Kombinerad Mobilitet Västtrafik 

09.15 Hållbar mobilitet i Trafikförsörjningsprogrammet och framtiden 
Roland Karlsson, KSO Ulricehamn och ledamot i Kollektivtrafiknämnden

09.25 Samtal om hållbar mobilitet
Karin Björklind, Boråsregionen och Karin Stenlund Fyrbodals kommunalförbund

09.35 Tid för inspel och frågor 

09.50 Avslutning





Kollektivtrafik i glesare regioner

Landsbygdsutredningen Närtrafik Kompletterande mobilitet+ +



Projektet KomILand

Våren 2019, 
lokala dialoger 
om behov och 
möjligheter

•Behov hos 
invånarna

•Mobilisering

Höst 2019, 
fastställa tjänster i 
appen

November 2019, 
design av tjänsten

Pilottest startar Q1 
2020

Pilottest avslutas Q4 
2020

•Utvärdering

• Ska testa kombinerad mobilitet i landsbygd och 
mindre tätorter samt följa processen med forskning. 

• Tjänster som ingår:
• Kollektivtrafik, Närtrafik och biljettförsäljning 

(Västtrafiks utbud)
• ”Byabilen” (el-minibuss som delas)
• Dela resurser, ex släpkärra
• Samåkning
• Grannbilen (Snappcar)
• Taxi och Resplus
• Månadsfaktura, kortbetalning eller Swish
• Idéer som utreds: el-scooter, handlarrunda, 

pakethämtning med mera
• Tre orter: Lundsbrunn, Timmersdala och Broddetorp
• Projektpartners : Skaraborgs kommunalförbund, 

Västra Götalandsregionen, Smart Resenär, RISE, IVL, 
VTI/K2, Samtrafiken och Västtrafik

- För ett mer socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart resande



Kompletterande Mobilitet

● Cykel

– Cykel i ToGo

– Cykel Ombord utredning

– Elcyklist

– Cykelvänlig arbetsplats

● Kombinerad Mobilitet

– Tredjepartsförsäljning

– Piloter boendekoncept, lokala 
tjänsteresor, landsbygd

● Mobilitetshub

– LIMA, Mojo

– Pendelparkeringar

● First/Last Mile

– Linje 56

– Hass

– AHA II





Mini

Stort tack för ditt deltagande i dagens webbinarium. 
Nu tar MiniFOKUS sommarledigt och är tillbaka till hösten! 


