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HÅLLBAR MOBILITET I STAD OCH PÅ LANDSBYGD. VILKA
LÖSNINGAR FINNS OCH FINNS DET NÅGRA SOM
FUNGERAR?
Jessica Berg
Fil.dr., forskare VTI

• Hur reser människor på landsbygd?

• Pågående pilotprojekt på landsbygd

• Hur kan jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa
beaktas i framtidens mobilitetskoncept?
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HUR RESER BEFOLKNINGEN PÅ LANDSBYGD?
Baserat på RVU-data 2005-2006 och f.d. Glesbygdsverkets områdesdefinitioner i GIS)

•

Bilen är det dominerande färdmedlet i lands- och glesbygd (42%)

•

Många går även till fots (30%)

•

Resor till och från skola var den klart vanligaste
kollektivtrafikresan i lands- och glesbygd.

•

Kollektivtrafik till resor för inköp, service eller umgänge sker
nästan aldrig.

•

25 % av de vuxna kollektivtrafikresenärerna i gles- och landsbygd
hade inte körkort.

Ridderstedt & Pyddoke, 2017

KOMILAND-Kombinerad mobilitet i
landsbygder och i mindre tätorter
I projektet KomILand testas olika
mobilitetslösningar i Timmersdala, Broddetorp och
Lundsbrunn i Västra Götaland
Kollektivtrafik, bilpool, samåkning, hyra av
minibuss osv.
Appen togs fram och utformades efter de boendes
behov och önskemål.
Planera och boka olika resetjänster via appen.
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Vad behövs för att få igång
mobilitetstjänster på landsbygd?
• Mer än en tjänst
• Kundunderlag
• Förutsättningar/resurser på orten:
Livsmedelsbutik
Skola
Lokal arbetsmarknad
Kollektivtrafikstråk
Lokalt engagemang
etc.
• Ha ett egenvärde, konkurrenskraftigt,
informationsspridning – what´s in it for me?
• Samverkan med kollektivtrafiken och andra
transportutförare eller service- och tjänsteleverantörer

FLERA PILOTER RUNTOM I LANDET
Hemleveranser på landsbygd och i mindre tätorter.
Testar hemleveranslösningar genom samordning med andra
transporter i Mora, Orsa och Herrljunga (IVL).

Living Lab i Riksten (kommande)
Perifert beläget villaområde där medelklassen bor men där
personer med låg utbildning och låga inkomster arbetar.
Omställning och förbättring av resandet med hjälp av nya
mobilitetskoncept (VTI, KTH)

Tur&Retur (Fyrbodal och Orust kommuner)
Ambulerande cykelverkstad
Samåkning
Cykelpool av övergivna cyklar – Cykla Gul

•

Snabb, marknadsdriven utveckling av transportsektorn, en framväxt av
digitalt stödda mobilitets- och tillgänglighetstjänster (sk. ”smarta”)

•

Potentialen är hittills orealiserad och existerande digitalt stödda tjänster
riskerar att motverka långsiktiga mål om hållbarhet och tillgänglighet för
alla (Docherty et al., 2017; 2018; Pangbourne et al., 2019)

•

”Människor behöver ändra sitt beteende”, men vilket beteende behöver
ändras och vems?

•

Skillnader i resmönster och resbehov mellan män och kvinnor, mellan
socioekonomiska svaga resp. starka grupper, mellan de som bor i städer
och de som bor på landsbygd och i mindre tätorter.

•

Framtidens mobilitets- och tillgänglighetskoncept måste bidra till ett
klimat-neutralt och socialt rättvist transportsystem
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JÄMLIKHET, JÄMSTÄLLDHET OCH
SOCIAL RÄTTVISA

Tack för
uppmärksamheten!
jessica.berg@vti.se
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