Snart Zappar vi oss till en
mer hållbar & tillgänglig stad kommun

1.
Mobility As A Service

2.
Mobilitetshubbar

3.
Mobilitetköp

1. MaaS- Mobility As A Service
Varför? Med hållbarhetsmålen som drivkraft måste vi
göra det enklare och attraktivt att resa hållbart för alla.
Idag finns många bra alternativ till privat bil men det är
inte helt enkelt att tillgängliggöra sig dessa.
Hur? Vi bygger en digital infrastruktur och integrerar alla
delade mobilitetstjänster i en och samma plattform.
Vad? MaaS appen Zapp- En smart reseplanerare som
gör det enklare att hitta, boka och betala för
mobilitetstjänster.

Kortfakta: Linköping MaaS
• Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner kronor till projektet Linköping MaaS
• Vi ska mellan jan 2020- juni 2021 utveckla och marknadsintroducera en MaaS-tjänst i hela
Linköping. Beta- version förväntas släppas nov/dec 2020.
• Utåt till ”kund” så kommer vi kunna erbjuda MaaS-appen Zapp som gör det enklare att hitta,
boka och betala för utbudet av delade mobilitetstjänster.
• Det handlar även om att tillskapa nya tjänster ex. privat bildelning och samåkning på
landsbygd.
• Vi jobbar med tjänstedesign och bygger en pålitlig bastjänst som kan vidareutvecklas och
skräddarsys stegvis, efter behov och efterfrågan.
• Huvudmålgruppen är nyinflyttade & de med nytt jobb- mer öppna för en ny mobilitetslösning.

• Med tjänsten Zapp så vill vi göra det enklare och mer tillgängligt att resa hållbart.

Projektägare:
Dukaten Parkering, ingår i Sankt Kors
Fastighets AB

Projektsamordnare:
Linköpings kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dialog med Volvo M

Ride the future
Elscootrar? Dialog pågår.
Taxi? Dialog pågår.
Intercity tåg? Dialog pågår.
Landsbygd, samåkningstjänst, närtrafik, platser
på skolbussar

MaaS på landsbygd,
vad vill man ha?
Vad man vill ha:

• Fler anropsstyrda bussar som är bättre passade till
arbetstider
• Cykelväg till expressbusshållplats/pendelstation
• En smart tjänst för samåkning
• Fortsatt möjlighet att jobba hemifrån
• Samordning mellan grannar för inköp
• Butiksbussar på regelbundna tider, blodbuss,
vårdcentralbuss, livsmedel för beställda varor etc
• Elladd, hvo och biogas-tankmöjligheter
• Fler aktiviteter för barnen i anslutning till skola/fritids
så man slipper skjutsa
• Digital lanthandel-obemannad

Vad vi arbetar med i projektet:
• Integrera Närtrafik
• Öppna upp lediga platser på skolbussarna för
allmänresenärer

• Pilot DRT-organisera anropsstyrd trafik med små fordon
• Digital samåkningstjänst
OBS! Det begränsade kundunderlaget på landsbygder och
de stora avstånden gör att lönsamma och hållbara
affärsmodeller blir en ännu större utmaning…

• Covid -19 

• Tillgång till APIer
• Rollkarta och affärsstruktur - vem har det övergripande ansvaret
för respektive del
• Intäkts och kostnadsstruktur – hur genereras intäkter och vad för
kostnader har respektive part
• Legal struktur - vem har avtal med vem
• ”Operations”
Leverans – vem gör vad och hur flödar information
Data – hur flödar information/data inkl. GDPR
Betalflöde – hur ser pengaströmmarna ut och processerna för
betalning
• Beta version av appen och hemsida

2. Mobilitetshubbar
Varför? I dag finns flera olika delade mobilitetstjänster och
fordonspooler, det är dock inte helt enkelt för invånarna att
hitta dessa och förstå hur de tillsammans kan lösa
vardagsmobiliteten.
Hur? Vi planerar för att dessa mobilitetstjänster ska vara
publika och samlokaliseras på strategiska platser i staden,
där människor bor och verkar.
Vad? Vi bygger ett nätverk av mobilitetshubbar- en fysisk
samlingsplats för kombinerad mobilitet där man finner
cykelpoolscyklar, bilpoolsbilar och elsparkcyklar. Ibland
även samlokaliserat med kollektivtrafikens hållplatslägen
eller i p-hus. Vi etablerar ett sammanlänkat system av
dessa och kopplar ihop med MaaS.
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Mobilitetshubbar på landsbygd
• Bytesmöjligheter mellan olika trafikslag
Pendlarparkeringar vid strategiska hållplatslägenBil/cykel+-buss
Virtuella hubbar för samåkning- Gång/Cykel +
samåkning
• Mackar- Service, livsmedel, paketutlämning, elladd,
HVO och biogas-tankmöjligheter

• Öka utbudet av tjänster och service genom ex. digital
lanthandel- obemannat inkl. levboxar

3. Mobilitetsköp
Varför? Om vi har som mål att boende och verksamma ska
minska sitt bilinnehav/ bilåkande måste vi tillskapa rätt
förutsättningar redan i planeringsskedet, inte bara begränsa
möjligheterna att äga och åka bil. Det innebär att vi måste styra
mot att få fler delade mobilitetstjänster på plats.
Hur? Parkeringsriktlinjen och parkeringsnormen uppdateras för att
bli mer modern och vägledande samt skapa större flexibilitet. Vi
gör det enklare och mer attraktivt för byggaktörer att välja
mobilitetstjänster istället för bilparkering. Vi tänker mer storskaligt
och stimulerar utvecklingen av delningstjänster.
Vad? Mobilitetköp- ett förslag på ny konceptlösning som innebär
att fastighetsutvecklaren kan betala en fast engångssumma per
reducerad bilparkeringsplats. Pengarna finansierar bland annat
mobilitetshubbar och MaaS- appen Zapp.

3.Mobilitetsköp

1. MaaS

2. Mobilitetshubbar

Ett innovativt systemtänk för fler attraktiva
och klimatsmarta vardagsresor

Tack!
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