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Förstudiens slutsatser
Dagens kollektivtrafik på landsbygden kan beskrivas som en ond cirkel där dålig
kostnadstäckning medför nedskärningar som minskar förutsättningarna för
resande och självfinansiering ytterligare. För att lyfta landsbygdens perspektiv
och behov behöver en gemensam vision och specifika mål för kollektivtrafiken
på landsbygden tas fram. De samhällsekonomiska nyttor som kollektivtrafiken
för med sig genom att tillgängliggöra samhällsfunktioner samt utbildnings- och
arbetsmarknader bör beaktas i större utsträckning. Utifrån ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv gynnas särskilt äldre, ungdomar, låginkomsttagare och kvinnor
av kollektivtrafik på landsbygden.
Landsbygdens geografiska förutsättningar begränsar möjligheten att försörja dess
invånare, företag och besöksmål med dagens traditionella kollektivtrafik. Teknikutveckling, ökad digitalisering och utvecklingen mot delningsekonomi möjliggör dock
alternativa former av kollektivtrafik. I förstudien har därför olika former av utvecklingsområden för framtidens kollektivtrafik studerats. Utifrån erfarenheter från genomförda
studier och projekt görs följande reflektioner kring potentiella pilotprojekt:
XX Förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på landsbygden
är goda men tester behöver genomföras för att utveckla och
anpassa tekniken efter landsbygdens förutsättningar.
XX Anropsstyrd kollektivtrafik har potential men kräver
teknikutveckling samt systematisk och målinriktad marknadsföring.
XX Samåkning kan skapa sociala värden men kräver en kritsk massa.
Samåkningsprojekt kan initieras genom informationsinsatser och
kampanjer.
XX Kartläggning av besöksmålens behov av kollektivtrafik och
utveckling av nya mobilitetstjänster kan främja bilfria fritidsresor
och turism. Det kan i sin tur ge en levande landsbygd både genom
ett ökat antal besökare och bättre förutsättningar för rekrytering
av personal till besöksmålen. Även arbetsplatser på landsbygden
som inte är besöksmål bör beaktas.
XX Samordning av samhällsbetalda resor kräver samverkan,
engagemang och vilja att ändra befintligt system.
XX Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort för att skapa
ett reellt alternativ till bilen. Genom att utgå från människors
totala mobilitetsbehov på en plats kan flera passande resetjänster
skräddarsydda för den specifika platsen utvecklas, testas och
utvärderas i ett Living Lab.
Grundläggande förutsättningar för ett lyckat pilotprojekt är bred samverkan mellan
berörda aktörer och viljan att skapa något nytt som förbättrar, förstärker och
kompletterar det befintliga kollektivtrafiksystemet!
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Introduktion
Bakgrund
Förstudien ”Framtidens kollektivtrafik på landsbygden” har finansierats av
kommunerna Sjöbo och Tomelilla samt med medel från Europeiska Regionala
Utvecklingsfondens insatsområde 3 ”Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi”. Här har
kollektivtrafiken på landsbygden en viktig roll i att möjliggöra en omställning till en
klimatsmart livsstil för att i förlängningen uppnå en klimatomställning.
En förutsättning är förstås att det finns ett klimatsmart alternativ att välja. Kollektiv
trafiken på landsbygden har nämligen ofta låg kostnadstäckning. Den regionala
kollektivtrafiken är uppbyggd för att i första hand tillgodose resenärernas behov av
arbetspendling och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in som används
minst. Konsekvensen blir att incitamentet att resa kollektivt på landsbygden minskar
ytterligare vilket kan leda till att det enda alternativet blir att ta bilen.
En utveckling som riskerar att bidra till ett ökat bilberoende är negativt inte bara för
miljön utan även ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv samt för möjligheten
till social integration. Kollektivtrafiken är därför en viktig landsbygdsfråga som behöver
ses ur hållbarhetsperspektivets alla tre dimensioner i syfte att uppnå balans mellan
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att säkerställa en levande landsbygd.

Syfte och mål
Syftet med förstudien är att belysa utmaningarna med kollektivtrafik på landsbygden
men även att beskriva utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett
komplement till den traditionella kollektivtrafiken. Syftet är inte att besvara den
komplexa frågan om hur kollektivtrafiken på landsbygden bör lösas utan att inspirera
till att utveckla framtidens kollektivtrafik på landsbygden. Målet är att lyfta frågan och
sätta den på agendan då fokus idag i mycket högre utsträckning ligger på stadstrafik
och starka regionala kollektivtrafikstråk.
Förstudien ska användas som underlag för att identifiera potentiella utvecklings
områden med målet att förbereda för en eller flera ansökningar om medel till pilot
projekt som leder till att etablera en mer tillgänglig kollektivtrafik på landsbygden i
Sjöbo och Tomelilla kommun. Målet är även att dela erfarenheter och perspektiv med
andra aktörer och skapa förutsättningar för partnerskap och samverkan.

Upplägg
Denna kortversion återger förstudiens tre kapitel i form av sammanfattande
reflektioner och uppslag till pilotprojekt. Kapitlet ”Nulägesanalys” syftar till att
sammanfatta de problem och möjligheter som kollektivtrafiken på landsbygden
står inför. Kapitlet ”Självkörande fordon på landsbygden” syftar till att utvärdera
självkörande fordons potential för kollektivtrafik på landsbygd. Det sista kapitlet
”Utveckling av kollektivtrafik på landsbygd – uppslag till pilotprojekt” presenterar
uppslag till potentiella pilotprojekt samt förutsättningar för att pilotprojekten ska
lyckas. Långversionen innehåller även faktarutor och fördjupningar om specifika
ämnen, rapporter och projekt samt intervjuer med experter inom olika områden för
den som vill läsa mer: www.sjobo.se/fkl.
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Nulägesanalys
Utifrån den nulägesanalys som genomförts görs följande samman
fattande reflektioner kring problem och möjligheter för kollektiv
trafiken på landsbygd.

Bryt den onda cirkeln
Landsbygdens geografiska förutsättningar begränsar möjligheten att försörja dess
invånare, företag och besöksmål med kollektivtrafik. Att kollektivtrafikutbudet är
begränsat påverkar efterfrågan och många kör bil istället. Detta medför i sin tur att
kostnadstäckningen blir låg och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in
som används minst. Konsekvensen blir att incitamentet att resa kollektivt på lands
bygden minskar ytterligare. Detta resulterar i en ond cirkel för kollektivtrafikens
utveckling på landsbygden vilken måste brytas.

Specifika mål för landsbygd respektive städer
Kommunernas mål för kollektivtrafiken handlar om att förbättra kollektivtrafiken till
landsbygden i syfte att skapa en mer levande landsbygd. Region Skånes mål handlar
om att å ena sidan öka tillgängligheten men å andra sidan minska restider och
fokusera på en ökad marknadsandel. Konsekvensen blir att Skånetrafiken förbättrar
pendlingsmöjligheterna till större utbildnings- och arbetsmarknader snarare än att
förbättra kollektivtrafiken på landsbygden. Det lokala perspektivet står därmed i
konflikt med det regionala perspektivet och fokus hamnar lätt på de urbana områdena.
För att lyfta landsbygdens perspektiv och behov bör mätbara mål tas fram specifikt för
utvecklingen av kollektivtrafiken på landsbygden.
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Beakta de samhällsekonomiska nyttorna
Både kvantifierbara och icke kvantifierbara nyttor behöver beaktas vid prioritering
av kollektivtrafiksatsningar. Det är viktigt att ta hänsyn till samhällets sociala nyttor
av kollektivtrafik på landsbygden och beakta dess kostnader i ett större perspektiv.
Kollektivtrafiken är en av samhällets många kostnader, men bättre kollektivtrafik
kan minska andra kostnader. Kollektivtrafiken tillgängliggör utbildnings- och
arbetsmarknader och andra samhällsfunktioner och minskar därmed risken för
socialt utanförskap, särskilt för de som saknar körkort och/eller tillgång till bil.
Kvinnor reser kollektivt i större utsträckning än män. Utifrån ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv gynnas särskilt äldre, ungdomar, låginkomsttagare och kvinnor
av kollektivtrafik på landsbygden. Det lokala näringslivet och kommunerna har även
stora kompetensförsörjningsutmaningar.

Kartlägg besöksmålens och arbetsplatsernas behov av
kollektivtrafik
Kollektivtrafiken utgår ifrån arbetspendlarnas behov, särskilt arbetspendling från
landsbygden, men på landsbygden är besöksnäringen avgörande för arbetstillfällen
och skatteintäkter. Genom att hitta metoder för bättre dialog med Skånetrafiken
kan ökad kunskap om besöksmålens behov göra att Skånetrafiken kan nå ut till fler
potentiella kollektivtrafikresenärer genom lösningar såsom flytt av hållplatser eller
att möjliggöra flexibel och säsongsbaserad kollektivtrafik som anpassas efter toppar
under högsäsong och större evenemang. Även arbetsplatser på landsbygden som inte
är besöksmål bör beaktas.

ANSTÄLLDA PÅ FÖRETAG
Fler än 20 (48 arbetsplatser)
6 - 20 (144 arbetsplatser)
1 - 5 (794 arbetsplatser)
0 (3.801 egenföretagare)

GOD TILLGÅNG TILL KOLLEKTIVTRAFIK

Brösarp

Bjärsjölagård

Pågatåg
Buss

Vollsjö

MINDRE TILLGÅNG TILL KOLLEKTIVTRAFIK
Buss

Sjöbo

Lövestad

Äsperöd

Skåne Tranås
Onslunda

Blentarp

Sövde

Spjutstorp
Tomelilla

Smedstorp
Lunnarp

I kartan redovisas tillgången till kollektivtrafiken vid arbetsplatserna inom
kommunerna. (Statistik från UC, 2018).
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Jobba med beteendeförändring för att
bryta bilnormen
Det är inte enbart kollektivtrafikutbudet som är problemet,
även attityden till kollektivtrafik och bilnormen hos boende,
företagare och anställda på landsbygden påverkar det låga
kollektivtrafikresandet. Många faktorer påverkar människors
val av färdmedel så som närheten till kollektivtrafik och
restidskvoten, men även vanor och kultur på en plats. Utöver
det faktiska strukturella bilberoendet på grund av avsaknad av
kollektivtrafik, finns det även ett upplevt bilberoende. Invanda
resor tenderar att bestå och ett samhälle som domineras av
hög andel bilanvändande främjar mer bilberoende. Det krävs
ett arbete med att förändra kultur, vanor och inställningar för
att främja ett mer hållbart resesätt. Detta kan göras genom till
exempel marknadsföring och målgruppsriktade kampanjer.
Informationskampanjer bör inledningsvis utgå från de
målgrupper som har störst behov av att resa kollektivt då
dessa är enklast att nå och bör rimligen kombineras med att
erbjuda nya eller bättre mobilitetslösningar. Både tjänsterna
och informationen bör utgå från deras mobilitetsbehov.
Informationskampanjer riktade mot bilanvändare bör utformas
så att bilanvändare väljer att ersätta de bilresor som går att
ersätta och kanske till och med förenklar deras vardag. Äldre
respektive barn och unga är lämpliga målgrupper att utgå ifrån.
Genom att man tidigt i livet lär sig att nyttja kollektivtrafiken, i
kombination med att gå, cykla och samåka, skapas dessutom
förutsättningar för att det blir en vana vilket minskar risken för
ett framtida upplevt bilberoende.

Lund/Malmö
Veberöd

Bygg i kollektivtrafiknära lägen
Resandet från många av kommunens hållplatser är lågt eller
mycket lågt. Enbart ca 40% av invånarna i de både kommunerna
bor i vad som klassas som ett kollektivtrafiknära läge, dvs inom
500 meters gångavstånd från en hållplats som trafikeras med
minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00.
Det finns ett tydligt samband mellan bebyggelsetäthet och
andel kollektivtrafikresor. Huvuddelen av all fysisk utbyggnad
bör därför ske i områden med god kollektivtrafikförsörjning.
Alternativet är att planera in mobilitetstjänster i samband med
utbyggnad.

Ökad tillgänglighet genom att beakta
hela-resan-perspektivet
Hela-resan-perspektivet är viktig för alla och extra viktig
för personer med funktionsnedsättningar då det kan vara
vägen till och från hållplatsen, bytet eller otillgänglig
information som gör att resan upplevs som osäker.
Tillgängligheten till kollektivtrafik kan förbättras genom
bättre informationstjänster, genare och mer utbyggd
cykelinfrastruktur samt attraktiva pendlarparkeringar i
anslutning till kollektivtrafiken. Genom att komplettera
bytespunkter med service och andra mobilitetstjänster kan
dessa utvecklas till attraktiva mobilitetshubbar.

8

Blentarp

S

Hörby
Kristianstad
Bjärsjölagård

Brösarp
Vollsjö

Lövestad

S:t Olof

Sjöbo
Äsperöd

Skåne Tranås
Onslunda

Sövde

Spjutstorp
Tomelilla

Lunnarp

Ystad
Ystad
Ystad
Kollektivtrafikutbudet inom kommunerna Sjöbo och Tomelilla
(Skånetrafiken, 2019).
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Smedstorp

Simrishamn
Simrishamn

Självkörande fordon på
landsbygden
Utifrån den litteraturstudie och de genomförda projekt som studerats
görs följande sammanfattande reflektioner kring självkörande fordon
och dess potential som ett utvecklingsområde för kollektivtrafik på
landsbygd inom ramen för det fortsatta arbetet efter denna förstudie.

Självkörande fordon kan passa landsbygdens behov
Sammantaget pekar litteraturen om självkörande fordon på att de tekniska, fysiska och
ekonomiska förutsättningarna är goda för självkörande kollektivtrafik på landsbygden:
XX Den största målgruppen för självkörande fordon bör vara människor som idag saknar tillgång till kollektivtrafik, då mest troligt
boende på landsbygd, samt de som saknar förmågan att själv
framföra ett fordon, till exempel unga och äldre. Självkörande fordon tros medföra sociala vinster eftersom den målgrupp som idag
saknar möjlighet att självständigt resa skulle ges möjlighet till det
vilket skulle bryta den sociala isoleringen.
XX Självkörande fordon skulle passa som en first mile/last mile-lösning
på landsbygden, dvs att de kör sträckan mellan hållplatsen och målpunkten. Det gäller särskilt för dem som har långt eller svårt att ta
sig till en hållplats. Att införa självkörande kollektivtrafik med flexibla hållplatser skulle möjliggöra resor enda fram till destinationen.
XX Rent trafikmässigt och tekniskt kan det vara lättare att implementera självkörande fordon på landsbygden eftersom trafiksituationen
är mindre komplex jämfört med i stadsmiljö.
XX Det finns studier som pekar på att självkörande kollektivtrafik på
landsbygden kan vara det mest ekonomiskt gynnsamma alternativet, kanske till och med så gynnsamt att kollektivtrafiken kan bli
självbärande.

Tekniken behöver utvecklas
De flesta genomförda testerna har utförts med självkörande minibussar i låga hastig
heter på korta sträckor i stadsmiljö (som fortast 10-15 km/h). Volvo har testat personbilar som kör längre sträckor i högre hastigheter. Men för att självkörande fordon ska
vara relevant som komplement till kollektivtrafiken på landsbygden behöver tekniken
utvecklas så att det är möjligt att testa större fordon som kör längre sträckor i högre
hastigheter. När teknik kommit så långt att självkörande minibussar kan framföras på
allmän väg i högre hastigheter bedöms dessa kunna utgöra ett effektivt och flexibelt
komplement till landsbygdens kollektivtrafik. Dels för att ansluta till starka stråk, men
också för att skapa tillgänglighet mellan orter på landsbygden.
Dagens självkörande minibussar har begränsad kapacitet att på egen hand ta sig förbi
hinder eller frångå den ”virtuella räls” som de är programmerade att följa. Stöter de på
hinder måste vanligen en förare hjälpa fordonet förbi dessa. Vilket begränsar fordonens användningsområdena. Ännu har ingen testat att en och samma övervakar flera
självkörande minibussar samtidigt, något som kommer att krävas för att få ner förarkostnaden.
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Behov av fler pilotprojekt anpassade för landsbygden
Skellefteå kommun planerar ett pilotprojekt, ”Rullande busskur”, med start hösten
2019 där tester av självkörande minibussar på landsbygden kommer att genomföras.
Utifrån erfarenheter från detta projektet kan Sjöbo kommun och Tomelilla kommun
initiera ytterligare pilotprojekt för att bidra till att tekniken för självkörande fordon
utvecklas och anpassas efter landsbygdens behov och förutsättningar. Pilotprojektet
skulle kunna omfatta en annan typ av fordon och andra geografiska förutsättningar
men även andra målgrupper för att även bidra med lärdomar kring attityder och beteende. Följande förutsättningar har identifierats för ett lyckat pilotprojekt med självkörande fordon:

XX Tydlig funktion - Många provåkare i både Kista-testet och testet
på Køge Sygehus upplevde att de långsamma bussarna inte fyllde
någon funktion då de lika gärna kunde gå själva. Vid ett eventuellt
test av självkörande fordon på landsbygden är det därför viktigt
att testet fyller en tydlig funktion. För att ett test med dagens långsamma fordon ska fylla en funktion skulle ett första test kunna
rikta sig mot målgrupper som har mer tid, t.ex. äldre eller turister
där test av självkörande blir en del av reseupplevelsen. När teknikutvecklingen har kommit längre kan ett andra test genomföras i
högre hastigheter baserat på lärdomar från det första testet med
syftet är att utmana tekniken så att testerna bidrar till lärande och
utveckling.
XX Jobba med samverkan och målgrupperna - Oavsett vilken målgrupp eller vilka målgrupper som väljs ut för testet, om det är
äldre, ungdomar, en större arbetsgivare eller ett kluster av arbetsgivare, ett specifikt byalag eller utvalda besöksmål behöver resenärer vara involverade från start. Det är även viktigt att ha med en
forsknings-partner som utvärderar test.
XX Jobba med beteende - Inställningen till självkörande fordon är
något mer negativ bland boende på landsbygden vilket innebär
att det kan finnas viss motvilja att nyttja denna typ av tjänst. Inte
minst finns ett motstånd hos äldre, vilket bedöms vara en av de
primära målgrupperna. För att delade resor med självkörande fordon ska få acceptans är det därför avgörande att jobba med beteendepåverkande åtgärder. Om de självkörande fordonen inte delas
erhålls varken kostnadseffektivitet, färre fordon eller färre resor.
XX Tydlig information - Tester med självkörande fordon är till för
att utveckla arbetet och att på sikt bidra till bättre kollektivtrafik
på landsbygden, de är inte i sig en ersättning för indragna turer.
Resurser i form av både tid och medel behöver avsättas för målgruppsanpassade informationskampanjer i samband med testerna.
Risken är annars att resenärer på landsbygden, som redan idag har
dålig restidskvot, blir besvikna på långsamma självkörande fordon.
Resurser i form av både tid och medel behöver avsättas för målgruppsanpassad kommunikation och informationskampanjer.
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Utveckling av
kollektivtrafik på
landsbygden
Trender så som ökad digitalisering och utvecklingen mot delnings
ekonomi möjliggör nya former av mobilitetstjänster. Utifrån de
utvecklingsområden som beskrivs i förstudien och erfarenheter från
genomförda projekt presenteras nedan reflektioner kring potentiella
pilotprojekt i syfte att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden.
Konkreta projektplaner får tas fram tillsammans med relevanta
projektpartners.

Test med självkörande fordon på landsbygden
Det finns ett behov av att testa självkörande fordon på landsbygden för att
utveckla och anpassa tekniken efter landsbygdens förutsättningar. Förutom att
utmana tekniken så att testerna bidrar till lärande och utveckling är det viktigt att
testresenärerna känner att testet fyller en tydlig funktion. Oavsett vilken eller vilka
målgrupper som väljs ut för testet, om det är äldre, ungdomar, en större arbetsgivare
eller ett kluster av arbetsgivare, ett specifikt byalag eller utvalda besöksmål behöver
de vara involverade från start. Det är även viktigt att ha med en forskningspartner
som utvärderar testet. Resurser i form av både tid och medel behöver avsätts för
målgruppsanpassade informationskampanjer. För att delade resor med självkörande
fordonen ska få acceptans är det avgörande att jobba med beteendepåverkande
åtgärder.

Anropsstyrd kollektivtrafik kräver teknikutveckling och
riktade informationsinsatser
Dagens anropsstyrda trafik är starkt subventionerad och ett ökat resande med
den typen av trafik ger direkt ökade kostnader. En begränsning med existerande
anropsstyrda tjänster och genomförda projekt är att digital teknik för att söka,
boka och betala resor har testats i mycket liten utsträckning alternativt saknas
helt eller delvis. Det bedöms därför finnas potential i teknikutvecklingen som
skulle kunna medföra bättre samordning och effektivitet för den anropsstyrda
kollektivtrafiken. Om en lokal aktör skulle vara intresserad av att tillhandahålla
anropsstyrda mobilitetstjänster är systematisk och målgruppsinriktad marknadsföring
en förutsättning. Genom att vara en integrerad del av, eller ha koppling till,
Skånetrafikens reseplanerare och informationskanaler hade tjänsten blivit mer synligt
vilket ökar förutsättningarna för permanenta användare.

Initiera och testa samåkningsprojekt
På landsbygden känner många till varandra i större utsträckning än i en stad vilket
kan medföra att man är mer benägen att resa tillsammans. Projektet Mobilsamåkning
visade på att samåkning skapar sociala vinster då samåkning minskar avstånd
mellan människor och det blir lättare att be om och erbjuda hjälp till varandra även
kring andra frågor. Antalet sträckor och avgångar där samåkning är möjlig är dock
helt beroende av antalet aktiva kunder, den kritiska massan, vilken är mindre på
landsbygden. Om det finns många människor på en plattform kommer det också att
finnas många möjligheter för resenären att samåka.
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Genom att initiera ett samarbete med Skjutsgruppen är det möjligt att utnyttja dess
befintliga plattform och komma i kontakt med de 70.000 användare som redan
är ansluta till tjänsten. Skjutsgruppen är en ideell rörelse varför kommunen har
möjlighet att bidra med informationsinsatser och kampanjer så som testresenärer
och ambassadörer för att främja Skjutsgruppens verksamhet i Sjöbo och Tomelilla
genom att t.ex. starta lokala skjutsgrupper. En potentiell inriktning skulle kunna vara
mot näringslivet genom att samarbeta med en större arbetsplats eller ett kluster av
arbetsplatser.

Satsning på kollektivtrafik till besöksmål och arbetsplatser på landsbygden
Besöksnäringen är viktig för en levande landsbygd, men flera besöksmål och
upplevelser är otillgängliga utan bil då kollektivtrafiken inte når enda fram. En
fungerande kollektivtrafik är en nödvändighet för besökare och anställda utan tillgång
till bil. Det finns därför ett behov av flexibel och säsongsbaserad kollektivtrafik som
anpassas efter toppar under besöksnäringens högsäsong.
Genom att kartlägga besöksmålens behov av kollektivtrafik i ett nära samarbete med
lokala aktörer kan nya mobilitetstjänster för bilfria fritidsresor och turism utvecklas
och testas. Här är marknadsföring, kommunikation och aktiviteter i samverkan
med besöksmålen, kommunen och Skånetrafiken viktig för att nå ut till potentiella
resenärer. Även arbetsplatser på landsbygden som inte är besöksmål bör beaktas i ett
pilotprojekt.

Samordning av samhällsbetalda resor kräver engagemang och vilja
För att samordning av samhällsbetalda resor så som skolskjuts, närtrafik, färdtjänst
och sjukresor, ska fungera i praktiken måste kommuner, länshuvudmän och andra
intressenter ha viljan att samarbeta på ett nytt sätt. Det kräver tid, resurser och
engagemang samt ordentliga kartläggningar för att förstå behoven. Det finns
uppenbara nyttor i att göra den allmänna kollektivtrafiken tillgänglig för alla. En
utmaning med att skapa fullständigt samordnad kollektivtrafik på landsbygden är alla
skillnader i uppdrag, reglementen, upphandlingar och andra särlösningar. Det krävs
därför tydlig ansvarsfördelning och förankring hos berörda planerare och parter.

Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort
En enda mobilitetstjänst är inte tillräcklig för att tillgodose ett hushålls behov av
transporter, därför kan tester av enbart en ny resetjänst inte visa på hur det skulle
påverka människors val i vardagen. Om flera mobilitetstjänster som utgår från
människors totala mobilitetsbehov erbjuds på en och samma ort skulle dock detta
kunna utgöra ett reellt alternativ till bilen. Lämpliga resetjänster skräddarsydda för
den aktuella platsen kan utvecklas, testats och utvärderats i ett Living Lab. För att
uppnå önskade skräddarsydda lösningar för varje landsbygdsområde är det viktigt
med användarengagemang.
Information och erbjudanden om olika mobilitetstjänster kan då samlas både i
en gemensam digital plattform som tydligt synliggör alternativet till bil, och till
specifika fysiska servicepunkter i anslutning till service, handel, hållplatser och/
eller pendlarparkeringar. Exempel på tjänster som skulle kunna erbjudas sträcker sig
från utkörning av post, mat, läkemedel, större paket och leverans i samband med
online-shopping till att erbjuda mobilitet för sociala behov såsom transport till arbete,
skola, fritidsaktiviteter samt för specifika målgrupper såsom äldre och personer med
funktionsnedsättningar.
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Förutsättningar för lyckade pilotprojekt
En grundläggande förutsättning för ett lyckat pilotprojekt är viljan att skapa något nytt
i syfte att förbättra, förstärka och komplettera det befintliga systemet. Utöver detta
har även följande förutsättningar identifierats som utgångspunkter för framgångsrika
pilotprojekt:
SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE
Samverkan mellan berörda aktörer är en grundförutsättning för framtidens
kollektivtrafik på landsbygden. Region, kommun, lokala aktörer och lokalt näringsliv
behöver engageras i utvecklingen. Att låta medborgarna vara delaktiga i processen
är viktigt för att människor ska känna sig inkluderade och för att tjänsterna som
utvecklas anpassas efter de verkliga behov som människor på landsbygden har. Även
näringslivets behov behöver tillgodoses.
Förslag på ett nästa steg efter denna förstudie är att initiera ett nätverk för lokala
landsbygdsaktörer med fokus på framtidens kollektivtrafik på landsbygden
i syfte att identifiera potentiella lokala mobilitetsaktörer och bygga upp nya
projektorganisationer. Nätverket bör även bjuda in till nätverkande mellan pågående
mobilitetsprojekt som har fokus på landsbygden för att främja ett utbyte av
information, erfarenheter och framgångsfaktorer. Många frågor kring kollektivtrafik
specifikt och mobilitet generellt hamnar på en övergripande strategisk nivå varför
det även är relevant med erfarenhetsutbyte med Region Skåne/Skånetrafiken samt
forum som Regionsamverkan Sydsverige, Greater Copenhagen, akademin och
forskningsaktörer.
LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR
Utöver projektmedel från landsting, regionen och/eller kommunen är det är möjligt att
söka medel från till exempel olika EU-fonder (InterReg, ERUF och LEADER), Vinnova och
Energimyndigheten för att initiera olika pilotprojekt för hållbar mobilitet.
Tyvärr visar dock flera genomförda pilotprojekt att när projektmedlen tar slut blir det
svårt att driva projektet vidare och i regel upphör då också initiativet. Flera projekt på
landsbygden har även varit beroende av att eldsjälar arbetar ideellt vilket är ohållbart
i längden. För att utveckla tjänster som kan bidra till bestående beteendeförändring
krävs långsiktiga satsningar. Det är därför viktigt att en plan både för en varaktig
finansiering och projektorganisation tas fram i ett tidigt skede.
Kommunerna kan vara drivande part i kommande pilotprojekt och samordna framför
allt mindre projekt. Vid större projekt kan kommunerna vara antingen drivande part
eller deltagande part och samordna och/eller företräda lokala aktörer, genom att stötta
testbäddssatsningar i den egna kommunen.
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MÅLGRUPPENS MEDVERKAN OCH RIKTADE INFORMATIONSINSATSER
Att låta medborgarna vara delaktiga i utvecklingen är viktigt för att människor ska
känna sig inkluderade och för att tjänsterna som utvecklas anpassas efter de faktiska
mobilitetsbehov som människor på landsbygd har.
För att människor ska börja använda mobilitetstjänster krävs det även att de känner till
att tjänsterna finns. Tidigare studier visar att försök med alternativ till kollektivtrafik
eller nya kollektivtrafiklösningar har misslyckats med att nå användare eftersom få i
målgruppen har känt till den nya tjänsten. Det finns därför ett behov av systematisk
och målinriktad marknadsföring med målgruppsanpassade kampanjer för att göra
tjänsten mer synlig och för att få permanenta användare.
MOBILITET FÖR ALLA
En satsning på kollektivtrafik eller kompletterande mobilitetstjänster gynnar alla på
landsbygden. Främst gynnas dock äldre, ungdomar, låginkomsttagare och kvinnor.
Det är dessa målgrupperna som har störst behov av kollektivtrafik eller efterfrågar
det mest. Föräldrar och anhöriga som idag ställer upp och kör sina barn och anhöriga
när de har behov gynnas också av en satsning samtidigt som barnen och anhöriga får
ökade möjligheter till självständighet och självbestämmande. Genom att man tidigt i
livet lär sig att nyttja kollektivtrafiken, i kombination med att gå, cykla och samåka,
skapas dessutom förutsättningar för att det blir en vana vilket minskar risken för ett
framtida upplevt bilberoende. Arbetsgivare gynnas när kollektivtrafiken möjliggör en
bredare rekrytering och arbetssökande och lågutbildade gynnas då de får tillgång till
en större arbets- och utbildningsmarknad.
Tillgänglighetsaspekten är en viktig komponent i sammanhanget, inte minst med
tanke på att andelen personer med funktionsnedsättningar beräknas att öka i
samband med att befolkningen blir äldre.
Ledord i utvecklingen av nya ”smarta” tjänster bör vara universell utformning, det
vill säga att alla nya tjänster ska utformas med medvetenhet om den variation som
återfinns i befolkningen och möjliggör att personer med funktionsnedsättningar
får möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan
funktionsnedsättning.
I utvecklandet av nya ”smarta” digitala tjänster är det viktigt att även ha fokus på
tillgänglig och användarvänlig information och insatser för att motverka digitalt
utanförskap i samband med att nya tjänster introduceras.
Många av de utvecklingsområden som har nämnts kräver dessutom en kritisk massa
för att fungera och bli kostnadseffektiva, antalet resenärer är färre på landsbygden.
Detta innebär att även från ett landsbygdsperspektiv är det viktigt att utveckla tjänster
som kan attrahera och användas av så många som möjligt.
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