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Medfinansierande partner Ett smartare sätt att resa
Samåkning är metod att utnyttja resurser som 
redan finns tillgängliga, men som inte används 
fullt ut. Genom att resa tillsammans sparar vi 
både miljön, tid och pengar. 
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Hur många bilar ser du varje dag utan några passagerare? 

Tänk om man skulle kunna använda alla dessa extra platser 

och erbjuda dem till andra som reser längs samma rutt …

Samåkning är metod att utnyttja 

resurser som redan finns tillgäng-

liga, men som inte används fullt 

ut. Att resa tillsammans minskar 

givetvis miljöpåverkan, men kan 

även hjälpa dig att spara både tid 

och pengar. För att inte nämna 

möjligheten att träffa nya vänner.

Vill du förbättra resealternativen i ditt område – oavsett om 
du representerar kollektivtrafiken, en kommun eller om du 
agerar privat – tveka inte att kontakta oss i projektet. Vi delar 
gärna våra erfarenheter kring att implementera samåkning.

För allmän information 
om samåkning och olika 
system, titta på vår hemsi-
da och läs rapporten. Mot 
slutet av projektperioden 
kommer du även att kunna 
hitta vår slutredovisning 
med våra erfarenheter.

Våra samåkningsprojekt fokuserar på landsbygd och mindre 
orter. Områden som inte har någon eller otillräcklig kollek-
tivtrafik. Det leder till att invånarna är bilberoende, vilket inne-
bär höga levnadsomkostnader, onödiga miljöpåkänningar med 
dåligt utnyttjade bilar och svårigheter för unga, många äldre 
och andra utan bil att vara mobila.

Samåkning är ett sätt att förbättra villkoren för hållbar utveck-
ling på landsbygden och i mindre orter, men kan även ha posi-
tiva sociala effekter.

Projektet ”Mobile together” har etablerat fyra samåknings-
initiativ, två i Sverige och två i Tyskland, alla aktiva sedan slutet 
av november 2013. I Sverige ingår dessutom ytterligare tre 
byar som testar samåkning under 2014. Erfarenheterna från 
alla dessa byar kommer att analyseras med avseende på antal 
användare och samåkningar samt engagemang i samhällena.  

Analysens resultat vad gäller ekonomiska, miljömässiga och 
sociala konsekvenser kommer att omvandlas i en strategi för att 
införa samåkningsinitiativ i större skala och en handbok med råd 
för implementering.

Vad gör vi? Vad kan du göra?Ett smartare sätt att resa


