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ELMOS (förlängning) – Elbilar och samåkning

Mål: 

Att etablera en bilpool bestående av två elbilar inom 

Videum Science Park i Växjö och skapa en webbaserad 

portal där samåkning, kollektivtrafiken och bokningen av bilpoolen är 

ihopkopplade.  

• Kort om projektet

• Utvärdering

• Slutsatser
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Samarbete!



Tidplan

Maj - juni: val av leverantör för bilpoolen och samåkningssystemet

Juni - augusti: Skapa webbportalen och förberedelse inför lanseringen 

och marknadsföring

20 augusti: Lansering

September – november: Workshops och marknadsföring

November – december: Utvärdering och fortsättning?
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www.travelgreen.se

Det ska vara enkelt att hitta information om hur man kan resa hållbart!

• Boka elbil

• Samåkning

• Kollektivtrafiken

Även information om:

• Laddmöjligheter

• Evenemang

• Mer om hållbart resande



Mobilsida - www.travelgreen.se

Elbilspool



1. Boka via nätet

2. Låsa upp med mobilen

3. Dra ut laddkabeln

4. Kör!

Öppen bilpool:

- Allmänhet o studenter

- Företag

- Anställda  

Elbilspool – Enkelt och hållbart 



Placering inom Videum Science Park

Linné-
universitetet,
1200 anställda
16000 studenter

Student-
bostäder

120 Företag
600 anställda



Tydlig profilering



Samåkning



Samåkningssystem - Skjutsgruppen
• Gratis

• Öppet API  Integrera samåkning i den egna webbplatsen –DELA! 

• Kollektivtrafiken inkluderad

• Koppling till Facebook

• Över 50.000 medlemmar

• Möjlighet att skapa egna lokala grupper



.. och enkelt



Kollektivtrafiken



Resrobot – Hitta den smartaste resan från dörr till dörr



Utvärdering: 20/8 – 31/10

Elbilspool:

• 40 användare

• Anställda, företag och 

privatpersoner

• 60 körningar , ca 1600 körda 

km  27 km/ körning

Samåkning:

• 14 medlemmar i Travelgreen

Campus Växjö

• Främst studenter

• Möjlighet att nå över 900 

användare via Facebook



Beläggning



Slutsatser: Elbilspool

• Placering!!!
• Centralt, synligt, tillgängligt
• Nå ut till olika målgrupper
 Arbetsplatser, bostäder, affärer mm

• Samarbete
• Nyckelpersoner
• Direkta kommunikationskanaler
• Anpassade erbjudanden/flexibilitet

• Information & marknadsföring
• Tydlig 
• Målgruppsanpassad, ex studenter via sociala medier
• Kontinuitet 



Slutsatser: Samåkning

• Val av system – Anpassa till målgruppen!

• Öppet          Slutet

• Stad            Landsbygd

• Gratis            Licens eller användaravgift

• Bottom up Top down

• Kollektivtrafiken inkluderat

• Kopplat till sociala medier

• Hitta ambassadörer

• Sprid budskapet ex. www.ridesharingday.com



Allmänna slutsatser

• Det måste vara enkelt att resa hållbart

• Vilka är fördelarna, ekonomiska, tidsmässiga, sociala?

• Målgrupper med olika behov och krav

• Kontinuerlig information/marknadsföring

• Involvera lokala ambassadörer och nyckelpersoner

• Det tar tid att ändra invanda beteendemönster

EVObsession.com 

Rogers Adaptation/ Innovation curve



Tack för uppmärksamheten!

www.travelgreen.se

Tim Lux

E-post: Tim.lux@vaxjo.se

Tel: 0470 - 41244

www.facebook.com/travelgreen.se
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