
Energikontoren
SVERIGE den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete

Webbinarium ”Tjänster för samåkning & bildelning”
31 januari 2020
Arr: Therese Silvander Energikontoren Sverige/ Energikontor Norra Småland 
Gustaf Wiklund Energikontoret Skåne

Välkommen till Tech-check 8.45-9.00

• Se till att du hör oss. Testa gärna också ljud och bild om du är ny i Zoom. 
Deltagare ombedes att vara på ”mute” samt stänga av video under mötet.

• Vänligen skriv in ditt namn/dina kollegors namn och organisation i bild och 
i chatten. Högerklicka på din bild för ” Re-name”. Vi behöver en 
deltagarlista och sparar chatten för finansiärers skull. Det är okej att bara 
skriva organisation. 

• Webbinariet kommer spelas in och sedan läggas ut. Genom att delta i 
webbinariet samtycker ni till detta. 



Välkomna, vett och etikett under webbinariet

• Se till att du framförallt hör talarna.

• Support kan du få i chatten, vi uppmuntra alla att hjälpas åt med svar då 
många är nya i Zoom och vi lär oss snabbare med hjälp av varandra. 
Du kan skriva till ”Everyone” eller valfri deltagare ”Private”.

• Frågor ställs i chatten

• Deltagare ombedes att vara på ”mute” samt stänga av video under mötet.

• Vänligen skriv in ditt namn/dina kollegors namn och organisation i bild och 
i chatten. Högerklicka på din bild för ” Re-name”. Vi behöver en 
deltagarlista och sparar chatten för finansiärers skull. Det är okej att bara 
skriva organisation. 

• Webbinariet kommer spelas in och sedan läggas ut på Energikontoren 
Sveriges YouTube. Genom att delta i webbinariet samtycker ni till detta. 



Energikontoren
SVERIGE den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete

Webbinarium ”Tjänster för samåkning & bildelning”
31 januari 2020
Arr: Therese Silvander Energikontor Norra Småland & Gustaf Wiklund Energikontoret Skåne

Varmt välkomna!

Nu börjar vi inspelningen 



Dagens program

• 9.00 Välkomna, vilka är här? Vett och etikett
• Syfte, introduktion och kort historik
• Samåkande och bilpooler bland inbitna bilägare, Magnus 

Hennlock IVL 
• Om reseavdragsutredningen, Fredrik Holm Gröna Bilister
• Ola- en livs levande bildelare berättar
• Case Skåne, ett perfekt tillfälle för samåkning
• PAUS 5 min 
• Ca 10.00 Tjänsteleverantörerna presenterar: SnappCar, 

Skjutsgruppen, Passenger, MoveAbout, CommuteApp
• Avrundning och vad händer nu?
• 11.00 Tack för idag och trevlig helg!



Samverkan och samarbete är grejen…

Webbinarium ”Tjänster för samåkning & bildelning”
31 januari 2020

Webbinariet presenteras av Energikontoren Sverige, genom ett samarrangemang mellan 
Energikontor Norra Smålands Hela RESAN-projekt och Energikontoret Skånes projekt  
”Hållbara företagsresor"

Arrangörer: Therese Silvander Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige & 
Gustaf Wiklund Energikontoret Skåne

…för att få saker att hända!



regionala energikontor i Sverige

energikontor i Europa 



• Nationell partner för regionalt energi- och klimatarbete

• Oberoende projektpartner inom förnybar energi

och energieffektivisering

• Samordnar landets kommunala energi- och klimatrådgivare

• Alltid offentlig juridisk huvudman (region,

kommunförbund, publikt AB)

• Projektbaserade och –finansierade

• Vana att jobba med många olika sorters aktörer 

(offentlig, privat, akademi m.fl.)

• En del av EU:s energipolitik

• Medlemmar i den Europeiska

Energikontorsföreningen FEDARENE

Om Energikontoren Sverige

Energikontorensverige.se



Varför detta webbinarium?

• Syfte: Kunskapshöjande, få förståelse för 
utmaningar och möjligheter, potentiell match-
making, konkreta exempel. 

• Målgrupp: Tjänstepersoner som jobbar med 
hållbart resande samt företag med fokus hitta 
möjliga lösningar, testpiloter och 
samarbetspartners.

• Det bubblar, samåkning och bildelning börjar bli 
hett…



Stanley Whittingham,  
Nobelpristagare 2019 i 
kemi lyfter samåkning i 
”Snillen spekulerar” i SVT 
december 2019. 

..!

Plaza kvinna, januari 2020



Cirkulär ekonomi: Fordon det flest svenskar vill dela
Publicerad: 10 Januari 2020, 11:47

Car2Go tvingades lämna den svenska marknaden 2016.
Foto: Car2Go/Flickr
Trots tuff marknad för bildelningsföretag är bildelning den delningstjänst som 
svenskarna tror mest på, enligt en ny undersökning.
________________________________________
Att få svenskarna att dela bilar har visat sig svårare än vad många företag 
hoppats på. En ny undersökning visar dock att fordon är det som svenskarna 
tror kommer att delas mest i framtiden. Undersökningen är gjort på 10 016 
svenskar av undersökningsföretag Yougov på uppdrag av företaget Freetrailer
som lånar ut annonsfinansierade släpvagnar. Undersökningen visar också att 
en tredjedel av de som redan i dag använder delningstjänster delar just 
fordon. 
”Vi har sett satsningar som Car2Go och DriveNow lanseras men inte lyckats 
bli långlivade. Det är synd att affärsmodellerna inte hållit med tanke på att det 
är precis vad svenskarna vill ha”, säger Johan Wijkander, nordenchef på 
Freetrailer, i en kommentar. 
Av de tillfrågade svenskarna i undersökningen svarade 52 procent att de kan 
tänka sig att dela fordon, 36 procent kan tänka sig dela verktyg och redskap 
och 20 procent kan tänka sig att dela bostad.

Aktuellt Hållbarhet

https://www.nordicenergy.org/wp-
content/uploads/2017/05/BILPOOLSBOO
M_Online1.pdf



- Definition:
”Den del av ekonomin där privatpersoner ger varandra tillgång till 
underutnyttjade resurser, egendom såväl som tjänster, mot eller utan betalning. 
Detta kan ske med hjälp av digitala plattformar eller via analoga fora. 
Gemensamt är dock att resurserna ska kunna delas med användare bortom den 
egna bekantskapskretsen.” SOU 2017:26

- Att dela är inte nytt
- Digitaliseringens möjligheter

- Skapar nya lösningar och affärsidéer

- Skillnad på samåkning och bildelning

Delningsekonomi



Samåkande och bilpooler bland inbitna bilägare 
Magnus Hennlock IVL 



Om reseavdragsutredningen
Fredrik Holm Gröna Bilister



Case Skåne, när samåkning är en viktig lösning
Gustaf Wiklund Energikontoret Skåne



- Hållbara företagsresor i Skåne
- Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Skåne

- Malmö Works
- Malmö Stad

- Intresse för samåkning och bildelning
- Åtgärder i handlingsplaner för samåkning och bildelning

Det händer i Skåne



Södra stambanan Malmö-Lund ->

Avstängningar
Ca 60 000 resenärer pendlar dagligen med tåg längs sträckan

Det krävs ca 140 bussar i timmen i rusningstid för att ersätta tågtrafiken

Vägarna i området är högt belastade i rusningstrafik 

Problem -> Möjligheter

Fönster för: cykel, samåkning, bildelning

Case i Skåne



Vittnesmål från Ola- en livs levande bildelare!

Konkret exempel



Webbinarium ”Tjänster för samåkning och bildelning”
31 januari 2020 

Paus t 10.15



Tjänsteleverantörer



Sportadmin

Några snabba exempel



Tjänsteleverantörerna presenterar

SnappCar- Fredrik Karlberg

Skjutsgruppen- Mattias Jägerskog 

Passenger – Muhammed Al-Bagdadi

MoveAbout- Jakob Hammarbäck

CommuteApp- Marie Dam Larsen



Avrundning och vad händer nu?

• Inspelningen kommer läggas ut på Energikontoren Sveriges Youtube-
kanal 

• Bilpoolsutredningen om bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster
Uppdraget ska i redovisas senast den 30 april 2020 (och cykelpooler 
verkar inte ingå).

• Kontaktuppgifter till talare? – skriv i chatten

• Gör en egen samåkningsutmaning

• Önskemål från auditoriet?

• Mer hållbar mobilitet på konferensen ”Mobilitet & Beteende” 16-17 
mars i Jönköping http://www.gronabilister.se/mob2020



Mer om vår verksamhet på energikontorensverige.se

Energikontoren Sverige

Tack för idag och trevlig helg!

En sevärd fredagshälsning på ämnet kommer här

Carpool karaoke Paul McCartney
https://www.youtube.com/watch?v=QjvzCTqkBDQ
The Late Late show with James Cordon 21 juni 2018

/Therese & Gustaf med samverkanspartners

Kontaktuppgifter arrangörer 
Therese Silvander nationell koordinator fossilfria transporter Energikontoren Sverige/EK Norra Småland, 
therese.silvander@rjl.se, 072-204 06 23 
Gustaf Wiklund Energikontoret Skåne, gustaf.wiklund@kfsk.se 0728 - 85 49 29


