
Delad mobilitet bortom storstaden, går det? 
 

Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg 



Mobilsamåkning i Tolg 

Vad ska jag prata om:  
• Klockan, hjärtat 
• Hur har det sett ut?  
• Hur ser det ut idag?  
 
• NU då?  



Ex arbetspendling - hur långt kommer jag på min 
koldioxidbudget? 
- Koldioxidbudget: 0,7-1,5 tonCO2e /år/person 

 Måndag  
 Samåkning 3 till 4st 

i bilen 

Tisdag  
egen bil lämnar och 

hämtar barn 

Onsdag 
Onsdag jobbar 

hemifrån 

Torsdag 
Samåkning 3 till 4st i 

bilen 
 

Fredag 
Kollektivtrafiken 

t= 70min t=76min t=0min t=70min t=110 min  

kgCO2= 3,4 kgCO2= 11,2 
 

kgCO2= 0 
 

kgCO2= 3,4 
 

kgCO2= 2,17 eller 0 

Utsläpp per vecka: 20,7kgCO2   
Utsläpp per år arbetspendling: 1 150, 25 kgCO2 
  
Skulle jag tagit egen bil varje dag skulle mina utsläpp  
blivit 2520kgCO2 på ett arbetsår 
 
 

Jag sparar 40min genom 
att samåka i jämförelse 

med att åka buss  



Hjärta 
”Samåkning är härligt, bra, 
enkelt och roligt” 
 
”Det känns så mycket bättre att 
vara fyra i en bil än att vara 
själv i en bil – tänk vad vi 
minskar bilköerna”  
 
”Det är så trevligt” 
 
”Jag hade aldrig lärt känna dig 
om vi inte samåkt” 
 



Hur har det sett ut 
Hur lägger jag ut körningar och hur bokar/avbokar jag jag? 



Hur har det sett ut? 
Statistik, tävling, ekonomi 



Hur ser det ut 
idag då utan 
systemet?  
 
Samåkning via FB 



Nu då?  



Kontaktuppgifter 
Maria Persdotter Isaksson, Region Kronoberg. 
0470 58 30 59 | 0709 844 742 
maria.persdotter-isaksson@kronoberg.se 
 
Signe Bachman, Region Kronoberg  
0470-58 32 23 | 0720-831 816 
signe.bachman@kronoberg.se 
 
Jenny Bäckström, Energikontor sydost.  
Tel: +46 (0)790- 777 910 
jenny.backstrom@energikontorsydost.se 
 
Per-Åke Andersson, Energikontor sydost.   
Tel: +46 (0)70-921 60 51 
per-ake.andersson@energikontorsydost.se 
 
Elisabeth Anderberg, Energikontor sydost. 
Tel: : +46 (0)70-921 60 52 
elisabeth.anderberg@energikontorsydost.se 
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