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Förord  
 
Huvuddelen i denna publikation utgörs av den kartläggning som Vägverket lät göra under 
2005. Den har inte åldrats nämnvärt utan utgör alltjämt en aktuell sammanställning av vad 
som görs och har gjorts i Sverige samt vilka slutsatser vi kan dra av detta. Denna kartläggning 
utgjorde i sin tur basen för en konferens som Vägverket genomförde i augusti samma år. Ett 
referat från sammankomsten återfinns sist i denna publikation.  
 
Kartläggningen ger en god bild av de mer organiserade försöken att öka graden av samåkning. 
En av slutsatserna från kartläggningen är att samåkningen till stor del ser likadan ut nu som 
för 30 år sedan. Visserligen tillkommer en och annan stödfunktion på Internet eller intranät, 
men den stora volymen samåkning utgörs sannolikt av kollegor och familjemedlemmar som 
skjutsar varandra till arbete och utbildning. Detta är i sin tur väl belyst i rapporten ’Spontan 
samåkning – framgångsfaktorer och effekter’ (Trivector 2002:7). Några saker som har 
kommit till min kännedom sedan kartläggningen är värda att nämna:  
 

 Gomore är ännu en gratissajt för matchning av samåkare. Efter några år i Danmark 
och över 10 000 anslutna lanseras den nu i Sverige. Om de lockar fler än redan 
befintliga webbtjänster och slutligen genererar mer samåkning återstår att se. Följ dem 
på www.gomore.se .  

 
 I den lilla byn Pålänge i Kalix kommun pågår ett innovativt och spännande projekt. 

Man har kartlagt bybornas resor till och från Kalix tätort och lagt samman dem med 
turlistan för linjetrafiken. Bussbolaget känner oro, men resenärerna får onekligen ett 
större utbud av resmöjligheter. Möjligen ser vi här starten på ett nytänkande kring 
linjetrafik och tillgänglighet på landsbygden. Följ dem på www.palange.se .  

 
 Vägverket samlar nu information om samåkning på sin hemsida. Se vidare 

www.vv.se/samakning .  
 
Samåkning genomförs dagligen och är en stor och mycket viktig effektivisering av 
vägtransportsystemet. Samåkningens omfattning är dock dåligt känd och bör studeras 
närmare. Möjligheten att kraftfullt marknadsföra samåkning i samband med andra satsningar 
för mer effektiv trafik kvarstår, men i vilka former och vilken omfattning det kommer att ske 
vet vi inte.  
 
 
Göteborg 061201   
 
 
Per Schillander 
Vägverkets sakkunnige på samåkning  
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Vägverkets hållbara råd för samåkning 
 
Samåkning är en enkel och billig lösning för dem som har lång bilväg till arbetet. En 
generell marknadsföring har sällan någon effekt, men när man arbetar via en 
arbetsplats finns goda möjligheter att skapa nytta för en del av personalen. Samåkning 
bör alltid lanseras som ett komplement till andra transportlösningar, inklusive den egna 
bilen.  
 

ERFARENHETER 

Samåkning är en urgammal företeelse och förekommer naturligt på många platser i samhället. 
Som ett medel att minska vägtransportsystemets problem har man arbetat med samåkning i 
framför allt USA och Nederländerna. Arbetsgivare har där tidvis tvingats att effektivisera 
trafiken till sina arbetsplatser och därifrån finns erfarenheter när det gäller organiserad 
samåkning. Med organiserad samåkning menas här när någon aktör vidtar åtgärder för att få 
fler att samåka – skilt från spontan samåkning, som bara är en fråga för dem som åker 
tillsammans.  
 
Samåkning sker oftast och enklast där man har regelbundna resor i tid och rum. Ju längre 
tidsperiod man måste åka till en avlägsen arbetsplats och ju längre avstånd, desto större 
incitament att samåka. Erfarenheter säger att man bör ha ett pendelavstånd enkel väg på minst 
20 km för att samåkning ska framstå som intressant. Spontan samåkning uppstår ofta på 
arbetsplatser, i idrottsklubbar, till fester etc. Det finns ett fåtal åtgärder som Vägverket och 
andra aktörer kan vidta för att öka den spontana samåkningen.  
 
En viktig faktor för att samåkning ska fungera är trygghet och bekvämlighet. Man vill inte åka 
med vem som helst – inte minst kvinnor känner en ovilja att lifta med obekanta. Det kan 
handla om allt från rädsla för övergrepp till små saker som fel musik på radion.  
 

KONCEPT 

Man kan arbeta med samåkning utifrån två olika angreppssätt. Dels att främja samåkning med 
utgångspunkt på olika arbetsplatser, dels att underlätta spontan samåkning genom att bygga 
och underhålla samåkningsparkeringar. I viss mån kompletterar åtgärderna varandra. Den 
förra handlar till största delen om genomtänkt marknadsföring av samåkning – tillsammans 
med andra åtgärder. Den senare är en fråga för Vägverket, ofta i samarbete med 
kollektivtrafikens huvudmän, och behandlas inte vidare här. Fokus läggs i stället på 
metodiken att marknadsföra samåkning via en arbetsplats.  
 
För ett lyckat arbete med ökad samåkning behövs framför allt arbetsgivarens egna drivkrafter 
för att lösa transportproblem samt ett mycket handfast marknadsföringsarbete.  
 

4 



Samåkning i Sverige 2006 – Vägverket 2006:135 

BUDSKAP  
Samåkning ska ses som ett komplement till andra resmöjligheter. Det handlar definitivt inte 
om att sälja bilen och lifta resten av livet. Det handlar inte heller om att fylla bilens alla 
platser veckans alla dagar. Det bästa är om man kan hitta en (eller två) att samåka med en dag 
i veckan, få det till en vana, för att sedan eventuellt låta det växa i den takt som fungerar. 
Budskapet är därför att ’samåka någon dag i veckan’ och det måste styra företagets 
uppmuntrande åtgärder.  
 

FRAMGÅNGSFAKTORER  
Flera studier i Sverige och andra länder visar vilka faktorer som gynnar samåkning.  

 Samma arbetsplats – samma målpunkt, samma informationsnät och bekanta personer 
 Samma och regelbundna tider  
 Samma kön – kvinnor åker helst med kvinnor 
 Lång färdväg – minst 20 km enkel väg 
 Liten tidsförlust – jämfört med att köra själv  
 Dåliga allmänna kommunikationer – få alternativ till bil  
 Dåligt och/eller dyrt med parkeringsplatser vid arbetsplatsen 

Den ekonomiska fördelen är uppenbar, men andra ekonomiska faktorer (trängselskatt, 
parkeringsavgifter, reseavdrag) skulle sannolikt ytterligare gynna samåkning. Dessa faktorer 
väger naturligtvis olika tungt i olika situationer och för olika personer.  
 
 

 
 
 
 
Två olika bilder för marknadsföring av 
samåkning. Vilka signaler ger de om 
transportsättet?  
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FALLGROPAR OCH STICKSPÅR 
Samåkning är mycket enkelt och samtidigt ganska svårt att arbeta med. Det är därför stor risk 
att man väljer en enkel metod utan att få några resultat alls. Följande stickspår förekommer:  

 Ungefär vart tredje år lanseras en ny samåkningssajt med matchningsfunktion på Internet. 
Det finns redan en handfull sådana världen över och även i Sverige, men de svarar mot få 
av de kända framgångsfaktorerna och är oftast dåligt utnyttjade. Tekniska system kan i 
viss mån underlätta samåkning, men är definitivt inte en förutsättning för samåkning.  

 Arbetsgivare ansluter sig och sin personal till matchningstjänster för samåkning, men 
satsar inga resurser på förankring och marknadsföring. Den största samåkningstjänsten i 
Sverige har tusentals anslutna samåkare, men utnyttjandegraden är låg och hittills finns få 
siffror på vad de faktiskt åstadkommit. Trots att de vänder sig till slutna personalgrupper 
skiljer sig resultaten troligen inte från det ovanstående.  

 Samåkning lanseras som ett projekt, med en mycket kort aktiv period. Samåkning måste i 
stället etableras som en av flera, långsiktiga lösningar för personalens resbehov. Jämför 
med att företaget bygger ett parkeringshus.  

 En framgång för samåkning bygger på att företaget har problem som samåkning 
(tillsammans med andra åtgärder) kan lösa. Även här kan det vara svårt för ett företag att 
motivera att stora resurser läggs på att underlätta personalens arbetspendling. Risken finns 
att företaget nappar på den goda idén, inte sällan av miljöskäl, men inte inser åtagandet.  

 

METODER STEG FÖR STEG 
Som i alla andra fall där man vill förändra resbeteenden är det en mycket stor fördel om man 
kan identifiera problem i samband med resandet. De föreslagna åtgärderna skräddarsys sedan 
så att de löser dessa problem. Nedan beskrivs grovt en lämplig tågordning.  

1. Identifiera arbetsplatser som motsvarar framgångsfaktorerna och har andra gynnsamma 
förutsättningar, t ex ett redan utvecklat ledningssystem för miljö, kvalitet och/eller 
transporter. Analysera befintliga och möjliga resvanor, parkeringstillgång, kostnader, 
företagskultur etc. Kan man hitta flera närliggande företag finns möjligheten att utöka 
gruppen som kan samåka med varandra.  

2. Starta en diskussion med företagsledningen om problem, kostnader, nyttor och olika paket 
av lösningar. Eftersom argumentation och stimulansåtgärder måste komma från ledningen 
räcker det inte att få med någon eldsjäl på idéerna.  

3. Planera lansering och etablering i företaget. Ska satsningen på samåkning kombineras 
med andra lösningar? Hur ska företeelsen kunna permanentas? Hur ska en återkommande 
uppmärksamhet struktureras?  

4. Kom överens om vilka uppgifter som vilar på företaget. Den interna marknadsföringen är 
en tydlig sådan, att skapa incitament och strukturer som gynnar samåkare en annan.  

5. Lansera samåkningsarbetet och tillhörande stimulansåtgärder. Företagsledningens 
engagemang och förebild är naturligtvis viktigt.  

6. Planera, följ upp arbetet och dokumentera resultaten enligt SUMO, se nedan. För att 
lyckas i längden måste det finns goda resultat att hänvisa till och dessa måste kunna 
översättas i konkret nytta för företaget.  
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AMBITIONER OCH MÅL  
Hur stor del av ett företags personal kan man förvänta sig samåker? Man talar i samband med 
förändringsprocesser om att 3-5 % av befolkningen är ’pionjärer’. Det betyder att ca 4 % av 
en personalgrupp kan förväntas anmäla sitt intresse även med små stödåtgärder. Med ett 
radiärt resmönster utmed en handfull stråk kommer dessa med stor sannolikhet inte att hitta så 
många att samåka med. Utan en kraftfull marknadsföring bör man därför inte räkna med att få 
fler än 4 % att använda samåkningssystemet. Med bra marknadsföring och i övrigt 
gynnsamma förutsättningar kan man däremot få med 10-20 % av personalen. I extremfallet 
Shiphol (Holland) samåker 30 % av personalen.  
 
I företaget X, med 1000 anställda, åker 100 cykel, 200 kollektivt, 100 samåker redan och 600 
åker ensam i bil. Av dessa 600 finns sannolikt ungefär 30 som kan betecknas som pionjärer 
och därmed är spontant positiva till att prova samåkning. För att dessa 30 ska hitta någon att 
samåka med behöver de ha många gemensamma förutsättningar, inte minst resväg.  
 
Flera bedömare anser att det krävs minst 200 personer i ett samåkningssystem för att dessa 
ska hitta någon att samåka med. För att nå en ’kritisk massa’, då det blir lätt att hitta 
samåkare, krävs alltså mycket stora företag eller att man kan samåka med grannföretagens 
personal.  
 

MÅTT, INDIKATORER, NYCKELTAL OCH SCHABLONER 
Att mäta samåkning är, av flera skäl, ingen enkel sak. Dels kan man inte förutsätta att alla 
åker likadant hela året, dels sker den mesta samåkningen spontant, dels finns det av 
skattetekniska skäl (reseavdrag) en ovilja att redovisa vem som samåker och hur mycket. Ett 
databaserat samåkningssystem kan hjälpa kollegor på en stor arbetsplats att hitta varandra, 
men är inget tillförlitligt instrument för att veta vilka som faktiskt åker med varandra. Har 
man väl hittat en samåkare går man sannolikt ur systemet och sköter samåkningen på telefon. 
Det enda pålitliga måttet på samåkning är att räkna bilar på arbetsplatsens parkeringsplats. Ett 
bra komplement är återkommande enkäter, där man också kan få indikationer på andra 
attityder och beteenden.  
 
Samåkning är i första hand en effektivisering av resandet och har direkta effekter på 
privatekonomin. Därutöver är samåkning positivt för trafiksäkerhet, tillgänglighet, minskad 
trängsel, minskad stress och minskat behov av parkeringsutrymme. Att översätta samåkning 
till förändringar i vägtransportsystemet är inte lätt. Har man väl reda på antalet samåkare, 
enligt ovan, kan man komplettera med uppgifter ur enkäter samt schablonvärden.  
 
Två personer har 30 km enkel väg till jobbet och väljer att samåka, tur och retur, en dag i 
veckan under årets 45 arbetsveckor. Besparingen är då 60 km x 45 dagar = 2700 km/år. Med 
emissionsvärden för en svensk normalbil på landsväg (0,18 kg CO2/km) sparar varje 
samåkare ca 486 kg CO2 per år. Med en milkostnad på 18 kronor sparar samåkaren 4860 
kronor per år.  
 
Exemplet ovan visar att ett mycket försiktigt schablonvärde skulle kunna vara att varje 
samåkare (passagerare) sparar 4000 kronor och 400 kg koldioxid per år. Naturligtvis kan man 
även uppskatta effekter för trängsel, trafiksäkerhet etc, liksom effekter utifrån andra 
förhållanden.  
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GODA EXEMPEL 
Goda exempel finns från många länder:   

 Nottingham City Hospital införde p-avgift och utvecklade alternativen. Andelen samåkare 
ökade från 2 till 11 %.  

 Mark & Spencer har ett kontor i Chester där man bl a ger samåkare särskilda p-platser. 
Samåkningen omfattar nu 30 % av personalen.  

 Odense Universitetshospital anslöt sig till www.pendlernet.dk och andelen samåkare 
ökade från 4 till 7 %.  

 2Plus Inc i Conneticut har 3000 anslutna varav en femtedel samåker regelbundet. Deras 
callcenter ringer upp anslutna och föreslår matchningar.  

 

SUMO – LÄMPLIGA NIVÅER 
Att etablera samåkning på en arbetsplats passar utmärkt in i SUMO och samtliga analysnivåer 
är användbara. För att ha arbetet under kontroll bör man åtminstone använda nivåerna Y, P, 
B, C, F, H och I.  
 

REFERENSER  
 Samåkningsparkeringar, Slutrapport. Vägverket Region Skåne 1998.  

 Samåkningssystem med IT – en inventering av tillgängliga system. Trivector 2000.  

 Effektsamband 2000, sektorsuppgifter och myndighetsutövning. Vägverket 2001.  

 Spontan samåkning – framgångsfaktorer och effekter. Trivector 2002.  

 SUMO – system för utvärdering av mobilitetsprojekt. Vägverket 2004.  

 Dept for Transport: “Smarter choices - Changing the way we travel”, 2004. 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_susttravel/documents/divisionhomepage/03134
0.hcsp  

 Dept for Transport: “Making Car Sharing and Car Clubs Work - A Good Practice Guide”, 
2004.  
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_susttravel/documents/page/dft_susttravel_0351
16.pdf  
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Titel: Samåkning. En kartläggning av samåkning (arbetspendling och 
tjänsteresor) i Sverige inklusive stickprov från utlandet 
 
Författare: Bodil Nylander, Koucky & Partners AB 
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Kontaktperson: Per Schillander 
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E-post: info@koucky.se 
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Bakgrund 
 
Enligt Rahman (1993) introducerades organiserad samåkning i USA i mitten av 60-talet, men 
blev av allmänt intresse under oljekrisen 1973. I januari 1974 tillkom the Emergency 
Highway Energy Conservation vilken bl a syftade till att uppmuntra nyttjandet av samåkning 
och myndighetsstöd för detta. Statsbidrag och andra åtgärder instiftades. Rahmans slutsats var 
att samåkning endast kan öka betydligt om det finns tydliga incitament för deltagarna. De 
viktigaste incitamenten tycktes vara reserverad plats på vägar och parkeringsplatser samt 
frånvaron av kollektivtrafik. Även bensinpriset, skötsel av programmet och arbetsgivarens 
inställning ansågs vara viktiga faktorer, likaså att samåkargruppen känner varandra på något 
sätt. Den största svårigheten med samåkning är att det begränsar personens frihet. 
 
I en slutkonferensrapport (1999) från en europeisk undersökning gjord inom projektet ICARO 
(Increasing Car Occupancy Through Innovative Measures And Technical Instruments) kan 
man läsa om demonstrationsprojekt på tio platser (Graz, Rotterdam, Pilsen, Bryssel, Salzburg 
och Leeds samt fyra i Schweiz). Slutsatserna var: ”Potentialen för att [organiserad] samåkning 
dramatiskt skulle förändra nuvarande mobilitetsmönster och trafikförhållanden verkar, som 
bäst, vara begränsad. Men samåkning är värt att introducera som ett komplement och som en 
billig åtgärd, särskilt under speciella förhållanden, nämligen i områden som är mycket 
påverkade av daglig pendling och har en märkbar koncentration av arbetsplatser i centrala 
områden.” Det nämndes samtidigt att den teoretiska potentialen för samåkning är tämligen 
god, och man beskrev en möjlig ökning av bilarnas fyllnadsgrad med 13% för arbetsresor. 
Man noterade att ungefär 1/5 av denna potential kan komma från personer som tidigare har 
nyttjat kollektivtrafik.  
 
Bonsall (2002) har diskuterat organiserad samåkning utifrån en litteraturstudie (med 
slutsatsen att det fanns väldigt lite användbar litteratur), intervjuer med experter och 
undersökningar av allmänhetens attityder och erfarenheter. Nu var slutsatserna mer 
optimistiska än då han 1980 i likhet med Rahman ansåg att potentialen var liten. Bonsall 
menade nu att  

• samåkning kan vara en viktig del i arbetet med att minska trafikbelastningen 
• samåkning har potential att erbjuda en mer kostnadseffektiv metod för mobilitet till 

vissa samhällen än vad som är möjligt med kollektivtrafik 
• samåkning kan ge ett viktigt bidrag till att reducera behovet av parkeringsplatser vid 

arbetsplatser 
• det finns potential för en ökning av antalet organiserade samåkningsprogram 

 
Bonsall betonade att den informella samåkningen sannolikt alltid kommer att vara större än 
den organiserade samåkningen, och nämnde igen risken att en del personer som tidigare 
nyttjat allmänna kommunikationsmedel går över till samåkning. 
 
Även i Sverige har vi pratat om organiserad samåkning i ett antal decennier, och de senaste 
åren har formaliserade samåkningsprogram tagit form. Fram till i dag har försök gjorts på ett 
flertal platser i landet. Många projekt pågår ännu och en del ligger i startgroparna, medan 
andra har avslutats. 
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Syfte 
Denna kartläggning visar läget gällande samåkning i Sverige och kompletteras med några 
stickprov från utlandet, nämligen Canada, England, Holland, Danmark, USA och Österrike. 
Observera att rapportens fokus ligger på organiserad samåkning, till skillnad från den 
informella samåkningen som alltid har funnits och troligtvis alltid kommer att finnas i viss 
omfattning. Rapporten är inriktad på arbetspendling och tjänsteresor.  
 
Redovisningen syftar till att redogöra för vad som görs, med vilka metoder och med vilka 
resultat. Rapporten tar inte upp vilka kostnader som de svenska organisationerna har eller har 
haft för samåkningsprojekten. Vissa kostnadsuppgifter från de utländska exemplen finns 
däremot. 
 

Metod 
Rapporten bygger till allra största del på intervjuer med personer som är ansvariga för 
samåkningsprojekt, som är kända sedan tidigare, via sökning på Internet och genom tips från 
någon av de nyss nämnda. Även en del litteratur har studerats. Föresatsen har varit att göra en 
heltäckande undersökning av samåkningsläget i Sverige. Några exempel från andra länder har 
också inkluderats för att illustrera samåkningsarbetet utomlands. 

Svårigheter 
Ett problem under arbetets gång har varit att de intervjuade i mycket hög grad inte kan 
redovisa några konkreta resultat, d v s hur många som verkligen samåker.  
 

Resultat 
Antalet intervjuade organisationer i Sverige uppgår till 20 gällande arbetsresor, 2 som vänder 
sig till privatpersoner samt 8 Vägverksrepresentanter. Exempel från fem andra länder 
redovisas också (samt Österrike i bilaga 3). Nedan redovisas mycket kort deras arbete 
(observera att redovisningen sker helt utifrån deras egna uppgifter). För en mer detaljerad 
beskrivning, se respektive organisations/lands intervjusvar i bilagorna.  
 

Intervjuade organisationer 
 
Exempel från Sverige 
 
Alvesta kommun 
Aktivitet:  LIP-program.  
Arbetssätt:  Den som ville samåka ringde till kommunens egen samåkningscentral där 

matchning och kontakt med samåkare gjordes. 
Utfall:  22 anmälde sitt intresse, två samåkte. 
Projekttid:  2000 t o m 2002.  
Kommentar:  Projektet lades ned eftersom man gissar att kommunen är för liten (knappt 

19 000 invånare) och har för mycket glesbygd. Men man arbetar vidare med 
mobilitetsfrågor, bl a har man en väl fungerande bilpool (sex etanolbilar).  
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Astra Zeneca 
Aktivitet:  Projekt Grönare Södertälje i samarbete med Södertälje kommun och Scania. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst. Nyttjas både för arbetspendling och 

tjänsteresor. 
Utfall:  1300 anställda, ca 500 anmälda i systemet. 0,3 % har sökt på och testat tjänsten 

visar en resvaneundersökning, 1,5 % har sökt på men ej använt tjänsten. 
Projekttid:  Man är inne på tredje året, har ett treårskontrakt med Samåkningstjänst. 
Kommentar:  Personalen har tackat Astra för att de är en framsynt arbetsgivare och är således 

mycket nöjda. Själva resonerar Astra som så att det är bättre att betala för 
samåkningstjänsten än att bygga nya parkeringsplatser.  

 
Ekerö, SAM-ÅKE (samåkning i kollektivkörfält) 
Aktivitet:  Projektet Samåkning i kollektivkörfält och Sam-Åke. Samarbetspartners var 

Vägverket, SL, Swebus, Västerortspolisen samt Ekerö kommun och Stockholms 
stad. 

Arbetssätt:  Erbjöd samåkare att åka i kollektivkörfältet. Utvecklade en Internetbaserad 
samåkningstjänst (SAM-ÅKE).  

Utfall:  Andelen trafikanter som samåkte ökade från 2 procent till 4 procent av det totala 
personbilsflödet under den första projektperioden. Internettjänsten fick få 
besökare. Antalet samåkare okänt vid rapportens skrivande. 

Projekttid:  2000-2002, 2002-2004. 
Kommentar: I inledningsskedet fanns farhågor om att samåkningen skulle störa 

kollektivtrafiken och det skulle bli svårt att övervaka trafikanterna. 
Samarbetsparterna ansåg inte att dessa farhågor har besannats. I stort sett 
samtliga samåkare har åkt med familjemedlemmar i bilen. Det ger en indikation 
om det kanske största hindret mot ett ökat samåkande. Det finns en tydlig barriär 
när det gäller bilisternas möjligheter och vilja att samåka med okända. 
Samåkarna ansåg att framkomligheten ökade i ordinarie körfält, medan de som 
körde där var mer tveksamma. Överhuvudtaget hade samåkarna mer positiva 
attityder till möjligheterna att utnyttja bussfilen och vilka effekter det haft såväl 
för trafiken som för personlig del. I båda grupperna ansåg man att fler obehöriga 
än tidigare har utnyttjat bussfilen och att detta krävde en ökad polisbevakning. 
Ytterst få ansåg att försöket reducerat den totala trafikmängden.  

 
Husqvarna AB 
Aktivitet:  Projekt i samarbete med Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Saab Training 

Systems m fl. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst.  
Utfall:  Av 1800 anställda gick 12 med i systemet. Okänt hur många som samåker. 
Projekttid:  Två år runt år 2002.  
Kommentar: De anser att det är var och ens ansvar, så de hoppade av när utfallet blev så lågt. 
 
 
Intelligent samåkning 
Aktivitet:  Samarbete mellan Vägverket, Trafikkontoret Göteborg och Västra 

Götalandsregionen kring samåkning och framtagande av ett Internetbaserat 
verktyg: Intelligent Samåkning, ISÅ.  

Arbetssätt:  Framtagande av den Internetbaserad samåkningstjänsten ”Intelligent 
samåkning”. Ericssonbolag var de första tilltänkta kunderna. Systemet var 
gratis.  
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Utfall:  Se kommentar nedan.  
Projekttid:  1998-1999: Vägverket driver FoU-projektet Intelligent samåkning.  
 2000: Diskussion om projektets framtid. 
 2001-2004: Arbete med projektet. 
Kommentar: Tyvärr fick man problem med att teknikleverantören gick i konkurs, varpå ett 

annat företag tog över – dock utan tidigare leveransgarantier. Detta resulterade i 
att man inte fick till ett fungerande system inom projektets budgets- och 
tidsramar. All marknadsföring avbröts och sedan årsskiftet 2004 är därför 
projektet vilande. Ett alternativ är att inkludera det i någon av de trafikportaler 
som utvecklas just nu. Då får man en större kundgrupp som kan nyttja systemet. 

 
Karlstads kommun 
Aktivitet:  Projekt i samarbete med Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och 

Karlstads universitet. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst.  
Utfall:  Av 12000-15000 anställda totalt i projektet är 170 registrerade. Okänt hur 

många som samåker.  
Projekttid:  2003-.  
Kommentar: Trots stor marknadsföringsinsats så har utfallet inte blivit så stort, vilket man 

tror beror på att det ekonomiska ramverket sätter käppar i hjulen för samåkning. 
Eftersom bensinpriset kommer att stiga så tror man att samåkning har en 
potential framöver.  

 
Karlstads universitet 
Aktivitet:  Projekt i samarbete med Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och 

Karlstads kommun. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst.  
Utfall:  Av 1100 anställda är 13 registrerade i systemet och av de 10 000 studenterna är 

17 registrerade. Okänt hur många som samåker.  
Projekttid:  2003-. Diskussioner förs med Samåkningstjänst om huruvida man ska kliva av 

systemet eller ej.  
Kommentar: Trots stor marknadsföringsinsats så har utfallet inte blivit så stort. Man tror det 

beror på ett för lågt bensinpris, vilket inte motiverar till samåkning.  
 
Landstinget Gävleborg 
Aktivitet:  Samåkning i kombination med bilpool. 
Arbetssätt:  Man har ett eget bokningssystem för sin bilpool (landstinget och de tio 

kommunerna i regionen), där man precis har lagt in en funktion för samåkning, 
främst riktat mot tjänsteresor.   

Utfall:  Man har 8000 potentiella samåkare.   
Projekttid:  Juni 2005-. 
Kommentar: Man har tittat på Samåkningstjänst, men organisationen är inte mogen för att ta 

detta steg i dag. Detta har inte med kostnaden att göra, för den ansåg man vara 
låg.  

 
Landstinget i Värmland 
Aktivitet:  Projekt i samarbete med Länsstyrelsen Värmland, Karlstads kommun och 

Karlstads universitet. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst.  
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Utfall:  3500 anställda i centralorten, 60-70 registrerade användare. Okänt hur många 
som samåker.  

Projekttid:  2003-.  
Kommentar: I början registrerade sig många. Man gissar att man fångade upp de redan frälsta 

när systemet kom, men man lyckas inte motivera några nya till att gå med i 
systemet. För att få de som inte är så engagerade att ändra beteende så krävs lite 
hårdare tag. Om bensinpriset fördubblades skulle säkert många gå med i 
systemet, gissar man. 

 
Lunds kommun och Tetra Pak 
Aktivitet:  Samåkningsprojekt i samarbete med flera arbetsgivare, bl a Alfa Laval, två 

Ericsson-bolag, Universitetssjukhuset, Universitetet och några kommunala 
bolag. 

Arbetssätt:  Utifrån Tetra Paks egna enkla system har kommunen jobbat fram ett utvecklat 
system.  

Utfall:  8000 anställda på kommunen, men bara 2500 har tillgång till dator. 60 personer 
är anslutna, men man vill komma upp i ett hundratal för att matchningar ska ske 
på ett bra sätt. Okänt hur många som samåker. 

Projekttid:  Oktober 2004-. 
Kommentar: Vid ett möte framkom att många var intresserade av samåkning men ville inte ha 

något dyrt system, därför tog man sitt eget och utvecklade det. Vid en 
rundringning för att höra vad de anslutna tyckte om systemet så svarade de flesta 
att ”Ja, det är då ingen som har ringt mig!”. Kommunen svarade då att personen 
’kanske skulle ta och ringa någon själv’. 

 
Länsstyrelsen Jönköping  
Aktivitet:  Projekt i samarbete med Jönköpings kommun, Husqvarna AB, Saab Training 

Systems m fl. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst.  
Utfall:  220-230 anställda, 12 registrerade användare. Ingen matchning har erhållits. 
Projekttid:  Gick med 2001 och kommer att hoppa av vid utgången av 2005.  
Kommentar: När man gick med så resonerade man som så att tiden troligtvis inte var mogen 

för detta, men man gjorde det ändå som ett led i sitt miljöledningsarbete. Man 
har nu varit med i fem år och gett detta en ordentlig chans, och nu när många 
andra hoppar av vill man själva lägga pengarna på annat i stället. Många bor 
ändå i stan och tar sig till jobbet med kollektivtrafik, gång eller cykel.  

 
Länsstyrelsen Värmland 
Aktivitet:  Projekt i samarbete med Karlstads kommun, Landstinget i Värmland och 

Karlstads universitet. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst.  
Utfall:  Av 180 anställda är 10-15 registrerade. Okänt hur många som samåker.  
Projekttid:  2003-.  
Kommentar: Gick med för att det ser bra ut för de andra samarbetsparterna om de är med i 

systemet, annars ansåg man sig ha för få anställda. Om de andra nu hoppar av 
systemet så kommer därför Länsstyrelsen också att göra det. Många bor centralt 
i dag.  
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Saab Training Systems 
Aktivitet:  Projekt i samarbete med Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Husqvarna AB m 

fl. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst. 
Utfall:  ”Vi har samåkning på papperet men i praktiken fungerar det nog inte.” 
Projekttid:  Startade runt 2002 och man är med än, har inte diskuterat att kliva av. Okänt hur 

många som samåker.   
Kommentar: Många registrerade sig då projektet startade eftersom en extern konsult drev 

projektet väldigt hårt. Engagemanget föll då konsulten slutade arbeta för detta 
hos företaget. Hur många som verkligen har samåkt vet man inte, men 
gissningen är att det inte är många.  

 
Scania 
Aktivitet:  Projekt Grönare Södertälje i samarbete med Södertälje kommun och Astra 

Zeneca. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst. 
Utfall:  6000 anställda varav 67 registrerade i systemet. Okänt hur många som samåker. 
Projekttid:  Har ett treårsavtal som går ut 2006.   
Kommentar: Man har inte engagerat sig så mycket i samåkningen eftersom det finns andra 

uppgifter att arbeta med, som ger en tydligare företagsekonomisk vinst. En del 
röster gör gällande att man bör hoppa av då avtalet går ut, men beslut är inte 
fattat.   

 
Solna Business Park / Solna Stad 
Aktivitet:  Samarbete mellan Solna Business Park, Solna Stad och Vägverket. 
Arbetssätt:  Är på gång att börja använda Datessas system Samåkningstjänst. 
Utfall:  - 
Projekttid:  -  
Kommentar: Hittills har man jobbat lite djupare med 10 av de 170  företagen (4500 anställda 

totalt) i området. Initiativet till samåkning kom från Coop Sverige när de 
flyttade ut dit från innerstan och sen fångade man upp fastighetsägaren (Solna 
Business Park) samt företag som redan var miljöcertifierade. Detta arbete ligger 
i fastighetsägarens linje eftersom deras slogan är ”En mänskligare arbetsdag”. 
De är väldigt intresserade av hela ”Hållbart Resande” -konceptet, eftersom det 
är ont om p-platser och man vill minska arbetstagarnas stress. 

 
Sundbybergs stad 
Aktivitet:  Samåkning. 
Arbetssätt:  Planerar att använda Datessas system Samåkningstjänst. 
Utfall:  - 
Projekttid:  Planerar att komma igång under 2006.   
Kommentar: Kommunen har 2000 anställda, och man vill få med de större företagen i ett 

samarbete.  
 
Sundsvalls kommun 
Aktivitet:  Samåkning. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst. 
Utfall:  Av 8800 anställda var ett hundratal med som mest (i början), sedan minskade 

det. Okänt hur många som samåkte.  
Projekttid:  2004-feb. 2005.    
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Kommentar: Man försökte få med fler kommuner, landstinget m fl men det gick inte. Man 
tror att bränslepriset är för lågt och att det är för billigt att parkera för att folk ska 
vilja lämna sin bil. Att bygga ihop ett samåkningssystem med subventionerade 
busskort, bilpooler m.m. tror man vore ett gångbart koncept.  

 
Södertälje kommun 
Aktivitet:  Projekt Grönare Södertälje i samarbete med Astra Zeneca och Scania. 
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst. 
Utfall:  7000 anställda, ej känt hur många som är registrerade eller samåker i dag. År 

2002 var 90 personer anslutna enligt uppgift i DN. 
Projekttid:  Har ett avtal som går ut 2006.    
Kommentar: Man marknadsförde projektet i början, men nu har de varit dåliga på att arbeta 

med detta. För de som åker mellan olika filialer kan det nog vara aktuellt för 
tjänsteresor. De som har förmånsbil vill inte vara med, de vill åka själva i sin 
egen bil. 

 
Vellinge kommun  
Aktivitet: Samåkning via Internet – Sam-Åke.   
Arbetssätt:  Den som ville ha en medpassagerare skrev in sin pendlingsrutt i databasen, 

inklusive tid för avgång och ankomst. Det fanns även samåkningstavlor uppsatta 
vid flera parkeringar i kommunen. 

Utfall:  Under de tre första månaderna skrev mellan 50 och 100 personer in sina namn 
på databasen. I vilken utsträckning som detta resulterade i ökad samåkning är 
oklart.  

Projekttid:  Databasen startade i januari/februari 1998. Projektet drevs under något år, och 
det blev några enstaka samåkningar.  

Kommentar: Någon ansvarig har inte nåtts för intervju. 
 
Örebro kommun 
Aktivitet: ”Samåkning för arbetspendling” i samarbete med Vägverket, Landstinget, 

Universitetet m fl.  
Arbetssätt:  Datessas system Samåkningstjänst.  
Utfall:  Vägverkets mål är att 3 % av 15-20 000 möjliga ska samåka.  
Projekttid:  Har ett treårsavtal med start sommaren 2005. 
Kommentar:  En drivande kraft är bristen på parkeringsplatser. Det möjliga underlaget tunnas 

ut genom att ganska många bor centralt och således kan nyttja kollektivtrafik, 
cykla eller gå till jobbet. Vid tjänsteresor samåker man redan mycket eller så 
åker man tåg.  
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Exempel från utlandet: 
 
Canada 
Aktivitet: Carpool.ca 
Arbetssätt:  Internetsystemet carpool.ca, marknadsföring. 
Utfall:  8300 registrerade användare i sju provinser. I en undersökning för Calgary Stad 

(2000 registrerade användare) då 2000 enkäter skickades ut så var resultatet 600 
samåkningar, antal passagerare var i snitt 2,58, och de reste (tur och retur) 34,6 
km.   

Projekttid:  Organisationen har 12 års erfarenhet av arbete med samåkning, och 
Internetsystemet tillkom i januari år 2000.  

Kommentar:  Man betonar att tekniken inte löser samåkningsproblematiken, utan det krävs att 
man aktivt arbetar för att ändra människors beteende - vilket är tidskrävande och 
kostsamt. Den största framgången har man med institutioner för eftergymnasial 
utbildning, där det finns en stor studentpopulation att arbeta med, och där det 
vanligtvis är stor efterfrågan och låg tillgång på parkeringsplatser. I övrigt är det 
tungarbetat.  

 
Danmark  
Aktivitet: Odense Universitetshospital 
Arbetssätt:  Tekniken som används är www.pendlernet.dk som är gratis att använda om 

kommunen är anmäld där, och då får organisationen ett eget gränssnitt. 
Användaren bestämmer själv om han/hon vill få matchningar bara från ”sin” 
organisation eller från alla som är möjliga. Närmare hälften av alla danska 
kommuner är anmälda till Pendlernet, som har funnits sen 1997. Närmare 9100 
personer finns i systemet i dag och dessa kör närmare 4,6 miljoner km per 
vecka. 

Utfall: 15 % (362 personer) i huvudmålgruppen (2400 personer) anmälde sig till 
systemet. 40 % av de som anmälde sig samåkte regelbundet vid slutet av 
perioden, vilket betyder en ökning av samåkningen med 80 %. Den 
huvudsakliga anledningen till att 60 % inte samåkte är att de inte har fått någon 
matchning med kollegor som bor i samma område eller som har samma 
arbetstider. 

Projekttid:  2002-. 
Kommentar:  Projektet startade p g a stora problem med parkeringsplatser vid sjukhuset. 

Generellt visar projektet att det är möjligt att lansera samåkning genom 
upprättande och marknadsföring av ett system på arbetsplatsen. Samtidigt visar 
erfarenheterna att det krävs ett målinriktat och långsiktigt arbete för att uppnå 
betydande resultat. Personerna måste se direkta personliga fördelar av att gå 
med i systemet. 

 
England  
Aktivitet: liftshare.org  
Arbetssätt:  Paraplyorganisation med 800 samåkningssystem. Internetsystem samt 

callcenter. 
Utfall:  Man har ca 77000 registrerade medlemmar, och hittills har över en miljon 

matchningar gjorts.  
Projekttid:  1997-. 
Kommentar:  Anordnar National Liftshare Day en gång per år. Många länkar till 

transportrelaterade hemsidor. 
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Holland  
Aktivitet: VCC Oost (www.vccoost.nl)  
Arbetssätt:  Internetsystem (samma som Taxistop i Belgien).  
Utfall:  5000 personer finns i systemet, varav hälften samåker regelbundet och 99 % av 

dessa gäller resor till och från jobbet. 
Projekttid:  1998-. 
Kommentar:  Marknadsför sig mot företag men är även öppet för allmänheten. De har även 

samåkning för skolor, evenemang och flygplatser. Garanterad hemresa och 
parkeringstillstånd nära arbetsplatsen gör att många samåker. Denna provins 
beslutsfattare är intresserade av samåkning, men inte de andra i landet. 

 
USA  
Aktivitet: 2Plus, Inc. (www.2plus.com)  
Arbetssätt:  Internetbaserat system kompletterat med en tryckt tidning. Ett arbetssätt är att 

callcentrets personal ringer direkt till pendlare som enligt samåkningssystemet 
skulle kunna vara kandidater för matchning. Detta tillvägagångssätt har visat sig 
vara bland de allra mest effektiva strategierna för marknadsföring man har 
kunnat jämföra sig med.  

Utfall:  I Connecticut har man 3000 anslutna personer. 15-25 % av de anslutna samåker 
regelbundet. 

Projekttid:  2Plus grundades 1995, medan tidningen har funnits i 17 år. 
Kommentar:  Samåkning är mycket mer populärt (3:1) än vad kollektivtrafiken är, om man 

tittar utanför de allra största städerna som New York City, Washington D.C. och 
Boston. Företaget har även ett program som ger poäng till flitiga användare av 
systemet. Poängen byts mot rabatter på flyg, telefon, mat och bensin. Via 
internet har man ett spårningssystem för vanpool-nätverket (rutter, scheman, 
avgifter, lediga stolar, kontakter) och aktiva samåkningsbilar (lediga platser, 
scheman, till/från-destinationer, avgifter). Man kopplar även ihop sitt eget 
system med andras tidtabellsystem för kollektivtrafik. 

 
 
Samåkningstjänster riktade mot privatpersoner i Sverige: 
 
bilabilligare.nu (ingen mer omfattande intervju återfinns i bilagan) 
Aktivitet: bilabilligare.nu  
Arbetssätt:  En Internetbaserad samåkningstjänst för privatpersoner över hela landet. För att 

få användare till tjänsten har man delat ut flyers, gjort e-postutskick och 
tidningsartiklar samt haft ett fåtal tidningsannonser. 

Utfall:  3200 användare är registrerade i juli 2005. Antal matchningar är okända. 
Projekttid:  Startade sensommaren 2000 på initiativ av Victor Rosengren och några av hans 

vänner. 
Kommentar:  Framöver vill man uppdatera funktioner och lägga ytterligare fokus på 

användarvänlighet. 
 
 
En tjänst som liknar bilabilligare.nu är bensinpengar.nu, men ingen ansvarig person har nåtts 
där för kommentar. Det finns vidare en stor mängd andra privata samåkningsinitiativ att hitta 
på olika Internetsidor. Samåkning sker till t ex Vasaloppet, festivaler, skolor och tävlingar.  
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Sammanfattning 
I Sverige är det i dag vanligast att man nyttjar Internetbaserad programvara från 
Samåkningstjänst och kombinerar introduktionen av systemet med marknadsföring och andra 
aktiviteter som tävlingar etc. Ett antal projekt använder system som man utvecklat på egen 
hand. Vägverket och/eller kommunen deltar som stöd i många projekt men kan även arbeta 
aktivt med samåkning inom den egna organisationen.  
 
Vanligtvis utgår samåkningsprogrammen från en arbetsplats. För samåkarens del är det 
nämligen en trygghet att man har kännedom om vem man samåker med. Ofta försöker man få 
med flera större arbetsplatser i samma projekt, så att man ska få ett större underlag av 
potentiella samåkare.  
 
Resultaten visar att en liten andel av personalen anmäler sig till systemet, vanligtvis mellan 1-
5 % av de anställda. I ett fall (Astra Zeneca) är dock runt 30 % av personalstyrkan anmäld. 
Det har varit svårt/omöjligt att följa upp hur många som sedan verkligen samåker regelbundet 
och hur många matchningar som görs, eftersom uppgifterna endast finns hos 
Samåkningstjänst och av säkerhetsskäl är sekretessbelagda, även för den deltagande 
organisationen. En resvaneundersökning utförd hos Astra Zeneca, Scania och Södertälje 
kommun (knappt 10 000 svar) visar att mellan 18-35 % känner till systemet, ca 1 % har sökt 
på men ej använt systemet och 0,3 % har gjort sökningar och använt systemet.  
 
Ett problem med organiserad samåkning är att då man har hittat sin samåkningspartner så 
kliver man gärna ur systemet. Det påverkar såväl statistiken som möjligheterna till att fler kan 
samåka med samma person. 
 
Potentialen för samåkning kommer med största sannolikhet inte att minska, men det verkar 
ofta vara väldigt svårt att skapa ett bestående engagemang för frågan. En viktig orsak anses 
vara att bensinpriset i dag inte överväger fördelarna med att nyttja sin egen bil. 
 
Anledningar (utan rangordning) som de intervjuade anser bidrar till ett lågt deltagarantal: 
 

• Det inkräktar på den personliga friheten. Man vill ha en stund för sig själv i bilen, man 
vill kunna åka från jobbet precis när man vill utan att vänta på någon, man vill kunna 
uträtta ärenden efter jobbet ifall man kommer på det under dagen.  

• Det är svårt om man inte har regelbundna arbetstider. 
• Om ingen eldsjäl/organisationen driver frågan kontinuerligt så glöms programmet bort 

av de anställda. 
• Man lyckas inte locka fler än de ”redan frälsta”. 
• Man förstår inte hur samåkning fungerar. En del tror t ex att man ska låna ut sin egen 

bil. 
• Man tror att man måste samåka varje dag året om.  
• Personalen bor centralt vilket medför att de går, cyklar och åker buss. 
• Underlaget av potentiella samåkare måste vara större. 
• För många olika och ibland kanske oseriösa samåkningstjänster erbjuds, vilket gör folk 

förvirrade.  
• Det är svårt (impopulärt) att avgiftsbelägga eller ta bort parkeringsplatser. 
• Bensinpriset är inte så högt att man vill spara in på bensinkostnaden. 
• Skatteregler och andra ekonomiska styrmedel verkar inte för samåkning. 
• Många samåker utanför systemen, d v s de syns inte i statistiken. 
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• De företagsekonomiska vinsterna för arbetspendling anses vara små, och därför satsar 
man inte på samåkning.  

• Delar av det samåkningsengagemang som finns kan vara redovisat från organisationer 
som vill kunna ”sätta en bock i protokollet” på att de har jobbat med denna fråga (d v s 
drivkraften är inte helhjärtad). Det är ett sätt att köpa sig ett miljöengagemang, kanske 
för att kunna redovisa ett miljöarbete i sitt miljöledningssystem. Funkar det inte så kan 
man i alla fall säga att man har försökt. 

• Det tar tid med förändringar. 
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Bilaga 1: Intervjuer inom Sverige 
 
Alvesta kommun 
Marita Lorentzon, 0472-15078, 27/6 2005 
 
Genom ett LIP-program anställdes en person, som tidigare arbetat som säljare, under några 
månader för att arbeta med en samåkningscentral. Tillsammans med kommunens 
miljösamordnare genomfördes annonsering i lokaltidningarna och på kommunens hemsida. 
Affischer om samåkning sattes upp på bl.a. biblioteken, livsmedelsbutikerna och kommunens 
anslagstavlor. Radio och tidningar uppmärksammade samåkningscentralen.  
 
Den anställde säljaren besökte de företag i kommunen som hade minst fem anställda och 
informerade om samåkningsmöjligheterna. Kontakterna på företagen skedde med företagets 
VD och/eller miljöansvarige/fackordförande. Ibland fick personalen information på 
personalluncher och liknande. Information lämnades också vid föräldramöten och andra 
sammankomster/aktiviteter. 
 
Intresset för att anmäla sig till kommunens samåkningscentral var lågt. Däremot visade det sig 
vid kontakterna med företagen att många redan samåkte och att frågan på nytt blev 
aktualiserad i och med företagsbesöken. Säljaren mottogs mycket positivt på de företag han 
besökte och resultatet blev ofta att personalen började diskutera samåkningsmöjligheter med 
varandra. I vilken omfattning detta ledde till ökad samåkning var svårt att bedöma men 
uppfattningen är att det ledde till ökad samåkning. 
 
Skäl som nämndes för att man inte samåker är bl a: 
 

• barn skall lämnas/hämtas på dagis 
• oregelbundna arbetstider 
• svårt att veta hur länge på dagen man måste arbeta 
• behöver ha bilen i arbetet 
• brukar uträtta ärenden på vägen hem.  

 
Ett annat skäl tror man var en rädsla för att åka med personer man inte känner. Det är också 
bekvämt att använda bilen, och kostnaderna för bensin är inte så stora i förhållande till de 
fasta kostnaderna för bilen som man ändå har. 
 
Informationen om samåkning ledde till att 22 personer anmälde att de ville samåka, ytterligare 
11 personer meddelade skriftligen att de ville ha mer information och ytterligare några 
personer ringde och fick information men anmälde sedan inte sitt intresse för samåkning. 
 
Intresseanmälningar för samåkning inkom enligt följande: 
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Antal: Sträcka:  
8 Alvesta – Växjö 
1  Växjö - Alvesta  
2  Moheda – Alvesta   
1  Alvesta – Moheda 
2  Alvesta – Ljungby 
1  Ljungby – Grimslöv 
1  Alvesta – Älmhult 
1  Tutaryd – Alvesta  
1  Alvesta – Jönköping 
1  Gemla - Alvesta 
1  Grimslöv – Älmhult 
1  Halmstad – Olofström 
1 Gottåsa – Köpenhamn 
 
Kontakter förmedlades till personer som önskade samåka mellan Alvesta och Ljungby,  
Alvesta och Växjö, Moheda och Alvesta. Detta resulterade i att två personer under våren 2001 
samåkte mellan Alvesta och Ljungby och att några meddelade att de skulle ta förnyad kontakt 
lite längre fram. 
 
Förmedlingen gick till så att personer som var intresserade av samåkning fyllde i ett formulär 
med uppgifter om bostadsadress, vart och när de ville samåka m.m. samt gav sitt 
godkännande till att uppgifterna lämnades vidare. Sedan förmedlades namn och 
telefonnummer till personer som det var möjligt att samåka med. Personerna tog sedan själva 
kontakt med varandra och bedömde om de vill samåka och vilka förutsättningar som skulle 
gälla. Genom telefonsamtal har uppföljning gjorts av hur förmedlingen föll ut. 
 
Eftersom det var så få som ville samåka var det svårt att hitta personer som kunde samåka 
med varandra. Flera av de personer som hörde av sig hade dessutom oregelbundna arbetstider 
eller började/slutade på ovanliga arbetstider. Flera av de som anmälde intresse för samåkning 
ville samåka till orter som ligger utanför kommungränsen. Det hade underlättat förmedlingen 
om det hade funnits någon samåkningsförmedling i dessa kommuner som man kunde vända 
sig till för att få ett större urval.  
 
Man hade räknat med att intresset för samåkning skulle vara betydligt större än vad det visade 
sig vara. Framför allt hade man räknat med att personer boende på landsbygden skulle vara 
intresserade av samåkning och att det skulle finnas behov av att upprätta några 
samåkningsplatser i kommunen där personerna som skulle samåka kunde parkera sin bil eller 
cykel. Vid de intresseanmälningar som kom in framkom inget behov av nya 
samåkningsplatser. Den planerade investeringen i samåkningsplatser gjordes därför inte. 
 
Man gissar på att kommunen är för liten (knappt 19 000 invånare) och har för mycket 
glesbygd för att samåkningen ska fungera.  
 
Förutom information vid olika möten anordnades hösten 2002 två föreläsningar för att öka 
motivationen till samåkning. Forskaren och läraren Leif Thuresson talade under temat 
”Klimatförändringar – hot eller verklighet?. Cirka 100 personer lyssnade på föreläsningen. 
 
Det tar tid att förändra folks beteende och man ser arbetet med samåkningsförmedling som ett 
långsiktigt arbete som man kommer att fortsätta med även efter LIP-programmets utgång. 
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Astra Zeneca 
Birgitta Thorsin 08-55259014,  9/6 2005 
Anna-Maria Nordström 08-553 260 00, 10/8 2005 
 
I samarbete med Scania och Södertälje kommun startades nätverket Grönare Södertälje och 
man gick med i Samåkningstjänst. Man tyckte att det var bra att minska trafikbelastningen i 
stan och att man vill vara en ansvarsfull arbetsgivare. De är nu inne på tredje året i systemet 
(har kontrakt för tre år). För att få med folk genomfördes en del aktiviteter: 

• Info på intranät och i personaltidning 
• Demonstrationer av systemet på plats 
• Annonser och artiklar i lokaltidningen tillsammans med kommunen 

 
Även Astra i Mölndal och Lund fick gå med, och där nyttjas det troligtvis en del till att resa 
mellan dessa båda orter eftersom det inte är så lätt att pendla med tåg.  
 
Astra har 1300 anställda totalt, i Södertälje gick 200 personer med, i Mölndal 150-200 st. och 
i Lund något färre (de är heller inte så många anställda). 
 
Man tycker att det är bättre att betala för webbtjänsten än för nya parkeringsplatser. Detta ger 
en möjlighet att få personalen att tänka grönare. Folk har ringt och tackat för att Astra är en 
framsynt arbetsgivare.  
 
Anna-Maria Nordström jobbar med dessa frågor nu efter Birgitta Thorsin. Hon berättar att det 
under första delen av 2005 genomfördes en resvaneundersökning hos Astra Zeneca, Scania 
och Södertälje kommun. Resultatet (knappt 10 000 svar) visar att mellan 18-35 % känner till 
systemet, ca 1 % har sökt på men ej använt systemet och 0,3 % har gjort sökningar och använt 
systemet.  
 
 
Ekerö: Samåkningsförsök i kollektivkörfältet och SAM-ÅKE 
http://www.vv.se/filer/11083/rapport_2002.pdf  
 
Vägverket startade i september 2000 ett projekt där samåkning har prövats i kollektivkörfältet 
längs väg 261 från Tappström på Ekerö till Brommaplan. Andelen trafikanter per personbil 
med fler än två personer av totala flödet skulle öka från 2 procent till 4 procent under år 2000, 
till 6 procent under år 2001 och till 8 procent under hösten 2002. Målet gällde 
kollektivkörfältet vardagar mellan 07.00-09.00 i riktning mot Stockholm och i jämförelse med 
genomförda förmätningar.  
 
Försöket har inneburit att personbilar med minst tre personer har fått färdas i busskörfältet 
under vardagar 7- 9. Syftet med försöket har varit att skapa en effektivare och mer 
miljöanpassad trafik i Stockholmsområdet genom att försöka ”trimma” det befintliga vägnätet 
så att samma mängd människor ska kunna förflytta sig med färre antal fordon.  
 
En första utvärdering av försöket som gjordes i december 2000 visade att det inte funnits 
några hinder för kollektivtrafiken eller andra problem som innebar att försöket måste 
avbrytas. Man konstaterade också att det under de första månaderna skett en begränsad 
ökning av antalet fordon med samåkande. Andelen trafikanter som samåkte hade ökat från 2 
procent till 4 procent av det totala personbilsflödet. Under 2001 genomfördes mer 
intensifierade informations- och påverkansinsatser för att stimulera till ökad samåkning. 
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Bland annat erbjöds de boende på Ekerö den Internetbaserade samåkningstjänsten SAM-
ÅKE. Den fick dock relativt få besökare. Våren 2002 utvärderades försöket på nytt och nedan 
följer en sammanfattning av dessa resultat.  
 
De berörda samarbetsparterna Vägverket, SL, Swebus, Västerortspolisen samt Ekerö och 
Stockholms stad ansåg totalt sett att samarbetet i projektet samåkning i kollektivkörfältet har 
fungerat väl. Man var dessutom positiv till projektet som helhet och kände att man bidragit på 
det sätt som förväntades. I inledningsskedet fanns farhågor om att samåkningen skulle störa 
kollektivtrafiken och det skulle bli svårt att övervaka trafikanterna. Samarbetsparterna ansåg 
inte att dessa farhågor har besannats. När det gäller övervakningen kan man emellertid 
konstatera att en del kritik har riktats mot polisen från bilisternas sida. Man ansåg inte att 
övervakningen fungerat tillfredsställande eftersom antalet smitare tycktes ha ökat. Generellt 
sett gav inte någon av undersökningarna belägg för att trafiksäkerheten och trafikrytmen har 
påverkats på något tydligt sätt till följd av samåkningsprojektet. 
 
Profilen på samåkande bilister i bussfilen har inte förändrats på något nämnvärt sätt sedan den 
tidigare mätningen. Möjligen har resenärerna i bussfilen i något mindre utsträckning än 
tidigare dagligen kört på sträckan. Detta handlar dock i första hand om att nya bilister har 
kommit att utnyttja möjligheten. 
 
Profilen på samåkare och övriga var likartad, men samåkarna var i något större utsträckning i 
förvärvsarbetande ålder. Likväl fanns ett visst mått av skepsis gentemot de som samåker, som 
man delvis betraktade som annorlunda med andra värderingar. Här ligger sannolikt också ett 
av hindren mot en ökad samåkning. Att samåka är generellt sett inte en aktivitet som flertalet 
av bilisterna på Ekerövägen har identifierat sig med.  
 
Klart fler än vid den tidigare mätningen har provat att samåka i bussfilen. Allt fler kunde 
tänka sig att göra det. Däremot var det få som kontinuerligt utnyttjade möjligheten. 
 
Tjänsten SAM-ÅKE hade små förutsättningar att i någon omfattning bidra till en ökad 
samåkning. För att göra tjänsten användbar skulle attitydförändringar krävas och även ett 
generellt ökande intresse för samåkningsmöjligheten. 
 
Invändningarna mot att samåka har många gånger varit starka bland de som inte utnyttjat 
möjligheten att köra i bussfilen. Många gillade överhuvudtaget inte idén att samåka och ett 
fåtal kunde spontant se några fördelar. Det största hindret ansågs vara de tidsförluster man gör 
och att tidsvinsterna - i genomsnitt mellan sex och åtta minuter - inte varit tillräckliga för att 
kompensera problemet. Det har också till stor del handlat om minskad flexibilitet och en 
förlorad frizon. Relativt många sa sig också uppleva obehag av att ha okända människor i 
bilen. Obehaget var störst bland kvinnor. Synen på de negativa aspekterna av samåkningen 
har inte förändrats på något nämnvärt sätt under projektets gång. 
 
När det gäller argumenten för att samåka i bussfilen handlade det primärt om tidsvinster. 
Andra aspekter som förbättrad miljö, trevligare resande, och minskade reskostnader betydde 
mindre och tenderar snarast att tappa i betydelse. 
 
I stort sett samtliga samåkare har åkt med familjemedlemmar i bilen. Det ger en indikation om 
det kanske största hindret mot ett ökat samåkande. Det finns en tydlig barriär när det gäller 
bilisternas möjligheter och vilja att samåka med okända. 
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Kännedomen om möjligheterna att samåka i bussfilen var, liksom tidigare, väl utbredd och 
Ekeröbilisterna ansåg att informationen har fungerat bra. Däremot har informationsinsatserna 
inte förändrat bilisternas attityder eller skapat forum för en koordinerad samåkning. 
 
Exempel på en informationsinsats i avsikt att underlätta koordineringen av samåkning har 
Internettjänsten SAM-ÅKE varit. Trots upprepade utskick av information till hushållen har 
tjänsten varit generellt sett okänd och inte väckt något större intresse bland bilisterna på 
Ekerövägen. Kunskaperna om SAM-ÅKE var begränsade även bland samarbetsparterna. 
Bland de som registrerats på SAM-ÅKE var nyttjandegraden mycket låg. De registrerade 
besökarna var delvis kritiska till tjänsten och den konkreta nyttan har varit mycket begränsad.  
 
När det gäller de registrerade besökarnas förslag på hur SAM-ÅKE kan utvecklas har svaren 
nästan uteslutande handlat om att tjänsten bör marknadsföras bättre. Värdet i tjänsten har 
byggt på att man når en kritisk massa av registrerade besökare. Först då skulle också 
nyttjandegraden komma att öka. 
 
Bland de som har utnyttjat möjligheten att samåka i bussfilen upplevde man en del problem i 
samspelet med bussarna. Samåkarna ansåg dock att framkomligheten ökade i ordinarie 
körfält, medan de som körde där var mer tveksamma. Överhuvudtaget hade samåkarna mer 
positiva attityder till möjligheterna att utnyttja bussfilen och vilka effekter det haft såväl för 
trafiken som för personlig del. 
 
I båda grupperna ansåg man att fler obehöriga än tidigare har utnyttjat bussfilen och att detta 
krävde en ökad polisbevakning. Ytterst få ansåg att försöket reducerat den totala 
trafikmängden. Att framkomligheten ökat i ordinarie fil var en uppfattning som stöddes främst 
av de som körde i bussfilen.  
 
Ett genomgående tema i undersökningarna var de i många fall markanta skillnaderna i 
uppfattningar mellan de som samåkte och de som inte gjorde det. Det handlade såväl om 
synen på de positiva effekterna för egen del som för miljön och trafiken.  
 
Båda grupperna försvarade i stor utsträckning det val man gjort. För samåkarnas del handlade 
det dessutom om att försvara sin rätt att åka i kollektivkörfältet. Samåkarna var totalt sett 
nöjda med den möjlighet de fått och man uppskattade tidsvinsterna. Vägverket beslutade att 
förlänga projektet ytterligare två år från och med september 2002.  
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Husqvarna AB 
Thomas Lindahl 036-146420 20/6 
 
De var med i projektet i Jönköping i två år, och på 1800 anställda så gick 12 personer med, så 
de hoppade av. ”Det är vart och ens eget ansvar” sa han. De jobbar således inte vidare med 
frågan på något sätt. 
 
 
Intelligent Samåkning, ISÅ 
Peter Bjurhall, projektledare Vägverket, 0771-119119 vxl, 28/6 2005. 
Per Schillander, Vägverket Region Väst, 031-635228, 29/7 2005. 
Lisa Örberg, Vägverket Region Väst, 031-645218, 1/7 2005. 
Projektspecifikation daterad 2004-06-10. 
 
Intelligent Samåkning, ISÅ, startade 1998-1999 då Vägverket genomförde FoU-projektet 
Intelligent samåkning. Man ansåg att samverkan mellan arbetsgivarna och andra aktörer är av 
stor vikt. Det krävs tekniska lösningar, som svarar mot högt ställda krav, men som samtidigt 
är enkla ur användarens synpunkt. I samråd och samarbete med andra intressenter togs ett 
datasystem fram, där det dels fanns en matchningsfunktion, dels en ruttoptimeringsmotor som 
är unik. Ruttoptimeringen gör att man kan välja hur lång omväg i tid man accepterar, och man 
får upp lämpliga matchningar längs resvägen utifrån det.  
 
Marknadsföring ansågs som viktigt för att få en god anslutning till systemet. Man tänkte noga 
igenom vilken målgrupp man skulle vända sig till, eftersom det var känt att 
samåkningsgrupper bör ha någon slags gemensam nämnare (t ex bo i samma bostadsområde, 
delta i samma idrottsförening). Man bestämde sig för att vända sig till arbetsgivare, och valde 
två Ericssonbolag eftersom deras många anställda utgjorde ett stort underlag för potentiella 
samåkare. Fler bolag stod på tur, och man väntade på strukturella förändringar hos dem såsom 
flytt av kontor eftersom de anställdas resvanerutiner då ändras, vilket gör det lättare för dem 
att börja samåka. Man genomförde olika happenings vid lunchträffar för de anställda, och 
jobbade fram ett informationsmaterial för en kampanj. Materialet var noga genomtänkt så att 
det skulle utstråla framtidsanda och vara ”häftigt”, så att målgruppen inte skulle associera 
samåkning till någon kollektiv 70-talsaktivitet. Man visste också att målgruppen hade hög 
teknikvana. Således hade alla personer på bilder i materialet t.ex. mörka kostymer på sig och 
man visade att man kan prata i telefon obehindrat under resans gång. Man tryckte även på att 
det är bekvämt att samåka (”Ha en egen privatchaufför”) och att det alltså skulle höja 
kvaliteten i vardagen att samåka.  
 
En fråga som uppkom i samband med informationskampanjen var huruvida man kunde 
identifiera sig med mörkklädda personerna i det tryckta materialet. Det visade sig att det inte 
spelar någon roll ifall man kan det eller ej, utan det viktiga är att materialet ska väcka positiva 
reaktioner. Systemet marknadsfördes även med argumentet att det stärker företagets image; 
man är ett företag med ansvar för såväl samhället som miljön.  
 
Resultatet blev att företagen hade ett stort intresse för frågan. Däremot förstod företagen inte 
vilket arbete som skulle komma att krävas av dem ifråga om att hitta upparbetade interna 
informationsvägar, stöd från ledningen till personalen etc.  
 
Tyvärr fick man problem med att teknikleverantören gick i konkurs, varpå ett annat företag 
tog över – dock utan tidigare leveransgarantier. Detta resulterade i att man inte fick till ett 
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fungerande system inom projektets budgets- och tidsramar. All marknadsföring avbröts och 
ISÅ lades i malpåse vid slutet av 2004.  
 
Projektgruppen önskar att fortsätta arbeta med ISÅ, men troligtvis med några modifieringar i 
systemet. Ett alternativ är att inkludera det i någon av de trafikportaler som utvecklas just 
nu. Då får man en större naturlig kundgrupp som kan nyttja systemet.  
 
ISÅ sägs bygga på den i dag kanske mest avancerade tekniken/algoritmerna i världen. Med 
ISÅ ville man erbjuda ett flashigt, modernt system med en fläkt av framtiden. Fördelen, 
vilket även kan vara nackdelen, med ISÅ är att systemet gör hela arbetet åt användaren. 
Systemet är smidigt ifall man är många användare så att det resulterar i många träffar. Men 
om man inte har så många användare så är systemet lite för snävt och visar ”0 träffar”, och 
då kan man inte manuellt leta efter matchningar utanför ”ens eget” område. Ett önskemål 
gällande ISÅs framtid är alltså bättre kvalitet på matchningshanteringen.  
 
För att ISÅ ska fungera krävs runt 1000 användare varav minst 50 (5 %) är aktiva 
användare. Då kan det resultera i 10 matchningar. Detta kräver att företagsledningen trycker 
på och uppmuntrar de som samåker.  
 
Den stora, olösta frågan är huruvida man ska ha ett slutet system med hög tekniknivå som 
bara är tillgängligt för slutna konstellationer av typen arbetsplats, eller ett öppet system där 
man lägger resurserna på att marknadsföra ett relativt enkelt system.  
 
Säkerhetsaspekten diskuteras för öppna system, och där har man inte kommit fram till något 
konkret mer än att man konstaterar att risken för oseriösa samåkare är större i öppna system. 
Ingen vill i dag ansvara för säkerheten under sådana förhållanden. 
 
ISÅ har varit gratis, vilket förstås är bra för användaren, men det kan också vara en nackdel. 
Det är lätt att utan större engagemang hoppa på det som är gratis och intresset för att veta hur 
det går är mindre än om man satsar egna resurser.  
 
De största kostnaderna i projektet har varit kostnader för webbplatsen och kartlicenser. Om 
NVDB (Nationell vägdatabas) från Vägverket fungerade bättre så skulle den kostnaden 
sjunka rejält, men i dag är kvaliteten på NVDB för låg.  
 
Projektet anses inte som misslyckat, däremot lyfte det aldrig p g a olika omständigheter. Det 
är också viktigt att notera att samåkning inte kan avskrivas eftersom hela 
samhällsutvecklingen verkar för ett ökat samåkande (stigande bensinpriser etc.).  
 
 
Karlstads kommun 
Hasse Zimmermann, 054-297307 20/6 
 
I januari 2003 blev de kontaktade av Samåkningstjänst, och under våren gick de, 
länsstyrelsen, landstinget och universitetet med. Totalt antal anställda i dessa organisationer är 
12000-15000 (beroende på hur man räknar) varav 170 har varit registrerade. Inom Karlstads 
kommun finns runt 7000 anställda. Man marknadsförde projektet mycket (se intervjuer med 
de andra i projektet) men ändå så blev det ingen större effekt. Hasse gissar att ramverket sätter 
käppar i hjulet, t ex har man gärna velat ha fram någon person som låter sig bli intervjuad i 
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tidningen, men ingen vill det på grund av skatteregler... Enligt en undersökning så finns det 
potential för att få flera att samåka, och det kan vara: 
- om man känner den man samåker med 
- om det är någon som bor nära så att det inte blir besvärligt 
- om bensinpriset höjs 
 
I alla fall det sistnämnda sker ju nu, så Hasse tror att samåkning kommer att komma mer och 
mer. Det är viktigt att man är många som samverkar när man gör ett sånt här projekt, dels för 
att få tyngd i marknadsföringen, dels för att få stöd av varandra, dels för att få många 
deltagare.  
 
 
Karlstads universitet 
Miljösamordnare Anette Dahleke, telefonsamtal 8/62005 
 
Samåkningsprojektet drivs tillsammans med kommunen, länsstyrelsen och landstinget, för att 
det ska få mer ”pondus”.  
 
I juni 2003 gick man med i Samåkningstjänst. Universitetet har arbetat med en mängd olika 
saker för att få folk att vara med i Samåkningstjänst och samåka: 
- Sätta upp flygblad på bilar 
- Information på intranät och studentnät. 
- Folder till alla studenter varje år 
- Bordskommunikatörer på lunchborden 
- Utlottningar bland de som går med (syltburkar, handdukar) 
- Karta över Värmland så man kan se var alla bor, d.v.s. vilka möjligheter till samåkning 

som finns, satt på en trottoarpratare 
- Boende längs väg 62 (där går inga tåg, bara buss) fick särskilt brev med info, 

skärmdumpbilder på Samåkningstjänst m.m. 
- Lotter till alla som värvar två nya deltagare i systemet 
- Flygblad på bilar igen 
 
Det finns 1100 anställda och 10 000 studenter på universitetet. I dag är 13 anställda och 17 
studenter anmälda i systemet. Eftersom en poäng med systemet är att det är hemligt vem som 
åker med vem så vet Anette inte hur många som verkligen nyttjar systemet. I dagarna pågår 
förhandlingar med Samåkningstjänst om man ska fortsätta vara med i systemet eller inte. 
 
Andra aktiviteter för att minska bilåkandet: 
- Personalen får busskort mot avdrag på lönen, så man slipper lägga ut hela kostnaden för 

årskort på en gång. Det är uppskattat och nyttjas av allt fler, men troligtvis är det personer 
som redan är bussåkare som nyttjar detta erbjudande. 

- Man genomför en cykla till jobbet-kampanj. 
- En cykeldag anordnas i september varje år. 
 
Anette gissar att bensinen är för billig för att folk ska överväga alternativet samåkning, 
eftersom man högt prioriterar den frihet som bilen ger. Det är ont om parkeringar, särskilt vid 
terminsstart räcker inte parkeringarna till. Det finns en avgiftsfri parkering, medan de andra 
kostar minst 1kr/h. Det är svårt att jobba med parkeringarna för att minska resandet tycker 
Anette. 
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Landstinget Gävleborg 
Bodil Dürebrandt 026-154000 15/6 2005 
 
Man har ett bokningssystem för bilpoolen (landstinget och de tio kommunerna i länet) som 
har funnits ett tag och fungerar mycket bra. Man har precis lagt in en funktion så när man 
söker en poolbil i systemet dyker det upp ett samåkningsförslag, ifall det finns en möjlighet 
till det. Om man vill så får man då kontakta den som är föreslagen, eller så väljer man att 
avstå. Det är alltså helt frivilligt, och så vill man ha det. I dag har Landstinget och Hudiksvalls 
kommun samåkningsfunktionen inlagd, och de andra kommunerna är på gång att lägga in sig 
framöver.  
 
Man har försökt sälja in Samåkningstjänst, men organisationen är inte mogen för det ännu, 
man vill börja med att titta på tjänsteresebiten, vilket man nu gör genom funktionen i 
bilpoolssystemet. Kostnaden anses inte vara något problem. 
 
Antalet anställda på Landstinget är ca 8000, men man vet inte hur många som är potentiella 
samåkare.  
 
 
Landstinget i Värmland 
Curt Monfelt 054-615000, 9/6 2005 
 
Curt tyckte att det var intressant med samåkning så de gick med i projektet 
(Samåkningstjänst) år 2003 och riktade sig mot centralorten Karlstad med 3500 anställda 
(7500 totalt i länet). De genomförde olika aktiviteter för att få med personer i systemet: 
- Sätta upp flygblad på bilar 
- Information på intranät 
- Bordskommunikatörer på lunchborden 
- Tävlingar, priser 
- Karta över Värmland där man kan se var alla bor (d.v.s. vilka möjligheter till samåkning 

som finns) har suttit på en trottoarpratare 
- Lotter till alla som värvar nya deltagare i systemet 
 
I början var det många som registrerade sig, men sedan gick det trögt. I mars i år 
avgiftsbelades parkeringsplatsen med 90 öre/h på dagtid, men inte en enda nyregistrering 
gjordes i systemet då. Däremot fick det en stor effekt på beläggningen på parkeringsplatserna; 
förut var det alltid helfullt på de 1000 platserna, men nu finns det alltid ca 300 platser kvar 
även under ”högtryckstid”. Curts slutsats är därför att man fångade upp de redan frälsta när 
systemet kom, men man lyckas inte motivera några nya till att gå med i systemet. För att få de 
som inte är så engagerade att ändra beteende så krävs lite hårdare tag. Om bensinpriset 
fördubblades skulle säkert många gå med i systemet. 
 
Nu funderar man allvarligt på att gå ur systemet, eftersom det blir för dyrt och man vet inte 
hur mycket det nyttjas.  
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Lunds kommun och Tetra Pak 
Päivi Elmkvist, 046-356988, 20/6 2005  
 
På kommunen har man jobbat med Mobility Management i flera år, man har följt Vägverket 
Region Västs arbete med Intelligent Samåkning och har undersökt Samåkningstjänst. Man 
bjöd in en mängd arbetsgivare till ett möte om samåkning, och där framkom att många var 
intresserade men ville inte ha något dyrt system. Tetra Pak hade ett eget enkelt system sedan 
några år, och det fick kommunen ta över. Efter en del omprogrammering så blev det klart och 
ligger på kommunens hemsida med start i oktober 2004. 14 arbetsgivare är med, bl.a. Alfa 
Laval, två Ericsson-bolag, Universitetssjukhuset, Universitetet, några kommunala bolag samt 
kommunen och Tetra Pak. Antalet anställda är högt, men av kommunens ca 8000 anställda 
har bara 2500 tillgång till egen dator. Att ha tillgång till dator är så klart en viktig faktor. Det 
är även att betänka att många åker tåg och cyklar. I dag är ett 60-tal personer anslutna, men 
man önskar få minst 100, varför en ny marknadsföringsinsats planeras. Vid en rundringning 
för att höra vad de anslutna tyckte om systemet så svarade de flesta att ”Ja det är då ingen som 
har ringt mig!”. Kommunen svarade då med att man kanske kan ta och ringa någon själv..!  
 
Systemet är öppet för alla arbetsgivare. Det är ett mycket enkelt system, man kan t.ex. bara 
boka resor till Lund, inte till någon annan ort. Man vill börja med ett enkelt och billigt system 
i stället för något dyrt, och hoppas att det ska gå bra. Då kan man uppgradera med fler 
möjligheter. Fokus ligger på arbetsresor, men det finns en anslagstavlefunktion i systemet, där 
man kan annonsera om tjänsteresor. Man har hört att det gått ”dåligt” för andra som har jobbat 
med samåkning, och då har de drabbats av lite ”jävlar anamma” och vill ännu lite mer få detta 
att funka! 
 
 
Länsstyrelsen Jönköping 
Anna Westerlund 036-395029 14/6 2005 
 
Länsstyrelsen gick med i Samåkningstjänst år 2001. Av 220-230 anställda så var 12 
registrerade användare. Vid år 2005 års utgång, dvs efter fem år i systemet, kommer man att 
gå ur eftersom inte en enda matchning har gjorts hittills! Kommunen, Husqvarna AB, Saab 
och Vägverket var också med, men även där var anslutningsgraden låg. 
 
När man gick med så resonerade man som så att tiden troligtvis inte var mogen för detta, men 
man gjorde det ändå (!) som ett led i sitt miljöledningsarbete. Man tänkte att om det får ta 
några år så kommer det nog att fungera till slut. Nu har många andra hoppat av så därför 
kommer även Länsstyrelsen att hoppa av och lägga pengarna på andra åtgärder i stället 
(ospecificerat i dag).  
 
Aktiviteter man gjorde för att få med folk: 
- Personalinformation med demonstrationer av systemet 
- Utbildning för alla våningsombud, efteråt fick de nåt slags minneskort 
- Info på intranätet, först grundinformation, sen påminnelseblänkare 
- Info om Samåkningstjänsts kampanjer, såsom utlottning av brandsläckare, tårtor etc. 
 
En trolig anledning till den låga anslutningsgraden är att personalen är ung och har ännu ej 
skaffat bil/bor i stan, så många går och cyklar till jobbet. De som bor utanför stan åker gärna 
tåg, då det fungerar mycket bra. En undersökning visar att 10 personer står för hälften av allt 
bilresande (till och från jobbet) inom organisationen. Trots att parkeringsplatsen är trång och 
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nu kommer att tas bort helt så förändras ej anslutningsgraden. Några har redan innan man 
införde Samåkningstjänst hittat samåkningspartners, så samåkning som sådant är inte dött – 
däremot har införandet av Samåkningstjänst inte tillfört något nytt. Man har haft fokus på 
arbetspendling, men har försökt med tjänsteresor och även helgresor, men det har inte heller 
gett någonting. 
 
 
Länsstyrelsen Värmland 
Margareta Haglund, 054-197069 8/6 2005  
 
De gick med i Samåkningstjänst för två år sedan p.g.a. samarbetet med universitetet, 
landstinget och kommunen, annars hade de inte gått med eftersom de är så få anställda (180 
st.). Men det ser ju bra ut om de är med. De flesta åkte redan före systemet med allmänna 
kommunikationer, cyklade eller gick, så potentialen var inte så stor. 10-15 st. är anmälda. 
Margareta har 10 mils resa per dag, så hon gick med i systemet. På en månad sparade hon 
1000:-. Man måste ju inte samåka varje dag. När man väl har hittat sin samåkningspartner så 
behövs inte systemet mera. I början fungerade systemet dåligt med avseende på att man fick 
ett stort antal träffar på personer som bodde helt tokigt (troligtvis p.g.a. att sökningen gjordes 
på postnummer). Nu är det justerat så det fungerar bra. Just nu jobbar man inte för att få med 
fler personer i systemet, men man är fortfarande med i samarbetsgruppen som träffas några 
gånger per år för att diskutera. 
 
Aktiviteter man har gjort: 
- Info på intranät 
- Broschyrer 
- Möten 
- Telefonkonferenser med Samåkningstjänst, som utbildade enhetschefer m fl så att en 

person på varje enhet ska kunna systemet även om just den personen inte använder 
systemet. 

 
Om de andra samarbetsparterna hoppar av systemet så kommer Länsstyrelsen också att göra 
det, det är helt beroende på dem.  
 
 
Saab Training Systems (Jönköping) 
Börje Persson, 036-388718, 23/6 2005 
 
De har samåkning på papperet men i praktiken fungerar det nog inte, säger Börje. Då 
projektet startade för tre år sedan fanns en extern konsult som drev projektet som sitt 
skötebarn, och då var engagemanget tämligen högt. Saab hade det ojämförligt högsta 
deltagandet av de 6-7 företagen som var involverade i projektet. Hur många som verkligen 
samåkte/samåker vet man dock inte. När konsulten försvann från projektet så föll allt. Därmed 
inte sagt att engagemanget är borta, men eftersom det ”inte är så många som är aktiva 
miljöpartister”, som Börje uttryckte det, så krävs det att man jobbar aktivt med frågan hela 
tiden för att den inte ska falla i glömska. För Börje själv fungerar inte samåkning eftersom han 
har väldigt oregelbundna arbetstider. Man har inte tänkt på att kliva ur systemet. Men Börje 
resonerade sig fram till att det är ju onödigt att vara med om det inte ger något. Och det är det 
som hans magkänsla säger honom: Att detta i nuläget inte resulterar i något konkret.  
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Scania 
Eva Nilsson, personalavdelningen, 08-55381000 vxl, 28/6 2005 
Astrid Lagerberg, inköpsavdelningen, 08-55381000 vxl, 28/6 2005 
 
Samarbete med Södertälje kommun och Astra Zeneca kring Grönare Södertälje. 
 
Eva har just tagit över arbetet med samåkning. Man är bunden till ett treårsavtal som går ut 
2006. Det är 6000 anställda, varav 67 personer är med i dag. Eva har hört vissa säga att man 
inte vill förlänga avtalet efter 2006, men Samåkningstjänst anser att man bör fortsätta. Man 
har inte jobbat så mycket för att få deltagare till systemet; ett par blänkare i personaltidningen 
och lokaltidningen. Både Eva och Astrid säger att de borde jobba mer för att få anmälda till 
systemet, men det är mycket annat att arbeta med också, där den företagsekonomiska vinsten 
är tydligare.  
 
Eva samåker med sin man och sin son som båda jobbar på Scania, och de gör detta utanför 
systemet och finns därför inte med i statistiken. Eva tror att det är många som gör så. Astrid 
sticker inte under stol med att hon är för lat för att samåka. Hon tycker att vardagen innehåller 
så många måsten att hon inte vill ta hänsyn till ännu en parameter. Så länge hon har råd så 
kommer hon att ta bilen själv.  
 
 
Solna Business Park / Solna Stad 
Mia Simm, Solna Stad, 08-7342425 alt 073-7304247, 24/7 2005  
 
Enligt Mia så har projektet med Samåkningstjänst inte kommit igång ännu, men man har gjort 
en resvaneundersökning bland företagen i Solna Business Park och den visar att det kanske 
ska fungera med samåkning där, så Samåkningstjänst ska börja jobba där. Det finns 
cykelklubbar som går bra (enligt Eva Heibert), det drivs inom projektet ”Hållbart Resande”.  
 
Hittills har man jobbat lite djupare med 10 av de 170 företagen (4500 anställda totalt) i 
området. Initiativet kom från Coop Sverige när de flyttade ut dit från innerstan och sen 
fångade man upp fastighetsägaren (Solna Business Park) samt företag som redan var 
miljöcertifierade. Detta arbete ligger i fastighetsägarens linje eftersom deras slogan är ”En 
mänskligare arbetsdag”. De är väldigt intresserade av ”Hållbart Resande” -konceptet, 
eftersom det är ont om p-platser och man vill minska arbetstagarnas stress (genom arbete på 
flera plan; man har gym, affärer, barnpassning mm i området). De anser att deras ansvar om 
kunderna börjar redan då de står hemma i duschen på morgonen, och slutar då de sitter i tv-
soffan med familjen. Fastighetsägaren vill skaffa (och ha hand om) en 
videokonferensanläggning samt en bilpool. Det är lätt att ta sig till området med allmänna 
kommunikationsmedel.  
 
Mia säger att det tar TID med förändring, så man hoppas att man ska få fortsätta arbeta med 
detta.  
 
Solna Business Park är ett dotterbolag till ett engelskt bolag med fler företag i världen. 
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Sundbybergs Stad 
Madeleine Askelöv (miljösamordnare), 08-7068193, 20/6 2005 
 
Madeleines plan var att i höstas ha dragit igång samåkning men tiden har inte räckt, så nu är 
planen att det ska ske under nästa år. Hon ser därför fram mot det aktuella 
samåkningsseminariet, eftersom det är bra att dra lärdom av andras erfarenheter. ”Bara nu 
under intervjun får jag nya tankeställningar i huvudet”.  
 
Planen är att ansluta sig till Samåkningstjänst med kommunen (2000 anställda) och flera 
företag, så att det blir en större grupp. Sen ska man ha en kampanj för att locka folk att ansluta 
sig. Man tänker sig att nyttja detta kanske främst för arbetsresor, men även tjänsteresor.  
 
 
Sundsvalls kommun 
Marie-Louise Henriksson, 060-191398 14/6 2005  
 
De har tittat på kommunanställdas resvanor och kan konstatera att det finns mycket att göra. 
Det är en hög andel bilåkande p g a en bilorienterad planering, vilket man nu försöker att 
ändra på. I dag arbetar ingen förvaltning med de anställdas resor, så till hösten ska man 
försöka dra igång ett sådant arbete. Under hela 2004 fram t.o.m. februari 2005 så var man 
med i Samåkningstjänst. Utav 8800 anställda i kommunen så gick kanske ett hundratal med 
från början, och mot slutet var det färre som var med. Därför beslutade man att hoppa av (med 
viss sorg), eftersom det blev för dyrt per deltagare. För att få det att fungera så tror man att det 
måste vara fler arbetsplatser med, så att det blir större möjligheter till samåkning. Genom ett 
Mål 1-projekt i Västernorrland försökte man få med fler kommuner, landstinget m.fl. men det 
gick inte.  
 
Man tror även att bränslepriset är för lågt och att det är för billigt att parkera för att folk ska 
vilja lämna sin bil. Att bygga ihop ett samåkningssystem med subventionerade busskort, 
bilpooler m.m. tror man vore ett gångbart koncept.  
 
Det gäller att ha ett stort tålamod när man jobbar med dessa frågor, säger Marie-Louise som 
har hört diskussioner kring samåkning i 30 år. Förändringar går inte fort, och de ekonomiska 
styrmedlen har hittills inte hjälpt till i förändringsprocessen... 
 
 
Södertälje kommun 
Dag Björklund, miljöchef 08-55021928 8/6 2005  
 
Samarbetar med Astra Zeneca och Scania. De har ca 20 000 anställda tillsammans varav 7000 
på kommunen. Har ett treårsavtal med Samåkningstjänst, som går ut 2006. I början av 
projektet marknadsförde de det på intranätet m m, men efteråt har de varit dåliga på att göra 
det. Dag vet inte hur många som är med i dag. Själv går han till jobbet och har inte nyttjat 
systemet för tjänsteresor eftersom ”det ska mycket till för att det ska passa”. För de som åker 
mellan olika filialer kan det nog vara aktuellt. De som har förmånsbil vill inte vara med 
förstås, de vill åka själva i sin egen bil.  
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Vellinge kommun: Samåkning via Internet - Sam-Åke  
http://www.vv.se/templates/page3____5754.aspx, 2005-08-11 
 
Agenda 21-samordnaren tog initiativ till en databas vilken kunde nås av alla med tillgång till 
Internet. Databasen startade i januari/februari 1998. Målgruppen var potentiella samåkare. 
Den som ville ha en medpassagerare skrev in sin pendlingsrutt i databasen, inklusive tid för 
avgång och ankomst. Det fanns även samåkningstavlor uppsatta vid flera parkeringar i 
kommunen. Vellinge kommun har ett stort antal bilpendlare som har sina arbetsplatser i Lund 
och Malmö. Under de tre första månaderna skrev mellan 50 och 100 personer in sina namn på 
databasen. I vilken utsträckning som detta resulterat i ökad samåkning är oklart. 
  
Miljörelevans 
I genomsnitt färdas 1,2 passagerare per bil. En högre beläggning per bil skulle kunna minska 
det totala antalet persontransportkilometrar och därmed reducera utsläppen av 
luftföroreningar. Potentialen är störst inom pendlingsstråk där många bilar färdas vid samma 
tidpunkt och där start och slutpunkt återfinns inom ett begränsat geografiskt område. 
  
Resultat 
Projektet har pågått för kort tid för att kunna utvärderas. Användningen har ökat under senaste 
halvåret. 
  
Berörd kommun/region 
Hela Sverige men i första hand Vellinge kommun och pendlingsmetropolerna Lund och 
Malmö. 
  
Aktörer 
Vellinge kommun 
  
Kontaktperson 
Nils-Arvid Andersson, Agenda 21 samordnare i Vellinge kommun, tel 040-42 50 00.  
 
Tyvärr har Nils-Arvid Andersson eller någon annan insatt inte kunnat nås under denna 
rapports skrivande.  
 
 
Örebro kommun 
Monica Johansson, 019-211675, 16/6 2005 
Magnus Andersson, 019-211479/ 070-3551479, 28/6 2005 
 
De hade kick off för projektet i början av juni då en representant från Samåkningstjänst och 
Vägverket (som är en samarbetspart) närvarade. Det var som en minimässa gällande miljö, 
man informerade om miljö, visade Volvos gasbilar och sina egna etanolbilar, cyklar m.m. 
Alla anställda var inbjudna genom förvaltningscheferna men det blev någon miss så de 
vidarebefordrade inte denna inbjudan till de anställda. Det fick till följd att deltagarantalet var 
lågt på denna kick off. En handfull har anmält sig till systemet fram till i dag.  
 
Landstinget kommer starta sin samåkning efter sommaren. Planen är att också få med de stora 
organisationerna i staden som Atlas Copco och Universitetet. Vägverkets mål är att 3 % av 
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15-20 000 möjliga (totala antalet anställda i de organisationer man vill få med i projektet) ska 
samåka. Man är bunden till Samåkningstjänst i 3 år.  
 
Man ska försöka marknadsföra samåkningen, bl.a. genom information via lönebeskedet. Man 
har skapat en egen logotype och ska ha en mobilitetsvecka i september.  
 
En drivande kraft är bristen på parkeringsplatser. Det möjliga underlaget tunnas ut genom att 
ganska många bor centralt och således kan nyttja kollektivtrafik, cykla eller gå till jobbet. Vid 
tjänsteresor samåker man redan mycket eller så åker man tåg.  
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Bilaga 2: Vägverket 
 
Vägverket 
 
Kristianstad, Håkan Gunnarsson 044-195037, 14/6 2005 
Håkan meddelar att man har prioriterat bort att arbeta med påverkansprojekt för samåkning 
eftersom de har följt arbetet i Göteborg och dragit slutsatserna att det är svårarbetat. De jobbar 
med samåkningsparkeringar ändå, men inga påverkansprojekt alltså.  
 
Solna, Maria Tuvesson (”Samverkan för hållbart resande” – ej Vägverket) 08-50840042, 
14/6 2005 
Man försöker lansera samåkning (och Samåkningstjänst) till företagen i kommunen. Det är 
svårt. Cykling är mycket lättare och mer konkret. De jobbar säsongsvis med olika frågor inom 
hållbart resande, t.ex. cykling på våren och samåkning på hösten. Det finns potential, men det 
är ändå trögt. På Banverket Projektering visade en resvaneundersökning att 10 av 76 svarande 
är intresserade av samåkning. Om man kopplar ihop många arbetsplatser (nära varandra 
geografiskt) så kan det fungera, och i området har man Astra och Scania som är med i 
Samåkningstjänst och är nöjda, samt Sundbybergs kommun och Solna Business Park som 
också är med i Samåkningstjänst.  
 
När företag flyttar till en ny ort så blir det pendling för många, och där finns en potential. 
Annars så hoppas man på att fastighetsägare ska ta tag i att erbjuda/informera om samåkning, 
eftersom det är en naturlig ingång till företagen.  
 
Jönköping, Camilla Åhman, 036-192136, 15/6 2005 
Har inga konkreta projekt igång, eftersom det är kommunerna som äger sakfrågorna. Man 
försöker sprida en del kunskaper (utifrån Per Schillanders handledningsmaterial) mot 
upphandlande enheter. Kommunerna prioriterar annat som cykling, alternativa drivmedel etc. 
Företagen prioriterar att arbeta med godstransporterna. Krister Wall (036-192265, 27/6) 
berättade om projektet som man har gjort i Jönköping med kommunen, Husqvarna, Saab och 
Länsstyrelsen. Det blev inte så mycket av det, och Krister gissar att det beror på att företag 
börjar med att genomföra aktiviteter där man tydligt ser en företagsekonomisk vinst. 
Dessutom kan det ses som krångligt med uppmuntransåtgärder p.g.a. 
förmånsbeskattningsregler. I Jönköpingsprojektet jobbade man inte så mycket med 
marknadsföringsåtgärder, vilket var en nackdel, anser Krister.  
 
Borlänge, Lars Nord, 0243-75268 (projektledare för nationella ”Hållbara resor och 
transporter”), 16/6 2005 
Lars går på Per Schillanders linje, och därför satsas det ingenting på samåkning nationellt sett. 
Känner till att Region Mälardalen har gjort ett samåkningsprojekt internt, och i Borlänge 
håller man på att ta fram en mobilitetsplan, men Lars vet inte om samåkning är med i den. 
 
Härnösand, Jan Lindgren 0611-44338, 20/6 2005 
Har ett samarbete med Sundsvalls kommun, som är med i Samåkningstjänst, men det är inte 
så många som har anslutit sig. Genom projektet Hållbara transporter i Västernorrland ska 
landsting, kommuner etc tillsammans med Vägverket ha samåkning, man har fått rabatterat 
pris från Samåkningstjänst, får se hur det går. 
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Landstinget, Sundsvalls och Örnsköldsviks kommun har en bilpool (Sun Pool), där man har 
diskuterat att lägga in en samåkningsfunktion i bokningssystemet.  
 
Jan tror att samåkning fungerar bäst för tjänsteresor, där man t.ex. kan styra resvanorna bättre 
genom en resepolicy. Jan tycker sig ha hört att Landstinget i Västernorrland har infört fasta 
mötestider, dvs ett förmiddagsmöte börjar alltid kl. 9.00, och då blir det ju lättare att samåka 
även om man ska på olika möten. Fast då beror det ju på när mötet slutar. Jan var inte säker på 
hur det fungerade ifall även den tiden var fast. 
 
Sparsam körning, cykla och åka buss till jobbet är saker han tror mer på än samåkning. Själv 
försöker han samåka med en kompis, på vintern åker de tillsammans kanske två gånger i 
veckan, men nu har de inte gjort det en enda gång sedan i april. Det är svårt att få det att 
stämma, man jobbar på olika platser, man ska och handla ... 
 
Luleå, Ulf Pilerot, 0920-243795, 20/6 2005 
Ulf brukar vara på nätverksträffar med kommunerna i Norr- och Västerbotten, och på begäran 
från dem så tog han ifjol dit Samåkningstjänst som demonstrerade systemet. Det blev dålig 
uppslutning. Man har även haft Skellefteåföretaget ”Pendla smart” på demonstration. De 
fungerade likadant fast var reklamfinansierade (finns ej längre). Detta gav inte heller något 
resultat.  
 
Eskilstuna, Christer Strömberg, 016-157181,  23/6 2005 
Ett projekt, ”Samåkning för arbetspendling”, med Eskilstuna kommun, Örebro kommun och 
Uppsala läns landsting håller på att starta nu. Fler aktörer som Pfizer, Örebro universitet och 
Uppsala kommun är intresserade. Man ska nyttja Samåkningstjänst. Målet är att få 3 % att 
samåka, vilket motsvarar 1350 personer. Hur man ska mäta detta vet man inte i dag. Just nu 
genomförs enkätundersökningar för att stämma av läget (vad personalen tycker om 
samåkning, om de kan tänka sig att samåka etc.). Christer har lagt kanske 200 timmar på detta 
hittills, och det mesta görs av projektledaren på respektive arbetsplats.  
 
Ett annat projekt, ”Dela bil”, är en webbapplikation som Vägverket erbjuder till arrangörer av 
publika arrangemang av typen Rhapsody in Rock. Det har inte fungerat så bra i praktiken 
eftersom det krävs mer information till användarna. Vägverket har använt NTF till att sälja in 
applikationen (som ska ligga på arrangörens hemsida) men ingen aktör har känt något ansvar 
för applikationen och då blir det såklart inte så bra. Applikationen användes vid Envisions i 
fjol, och den fungerar tekniskt bra i alla fall, men det var nog bara en handfull som aktivt 
nyttjade den. Christer tycker att applikationen borde vara nationell för att få bättre 
genomslagskraft.  
 
www.bilabilligare.nu är en jättebra idé, tycker Christer, men den är för dåligt känd. Över 
huvud taget tycker Christer att det borde tas ett gemensamt grepp på alla dessa frågor som 
cykling, samåkning, tåg etc. Nu finns en mängd aktörer, vilket gör allmänheten förvirrad och 
rädd att välja fel. Kanske borde det finnas en portal, där Vägverket rekommenderar ett antal 
seriösa aktörer, funderar Christer. Det borde finnas en trafikhuvudman anser han.   
 
Göteborg, Per Schillander, 031-635228, 1/7 2005  
Projektet Intelligent Samåkning startade 1998, se separat intervju. 
 
Man har jobbat med samåkningsparkeringar eftersom Vägverket anser att man har anledning 
att gynna och uppmuntra detta resurseffektiva resesätt. Ett exempel är en undersökning i 
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Mariestad, Lidköping och Falkenberg år 2001, som genomfördes med frågor om varifrån man 
kom, vart man var på väg, hur man kom till p-platsen, alternativa färdsätt, hur ofta man 
använde parkeringen samt åsikter om standarden. Bilägarna fick ett meddelande på vindrutan 
och kontaktades efter en sökning i bilregistret. Man försökte dessutom intervjua den andra 
samåkaren samt cyklister.  
 
Undersökningen visade att nästan nio av tio samåker i syfte att ta sig till arbetet. Samåkning 
till skola var mycket vanligare bland kvinnor än bland män. Av de 7 cyklisterna som samåkte 
visade det sig att 3 gjorde det i syfte att ta sig till skolan. Det vanligaste var att turas om att 
köra enligt fasta rutiner och genom att köra lika mycket delas kostnaderna. I vissa fall, när de 
har samma arbetsgivare, betalade företaget för bilen och bensinen. En tredjedel samåkte 5 
dagar per vecka, en fjärdedel sa att antalet dagar varierar. Nästan alla (90 procent) sa att de 
skulle till samma ställe. Hälften av de intervjuade samåkte tre mil eller kortare. Var femte åkte 
fem mil eller mer. Det vanligaste var att samåka i grupper om 2 eller 3 personer. Var tionde 
intervjuad samåkte med någon person i det egna hushållet. 86 procent sa att de har samma 
arbets- eller skoltider som de personer de samåker med. En fjärdedel hade fått anpassa tiderna 
för att samåkningen skulle fungera. Detta löstes vanligast genom flextid.  
 
Samåkningen kom igång av ekonomiska skäl. I flera fall verkade företagen ha stimulerat 
genom att hjälpa till med organiseringen av samåkningen. Man påverkades också om det 
redan tidigare finns samåkare på jobbet. Ekonomiska fördelar och fördelen att inte behöva 
köra varje dag var av stor vikt. En fjärdedel hade samåkt i mer än 5 år. Överlag fungerade 
samåkningen bra. Det som främst kunde förbättras med samåkningsparkeringarna var att 
bygga ut dem. En del önskemål om asfaltering och grusning framkom också. Cyklisterna 
efterfrågade skydd för cyklarna. Nästan hälften av samåkarna hade kunnat åka kollektivt som 
alternativ till samåkning. Nio av tio hade kunnat åka med egen bil. 
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Bilaga 3: Intervjuer från utlandet 
 
Canada 
 
VTPI (The Victoria Transport Policy Institute) 
Todd Litman, 001 250 360 1560, 22/6 2005  
 
Utifrån ett antal projekt som har genomförts sedan 90-talet (på ungefär samma sätt som i 
Sverige, d v s system med anslagstavlor, telefon och Internet i kombination med 
marknadsföring) har vissa slutsatser kunnat dras. Viktiga framgångsfaktorer anses vara: 
 

• att det ska finnas ett tillräckligt stort kundunderlag, helst ett tusental, för att få tillräckligt 
med matchningar. Därför bör man ha en enda väl fungerande samåkningstjänst per 
region. 

• HOV priority lanes, d.v.s. samåkningsfiler, som lockar många genom att 
pendlingstiderna kortas ned 

• att känna till att samåkning är inte aktuellt i städer där allmänna kommunikationer 
fungerar tillfredsställande 

• flexibla system, där man inte förbinder sig att samåka varje dag 
• reserverade parkeringsplatser för samåkare 
• ekonomiska bidrag 
• garanterad hemresa vid sjukdom etc. 
• att kombinera samåkning med andra aktiviteter inom företagets resepolicy 

(telefonkonferenser, cykelkampanjer etc.). 
 
Ett relativt nytt alternativ är Vanpooling (t.ex. Jack Bell Foundation´s Vanpool Program), där 
en grupp om sju personer hyr en van och samåker i denna. Lämpar sig för byar/samhällen som 
ligger 20 km från staden, och där personerna jobbar tämligen nära varandra. I Canada finns 
många arbetsplatser där 5-20 % använder en vanpool.  
 
Samåkningsprogram som inkluderar samåkningsfiler och kontantersättning i stället för gratis 
parkering reducerar vanligen pendlingsresorna med 10-30 %. Utan dessa åtgärder är resultatet 
lägre. Samåkningsprogram kan reducera pendlingsresorna med 5-15 % och upp till 20 % om 
man kombinerar med parkeringsavgifter.  
 
På www.vtpi.org finns en stor mängd information om praktiska lösningar på 
transportproblem, t ex http://www.vtpi.org/tdm/tdm34.htm om samåkning.  
 
 
Commuter Connections/Carpool.ca  
http://www.carpool.ca, 21/6 2005 
 
Carpool.ca är Canadas snabbast växande samåkningsprogram med 8 300 registrerade 
användare i sju provinser. Programmet är skapat och drivs av Commuter Connections, en icke 
vinstdrivande organisation som verkar för att reducera antalet ensamåkare genom att 
implementera och marknadsföra samåkningsprogram. Organisationen Commuter Connections 
har 12 års erfarenhet av arbete med samåkning, och Internetsystemet Carpool.ca tillkom i 
januari år 2000. Systemet är snabbt, säkert och användarvänligt. Carpool.ca används av 
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företag och andra organisationer, som betalar en årlig avgift ($1750-65000 beroende på 
systemets storlek) vilket bekostar marknadsföring och support av systemet. Det kostar inget 
extra att hitta en samåkningspartner. Applikationen innehåller, förutom själva 
matchningsdelen, även statistik och andra funktioner. Man betonar att tekniken inte löser 
samåkningsproblematiken, utan det krävs att man aktivt arbetar för att ändra människors 
beteende - vilket är tidskrävande och kostsamt.  
 
Sedan år 2002 har Carpool.ca arbetat tillsammans med Calgary Stad (med 950 000 invånare) 
med syfte att införa samåkningsprogrammet. För närvarande har 2000 personer i regionen 
Calgary registrerat sig i systemet. I en undersökning för Calgary stad då 2000 enkäter 
skickades ut så var resultatet 600 samåkningar, antal passagerare var i snitt 2,58, och de reste 
(tur och retur) 34,6 km. Förutom städerna Calgary, Regina och Kamloops är följande 
organisationer med i systemet: 
  
University of British Columbia (Vancouver) 
Langara College (Vancouver) 
Simon Fraser University (Vancouver) 
BC Institute of Technology (Burnaby) 
Okanagan University College (Kelowna/Vernon) 
Thompson Rivers University (Kamloops) 
The City of Kelowna (Kelowna) 
The Town of Banff (Banff) 
The Town of Vernon(Vernon) 
University of Calgary (Calgary) 
Mount Royal College (Calgary) 
Southern Alberta Institute of Technology (Calgary) 
The City of Edmonton (Downtown offices) 
Province of Alberta (Downtown Edmonton Offices) 
The City of Regina (Regina) 
SaskTel (Regina) 
Farm Credit Canada (Regina) 
Regina Research Park (Regina) 
University of Regina (Regina) 
Red River College (Winnipeg) 
University of Manitoba (Winnipeg) 
The Province of Manitoba (Winnipeg offices) 
Humber College (Toronto) 
Enbridge Canada (Toronto) 
York University (Toronto) 
McMaster University (Hamilton) 
University of Western Ontario (London)  
University of Guelph (Guelph) 
Brock University (St. Catharines) 
The Government of Nova Scotia (Halifax Offices) 
Halifax Regional Municipality (Halifax Offices) 
 
Den största framgången har man med institutioner för eftergymnasial utbildning, där det finns 
en stor studentpopulation att arbeta med, och där det vanligtvis är stor efterfrågan och låg 
tillgång på parkeringsplatser. I övrigt är det tungarbetat. 
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England 
 
Källor: 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_susttravel/documents/page/dft_susttravel_029730.p
df  
Department for Transport: “Smarter choices - Changing the way we travel.”, rapport från juli 
2004. Iakttaget 2005-06-21. 
 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_susttravel/documents/page/dft_susttravel_035116.p
df 
“Making Car Sharing and Car Clubs Work - A Good Practice Guide” (Department of 
Transports, 2004). Iakttaget 2005-06-21. 
 
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_susttravel/documents/divisionhomepage/035125.hc
sp 
 
Det finns många aktiva program i England, och ett antal stora företag som erbjuder mjukvara 
och support för samåkning. Intrinsica och JamBusters tillhandahåller mjukvara som kräver 
administrativ support, medan Liftshare och Share-a-journey erbjuder Internetbaserade system 
som inte kräver dagligt underhåll. Lokala myndigheter kan ofta välja att köpa en av dessa 
program som kan organiseras och namnges lokalt, men en del myndigheter har ändå valt att 
utveckla egna system. En del lokala myndigheter har primärt utvecklat samåkning som en del 
av arbetet med företags reseplaner, t ex City of York Council och Cambridgeshire County 
Council. 
 
Det finns också program för företagsparker, och ett antal program som organisationer erbjuder 
sina anställda – program från Egg Financial Services i Derby, och från Marks & Spencer's 
Financial Services i Chester lyfts fram som särskilt lyckosamma initiativ gällande arbete med 
resplaner.  
 
Intresse finns även för samåkning till skolor. Framgångsrapporter kommer från 
Buckinghamshire, Cambridgeshire och Camden Council. 
 
Ett försök med samåkningsfiler i Leeds visade på förbättrad framkomlighet under en tid, men 
inom ett år var trafiktätheten samma som innan. Slutsatsen var att den ökade framkomligheten 
(samåkning i kombination med förbättringar av trafiksignalsystemet) gjorde att fler tog bilen.  
 
Undersökning av goda exempel visar att samåkningsprogram har medfört stora förbättringar 
gällande att få fler passagerare i bilen, i snitt en ökning om 21 %.  
 
Bränslekrisen hösten år 2000 medförde att en samåkningsdatabas på Heathrow fick en kraftig 
ökning i besöksantal.  
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Lyckosamma projekt har arbetat på följande sätt: 
 
1. Problemdefinition: 
Man konstaterar att det föreligger ett verkligt problem, såsom allvarligt underskott på 
parkeringsplatser, signifikant lokal trafikstockning och begränsade alternativ till bilåkande. En 
yttre faktor existerar, nämligen krav på planering för att organisationen ska begränsa volymen 
bilar som kommer till platsen.   
 
2. Företagsfallet:  
Organisationen som introducerar programmet har en klar förståelse för 
samåkningsprogrammet, inklusive en uppfattning om de totala kostnaderna de i dagsläget har 
för att tillhandahålla parkeringsplatser.  
 
3. Ledningsstöd: 
Det finns ett starkt stöd och engagemang för samåkning från ledningen, och de är involverade 
i att marknadsföra systemet samt föregår med gott exempel genom att delta i systemet.  
 
4: Resepolicy: 
Samåkning är i idealfallet del av en resepolicy.  
 
5: Samarbetspartners: 
Det finns samarbete mellan organisationer som introducerar samåkning, lokala myndigheter 
och gärna det företag som tillhandahåller programvaran. 
 
6: Ordentliga förberedelser: 
Fungerande, realistiska och kostnadseffektiva tekniska och administrativa angreppssätt 
används, samråd med personal/fackföreningar hålls i ett tidigt skede, och man ser till att 
frågeställningar tas hand om. 
 
7. Användarnas trygghet: 
Man ser till att skapa trygghet hos användarna från början.  
 
8. Tillräckliga resurser: 
Gällande personal och budget finns det tillräckligt med resurser för utveckling, införande och 
underhåll av programmet.  
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9. Marknadsföring 
En effektiv marknadsföringskampanj är underhållen.  
 
10. Incitament: 
Incitament och stödåtgärder tillhandahålls, vilka syftar till att motverka negativa inställningar.  
 
 
Liftshare   
Louise Boom, 0044 8700 780225, 21/6 2005 
 
Företaget (www.liftshare.org) registrerades 2001 men tjänsten har funnits sedan 1997, och 
man vänder sig till alla slags resor. Tjänsten finns på Internet och man har även ett callcenter 
dit man dagtid kan ringa och boka en resa. De har ca 78000 registrerade medlemmar över hela 
UK (enligt hemsidan 1/7 2005), och hittills har över en miljon matchningar gjorts - hon vet ej 
hur många som är jobbrelaterade. (Enligt ett dokument på www.carclubs.org.uk från hösten 
2004 har liftshare 49000 medlemmar och en journey matching success rate om 43 %.) Det är 
gratis för allmänheten, men de kan också göra företagsanpassade system och då kostar det 
olika mycket beroende på hur systemet ser ut. 
 
En gång per år anordnas National Liftshare Day. Liftshare har en stor mängd länkar till andra 
transportrelaterade Internetsidor. De är 9 som jobbar på företaget, som enligt Louise är störst i 
England. Det finns ett antal fler företag som jobbar med detta men hon kunde inte säga hur 
många. Det går bättre och bättre för samåkningen i England, och hon tror spontant att det 
beror på att konceptet blir mer och mer känt. På en direkt fråga svarar hon att det stigande 
bensinpriset kan ha med saken att göra.  
 
 
National Car Share 
http://www.nationalcarshare.co.uk, 20/6 2005 
 
Man kan nyttja det enkla systemet gratis, men för fullt medlemskap är registreringsavgiften 
per medlem £29.95 (inkl. VAT) och inkluderar första årets abonnemang. Därefter en årlig 
avgift om £12.50 (inkl. VAT). För företag kostar registreringen £499 (+ VAT) – vilket 
inkluderar 10 abonnemang det första året. För ytterligare anställda tillkommer en årlig avgift 
om £9.95 (+ VAT) per anställd.  
 
 
shareAcar 
http://www.shareacar.com, 20/6 2005 

shareAcar.com är en del av Officepark Ltd, ett webbdesign- och webbhostingföretag grundat 
1996. Man har knappt 93 000 användare i samåkningssystemet i dag. Man fokuserar på de 
samåkandes säkerhet genom ett system där man via mobiltelefonen kan få vänner, familj eller 
kollegor alarmerade vid behov av assistans. shareAcar erbjuder vid anmälan en kredit om £10 
att använda till säkerhetssystemet (det kostar 50p per samtal). Årsavgiften för 
samåkningssystemet är £5. 
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Holland 
 
VCC Nord  
Tirad Sidom, www.vccnord.nl, 0031 50 318 33 18, 22/6 2005 
 
VCC Nord har arbetat med Mobility Management i nio år, och med samåkning i fyra-fem år. 
Deras första projekt gjordes i Groeningen med stöd av provinsen, men de därpå kommande 
två projekten (i två andra provinser) har gjorts utan stöd. De har nästan inga kostnader för det 
hela ändå, och internetsajten är gratis och öppen för alla. Ett till projekt håller på att starta i 
Utrecht, och man hoppas förstås på fler. Tirad sa att i alla fall deras internetsajt är den bästa i 
landet. Denna norra del av Holland har 1/3 av landets yta, men ”bara” 1/10 av befolkningen, 
nämligen 1 500 000 invånare. Enligt uppgifter från Statistikbyrån (eller vad den heter) så 
samåker 500 000 människor varje dag till jobbet i Holland. För tio år sedan var siffran 
700 000. Nuvarande antal verkar vara stabilt. För ett år sedan ändrades reglerna så att även 
den som samåker kan få ersättning för resan. Tidigare var det bara den som körde som kunde 
få det. Ekonomisk ersättning tillsammans med andra bonusar som t.ex. gratis parkering tror 
Tirad är viktiga framgångsfaktorer. Regeringen är inte alls intresserad av detta slag av 
Mobility Management, säger han.  
 
 
VCC Oost  
Koen Kleinleugenmors, www.vccoost.nl, 0031 26 353 76 80, 22/6 2005 
 
Företaget har funnits i 14 år, de har jobbat med samåkning i åtta år. 5000 personer finns i 
systemet, varav hälften samåker regelbundet och 99 % av dessa gäller resor till och från 
jobbet. Garanterad hemresa och parkeringstillstånd nära arbetsplatsen gör att många samåker. 
Även i Holland gillar man dock sin egen bil allra bäst. De marknadsför sig mot företag, men 
systemet är öppet för alla och det är gratis. De använder samma system som Taxistop 
(www.taxistop.be ) i Belgien (de har även samåkning för skolor, evenemang och flygplatser). 
Koen tycker att det är synd att man inte har samma system i alla regioner i Holland, det hade 
man förut men så arbetar ”man” inte nu. Denna provins beslutsfattare är intresserade av 
samåkning, men inte de andra i landet. Antagligen har man förstått att det är ett billigt sätt att 
arbeta med resandefrågorna på, eftersom man ju faktiskt tjänar pengar på att samåka. De har 
gjort olika marknadsföringsinsatser, som bjuda på kakor, dela ut broschyrer, jobba med 
företags resepolicy etc., för att få med deltagare i systemet. 
 
 
Danmark 
 
Odense Universitetshospital OUH  
Marianne Weinreich på konsultbolaget Cogita, www.cogita.dk, 15/6 2005 
 
Projektet startade år 2002 p.g.a. stora problem med parkeringsplatser vid sjukhuset. Man hade 
som mål att etablera ett samåkningssystem och introducera det till samtliga anställda vid OUH 
(8000). Detta skulle ske genom en gedigen marknadsföring, vilken skulle utvärderas steg för 
steg. Aktionen föregicks av en marknadsundersökning gällande samåkning utomlands.  
 
De fyra marknadsföringsstegen genomfördes ett och ett under tre månader per steg, d.v.s. 
totalt tog det ett år att genomföra hela kampanjen. De fyra stegen var: 
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1) Information om matchningssystemet, hur många personer man hade som potentiella 

matchningar (detta upprepades i steg 2 och 3) samt ekonomisk information 
(besparingsmöjligheter). Detta kombinerades med info på intranät och via anslag på 
arbetsplatsen, annonser i företagstidningen och en pressrelease.  

2) Ett Garanterad Resa Hem-program introducerades för att lösa ev. problem vid 
nödsituationer och övertidsarbete. Ett brev och en broschyr distribuerades till samtliga 
anställda via lönebeskedet. Nya anslag, nya artiklar i företagstidningen, ny info på 
intranätet och en ny pressrelease. Man har i andra projekt sett att denna åtgärd är av 
stor psykologisk vikt för att gå med i systemet, men att den nyttjas sällan och alltså 
inte kostar så mycket. Dock fanns vissa begränsningar i detta projekt.  

3) Reserverade parkeringsplatser för samåkare infördes, ett nytt brev och en ny broschyr 
distribuerades till samtliga anställda via lönebeskedet. Nya anslag, nya artiklar i 
företagstidningen, ny info på intranätet och en ny pressrelease.  

4) Utlottning av små priser varje vecka, och den sista veckan lottades två resor ut. Ännu 
ett brev och en broschyr distribuerades till samtliga anställda via lönebeskedet. Nya 
anslag, nya artiklar i företagstidningen, ny info på intranätet och en ny pressrelease. 
Ett informationsstånd fanns (sköttes av transportkoordinatorn och frivilliga samåkare) 
två gånger per vecka under tre veckor. 

 
Resultatet av utvärderingarna visade: 

• 97 % av de anställda kände till projektet efteråt 
• 88 % kände till så mycket att de kunde fatta ett beslut om deltagande 
• 15 % (362 personer) i huvudmålgruppen (2400 personer) anmälde sig till 

systemet 
• 40 % av de som anmälde sig samåkte regelbundet vid slutet av perioden, vilket 

betyder en ökning av samåkningen med 80 % 
• den huvudsakliga anledningen till att 60 % inte samåkte är att de inte har fått 

någon matchning med kollegor som bor i samma område eller som har samma 
arbetstider  

• de som samåker har vanligtvis en bil i hushållet 
• de som samåker regelbundet är i 40-årsåldern, bor i par och har hemmavarande 

barn 
• samåkarna har vanligtvis regelbundna arbetstider på dagtid 
• samåkarna bor generellt mellan 11-60 km från OUH 
• de som anmälde sig gjorde det av miljömässiga och ekonomiska skäl 

 
Utvärderingsresultaten från de fyra olika marknadsföringsåtgärderna är: 

• 60 % anmälde sig tack vare ekonomiska fördelar med samåkning 
• 52 %  anmälde sig tack vare Garanterad Resa Hem-programmet 
• 53 % anmälde sig tack vare reserverade parkeringsplatser för samåkare 
• 14 % anmälde sig tack vare priserna 

 
Anmälningsflödet visar å andra sidan att: 

• 38 % anmälde sig under marknadsföringsfas 1 
• 14 % anmälde sig under marknadsföringsfas 2 
• 15 % anmälde sig under marknadsföringsfas 3 
• 33 % anmälde sig under marknadsföringsfas 4 
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Generellt visar projektet att det är möjligt att lansera samåkning genom upprättande och 
marknadsföring av ett system på arbetsplatsen. Samtidigt visar erfarenheterna att det krävs ett 
målinriktat och långsiktigt arbete för att uppnå betydande resultat. Personerna måste se direkta 
personliga fördelar av att gå med i systemet. 
 
Projektet visar att en mix av mjuka och hårda åtgärder gör att ensamåkare ändrar sitt 
beteende. 
 
Man kan se att oregelbundna arbetstider är en barriär för samåkning, och att de som bor 
relativt nära arbetsplatsen inte är intresserade av samåkning. Man bör vara åtminstone ett 
hundratal deltagare i systemet för att det ska fungera. Det är bra att visa på punkter som de 
samåkande bör komma överens om innan de samåker med varandra (rökning i bilen, husdjur 
etc.).  
 
Den mest effektiva kanalen för information var det material som distribuerades med 
lönebeskedet. Detta förfarande uppskattades inte av alla anställda, men å andra sidan lade 97 
% märke till informationen. 
 
Faktorer att kolla innan projektstart: 

• En stor del anställda kommer till jobbet med bil 
• En stor del anställda bor längre bort från jobbet än 11 km 
• Arbetstiderna är regelbundna 
• De anställda bor inte över en för stor area 
• Det finns någon inom organisationen som har ett övergripande ansvar för systemet 
• Systemet stöds av ledningen och arbetstagarrepresentanter 

 
Tekniken som används är www.pendlernet.dk som är gratis att använda om kommunen är 
anmäld där, och då får organisationen ett eget gränssnitt. Användaren bestämmer själv om 
han/hon vill få matchningar bara från ”sin” organisation eller från alla som är möjliga. 
Närmare hälften av alla danska kommuner är anmälda till Pendlernet, som har funnits sen 
1997. Närmare 9100 personer finns i systemet i dag och dessa kör närmare 4,6 miljoner km 
per vecka. 
 
Projektbudget var 1,5 miljoner DKK. 
 
 
USA 
 
Enligt uppgift från 2Plus, Inc. (se nedan) så står samåkning (organiserad+informell) för 10-12 
% av jobbpendlingsresorna i USA, vilket även gäller på lokal nivå.  
 
I rapporten “The benefits of green transport plans: a literature review” från 1998 framkommer 
att obligatoriska samåkningsprogram (styrda av Rule 1501, som säger att alla arbetsplatser 
med mer än 100 anställda ska ha samåkningsprogram), som på försök ersattes av frivilliga 
program, dog ut.  
 
I USA (liksom i Canada) finns vanpools. Ett exempel från Easy Street visar att för att starta en 
vanpool behövs (till en minivan) minst en förare och fem heltidspassagerare. En större van 
(12 platser) behöver en förare och åtta heltidspassagerare. Föraren av en stor van behöver inte 
betala någon fast avgift och får 140 miles gratis. Föraren av en minivan får betala lika stor fast 
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avgift som passagerarna men får 250 miles gratis. Bilarna är försäkrade, och bensin och 
service ingår. 
 
I USA rekommenderas man att kontaktar sitt försäkringsbolag och fråga ifall samåkning 
påverkar försäkringen på något sätt. Från samåkningsorganisationernas sida menar man att 
den inte bör göra det, eftersom – om man följer rekommenderad prissättning – inte har någon 
förtjänst på samåkningen. 
 
ACT, Association for Commuter Transportation (http://tmi.cob.fsu.edu/act/main.asp), 
anordnar en konferens i september 2005 där bl.a. samåkning ingår. Kevin Shannan som är 
Executive Director på ACT berättar att Trapeze Group (http://www.trapezesoftware.com) har 
den mest använda mjukvaran för samåkning i USA, och verkar på olika platser i världen. 
Kevin rekommenderar också internetsidan http://www.cutr.usf.edu/index2.htm, välj TDM 
Clearinghouse, där det finns ett antal rapporter och exempel på samåkningsprogram. I en 
rapport (under Commuter Choice Program Case Study Development and Analysis -> Final 
Report in pdf format) menar man att det inte är nödvändigt med ledningens engagemang för 
att minska bilresandet till arbetsplatser. Då personalen på en arbetsplats/-område har låg lön är 
detta ett tillräckligt incitament för att få personalen att hitta andra lösningar på sitt 
pendlingsresande. Länken ovan innehåller fler rapporter inom ämnesområdet.  
 
 
King County Metro Rideshare Operations 
http://transit.metrokc.gov/tops/van-car/van-car.html, 22/6 2005 
 
I Washington State erbjuder King County Metro Rideshare Operations specialiserade 
samåkningsprogram av olika slag till pendlare, eftersom man vill ha ett bredare angreppssätt 
än vad den traditionella kollektivtrafiken kan ge. Gratis resande mellan vissa tider och 
tillåtelse att ha cykel på bussen är andra inslag. Samåkningsprogrammen har varit begränsade 
till regionen, men i februari 2005 expanderade man till nästan alla counties i staten, och 15 
kommunikationsbolag samarbetar kring detta. 
 
Programmen är: 
1. Ridematch Program, startat 1973: 

Databas med namn på personer i ens eget område som vill samåka. Bokning sker 
genom e-post eller telefon. 
 

2. VanPool Program, startat 1979: 
5-15 personer delar på en van som tillhandahålls och sköts av programmet, en 
pendlare kör och de andra åker med. 
 

3. Custom Bus Program, startat 1979: 
En expressbuss som abonneras av ett antal pendlare där den ordinarie bussen inte går 
regelbundet.  
 

4. Administration av The HERO Program, 1984-2003. 
 
5. Carpool Courtesy Cab, startat 1995. 
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6. Rideshare Plus, startat 1996: 

Ett program med olika valbara delar, riktat till arbetsgivare som vill arbeta med 
samåkning. 
 

7. VanShare Program, startat 2001: 
Liknande Van Pool, men riktar sig till pendlare som ska till/från kollektivtrafik för 
vidare pendling.  
 

8. RideshareOnline.com, startat 2001: 
Gratis Internetsida för samåkningsprojekt. 
 

9. RideshareOnline.com Event Matching, startat 2002: 
 Samåkning till evenemang, i samarbete med arrangörer. www.rideshareonline.com .  
 
 

RideshareOnline.com 2001 - 2004 Totals 
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2001 7 713 5 918 62 363 35 922 36 416

2002 7 310 7 445 79 275 39 885 45 401

2003 7 822 6 837 124 163 57 513 47 576

2004 11 464 9 088 165 333 59 756 98 899
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• New ridematch refers to the number of commuters who have applied for a ridematch list.  
• Updated ridematches refers to the number of ridematch registrants who have logged on to make changes to their 

record or to see if there are new matches on their list.  
• RideshareOnline.com log on hits refers to how many unique visits we have had to our RideshareOnline.com home 

page.  
• RideshareOnline.com match list hits refers to the number of hits to the ridematch lists of registered commuters to 

determine how many times they visit their match lists. 
(Cathy Blumenthal, RideshareOnline,[Cathy.Blumenthal@metrokc.gov] 30/6 2005) 
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2Plus, Inc. 
Byron York, byork@2plus.com, www.2plus.com , 24/6 2005 
 
2Plus är ett privat, icke-vinstdrivande företag baserat i North Carolina. Det grundades 1995, 
och ledarna har erfarenhet av samåkning etc. sedan 30 år. De tillhandahåller service till 
pendlingsaktörer över hela landet (under respektive organisations namn) med syfte att öka all 
slags samåkning. För att uppnå detta verkar man inom ett antal olika områden, såsom 
policyanalyser, konsensusskapande, forskning och utveckling, marknadsföring och 
kommunikation, samt skapandet av nya produkter som ska stödja samåkning, vanpooling och 
användandet av kollektivtrafik. 
 
Inom samåkning så erbjuder 2Plus en webbaserad matchningsfunktion som kompletteras med 
en tryckt tidning riktad till pendlare. Tidningen har funnits i 17 år, och innehåller bl.a. 
grundläggande uppgifter om samåkare från databasen. Förutom att verka i USA så har man 
även hjälpt partners i ett par städer i Holland med att införa en liknande produkt.  
 
Företaget har även ett program som ger poäng till flitiga användare av systemet. Poängen byts 
mot rabatter på flyg, telefon, mat och bensin.  
 
Man erbjuder lokala aktörer att nyttja företagets specialiserade callcenter med erfaren 
personal, som både kan kontakta pendlingshushåll och arbetsgivare för att få dem aktiva i 
samåkningsprogram. Ett arbetssätt är att callcentrets personal ringer direkt till pendlare som 
enligt samåkningssystemet skulle kunna vara kandidater för matchning. Detta 
tillvägagångssätt har visat sig vara bland de allra mest effektiva marknadsföringsstrategierna 
man har kunnat jämföra sig med.  
 
Via Internet har man ett spårningssystem för vanpool-nätverket (rutter, scheman, avgifter, 
lediga stolar, kontakter) och aktiva samåkningsbilar (lediga platser, scheman, till/från-
destinationer, avgifter). Man kopplar även ihop sitt eget system med andras tidtabellsystem 
för kollektivtrafik. 
  
2Plus har gjort ett antal av de ledande marknadsstudierna i USA gällande att identifiera 
möjligheter till marknadstillväxt för samåkning och kollektivtrafik.  
  
I Connecticut har man 3000 anslutna personer, som är “regelbundet uppdaterade”. (Detta 
betyder att man arbetar för att undvika det som många system lider av, nämligen att de 
ackumulerar ett stort antal deltagare med icke-uppdaterad (=felaktig) information.) 
Erfarenheten är att 40-50 % av informationen förändras under en sexmånadersperiod. 15-25 
% av de anslutna samåker regelbundet.  
 
Samåkning har visat sig vara det mest populära alternativet till att resa i egen bil och/eller 
marknadsföring av samåkningsfiler för tjänsteresor. Samåkning är mycket mer populärt (3:1) 
än vad kollektivtrafiken är, om man tittar utanför de allra största städerna som New York 
City, Washington DC och Boston. 
 
Ett Internetbaserat system kostar mellan 35 USD och 60 000 USD, beroende på vad man vill 
ha för system. Tidningen kostar mellan 100 000 och 300 000 USD. Man kan få hjälp med 
kommersiell annonsering för att bekosta dessa system.  
 
Antal matchningar och framgångsfaktorer har inte framkommit under rapportens skrivande.  
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Washington DC 
http://www.vtpi.org/tdm/tdm34.htm, 22/6 2005 
 
Samåkning i Washington DC har ungefär 3000 personer som deltar. Pendlare från norra 
Virginia som vill åka med till Pentagon eller Washington DC står på särskilda platser utanför 
staden, vanligtvis nära parkeringsplatser eller busshållplatser. Förare som lagligen vill nyttja 
samåkningsfiler plockar upp dem. Det är svårare att hitta hemresa, och då får man nyttja 
kollektivtrafik i stället. Förarna sparar upp till en timmes pendlingstid.  
 
 
Österrike 
Christian Steger-Vonmetz, konsult på egna företaget Steger-Vonmetz och projektkoordinator, 
steger-vonmetz@aon.at, 2005-10-06 
Sabrina Konstandin, PTV, sabrina.konstandin@ptv.de 2005-10-06 (hänvisning till Sabrina 
från Kristina Stifter)  
 
Det Internetbaserade systemet WIGeoPOOL är framtaget av WIGeoGIS GmbH med 
finansiell hjälp av BMVIT (Australian Ministry of Transport, Innovation and Technology 
under forsknings- och utvecklingsprogrammet I2 – Intelligent Infrastructure) i samarbete med 
tyska PTV AG och Vienna University of Technology. Systemet sätts i drift i Österrike under 
hösten 2005 och kommer att marknadsföras och stödjas av VOR, Verkehrsverbund Ostregion 
(myndigheten för allmänna kommunikationer i Wienregionen). Förhoppningsvis går BMVIT 
in och stödjer ett uppföljningsprojekt. Planen är att systemet ska marknadsföras stegvis från 
en företagspark till hela landet.  
 
Systemet bygger på GIS. En sökalgoritm jobbar utifrån korridorprincipen, d.v.s. alla 
matchningar som görs inom en ”korridor”, som sträcker sig från den resandes startpunkt till 
slutpunkten. Med andra ord kan man samåka hela eller en del (och vilken del som helst) av 
resan. Tid för omvägar presenteras så att föraren kan välja hur mycket extra tid han/hon vill 
lägga på samåkningen. Samtidigt presenteras även de alternativ för resa med kollektivtrafik 
som är lämpliga för den eftersökta resrutten och restiden.  
 
Man kan söka resor utan att vara inloggad, men då kan man heller inte se någon 
kontaktinformation för någon annan person. För att kunna se denna information måste man 
registrera sig. Kontakt med en potentiell samåkningspartner kan etableras genom telefon, e-
post eller SMS. Genom detta möjliggörs samåkning då en resa redan har påbörjats.  
 
Ett exempel: En förare, som är på väg från Innsbruck till Gargellen får information 
(automatiskt via SMS) om att någon längs hans resrutt söker samåkning från Imst till 
Bludenz. Med denna information kan han lätt etablera kontakt med passageraren och 
samåkning möjliggörs.  
  
Systemet kommer att vara gratis för regelbundna nyttjare av systemet, medan myndigheten 
betalar månadsavgiften för licenser, server, mjukvara, sms etc. (VOR ska betala 2 500 € per 
månad till WIGeoGIS). De som nyttjar systemet enstaka gånger ska själva betala en avgift 
(ännu inte fastställd) eller kanske bekostas det genom något bidrag. 
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Genom att bokning sker via SMS eller e-post kan man i nuläget följa upp hur mycket 
systemet används. Men hur många som verkligen samåker kan man i dag inte få information 
om. Man planerar för en slags ”magnetisk sms-service”, som innebär att när två personer som 
ska samåka är bara någon minut från varandra så får de varsitt sms om just detta. Man har 
också ett system (inte i drift ännu) som heter ”paybox”, som tillfälliga samåkningspassagerare 
kan använda för att genom mobiltelefonen betala föraren för resan. (Regelbundna samåkare 
förväntas inte vara intresserade av denna tjänst eftersom de vanligtvis byter resor med 
varandra.) Genom dessa tekniker kan man få statistik över hur många som verkligen samåker, 
utan att användarna själva behöver bekräfta att de samåker. 
 
 

 
 
 
 
WIGeoPOOL kan integreras i s.k. TTIS (Traffic and Traveller Information Systems) och 
antas därigenom kunna påverka resbeteendet positivt genom att användaren får vetskap om 
nya resealternativ. Man önskar kunna integrera t.ex. väder- och trafikinformation i systemet i 
framtiden. 
 
Ett problem enligt Christian Steger-Vonmetz är att politikerna i Österrike inte stödjer 
samåkning. Man vill hellre bekosta ”high tech”-lösningar, vilket samåkning inte anses vara. 
Det finns allvarliga lagtekniska problem kring samåkning, men politikerna bryr sig inte om 
frågan. Kollektivtrafiken är rädd att samåkningen ska ta kunder från dem, och även 
bilistorganisationer är väldigt skeptiska till samåkning. De olika parterna i samhället arbetar 
sammanfattningsvis, enligt Christian Steger-Vonmetz, inte åt samma håll. 
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Nationell konferens om samåkning 2005  
 
 
Program, deltagarförteckning samt anteckningar från rubricerade konferens.  
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Anteckningar    
 
Anteckningarna fördes av en inhyrd person och Vägverket kan inte garantera att 
anteckningarna är fullständiga eller fria från missuppfattningar.  
 

Syfte  
Förmedla kunskaper och utbyta erfarenheter från hela landet samt vaska fram de bästa 
metoderna.  
 
* Väl fungerande exempel 
* Uppföljning och utvärdering   
* Problem och hot att undvika 
* Marknadsföring 
* Kritiska framgångsfaktorer 
 
Vi har utelämnat organiserade fritidsresor och inköpsresor. Vi har valt att koncentrera oss på 
organiserad/samordnad samåkning till och från arbetet, resor i samband med idrottsutövande 
och i viss mån resor i tjänsten.  
 

Vägverkets projekt ”Dela Bil” – samåkning till och från evenemang. 
Anna Gudmundsson, Vägverket  
 
Syftet med projektet har varit att minska ensambilåkningen och projektet har utförts i 
Västmanland, Uppland, Södermanland och Örebro län. Projektet innebar att man erbjöd 
arrangörer att kostnadsfritt använda sig av webbapplikationen Dela-Bil.se, som är ett 
hjälpmedel att minska biltrafiken i samband med stora evenemang. Exempel på stora 
evenemang kan vara konserter och idrottsmatcher.  
 
Vägverket kontaktade NTF-förbunden som redan hade ett nätverk med naturliga kontakter 
med den här typen av arrangörer. NTF kände även till behoven som fanns hos de potentiella 
kunderna. Arrangörerna erbjöds en gratis webbapplikation som kunde integreras med 
arrangörernas hemsida. Sammanlagt fick ca 40 företag besök, men slutligen var det endast 8 
som fick en installation.  
 
En positiv effekt av projektet för arrangörerna kunde vara ökade intäkter i form av ökad 
biljettförsäljning eftersom fler kunde ta sig till arrangemangen då tillgängligheten ökade. En 
annan positiv fördel som användes som argument vid marknadsföringen av projektet var att 
det kunde öka företagens goodwill.  
 
Resultatet av projektet var att det gjordes för lite uppföljning varpå det föll en aning i 
glömska. De webbansvariga hos arrangörerna ansåg att det var krångligt och tidsödande att 
uppdatera webbapplikationen vid varje nytt evenemang. Idag är att det endast NTF Sörmland 
som har webbapplikationen kopplad till sin hemsida. En lärdom som gjorts är att uppföljning 
och support är mycket viktigt.  
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Bila Billigare  
Viktor Rosengren och Markus Granbom 
 
Samåkningssajten började som ett hobbyprojekt och ett examensarbete och drivs ideellt. 
Anledningen till att man valde samåkning var att man ville skapa en hemsida som skulle 
komma till användning. Projektet startade 1999 och hemsidan las ut 2000. Målet var att ha en 
svensk guide på nätet för dem som ville samåka. Fokus låg på användarvänligheten samt att 
tjänsten skulle vara gratis för att så många som möjligt skulle använda sig av den. Viktigt var 
den personliga integriteten - inga personuppgifter skulle finnas på hemsidan.  
 
En viktig målgrupp var och är studenter. Studenter är dels öppna för nya idéer, dels 
intresserade att hitta ekonomiska lösningar för sitt åkande. En annan bra förutsättning för 
studenter är att de har en gemensam punkt de kan åka från. Marknadsföring skedde genom 
artiklar om projektet i Sydsvenska Dagbladet, Vi bilägare, Metro, P3 och på Internet. Även 
affischering på högskolan och flyers på bilar förekom. Annonsering i Metro innebar ingen 
högre trafik på hemsidan. Däremot visade länkar från hemsidor på Internet sig långt mycket 
mer effektivt. 
 
Antalet annonser registrerade på hemsidan fram till mitten av juli 2005 är 756 st. Totalt har 
3168 anmält sig. Antalet aktiva är ungefär lika många som lagt in annonser. Det finns en 
slöhet att lägga upp annonser på hemsidan, vilket är synd eftersom ju fler som annonserar 
desto större chans för en bra matchning. Kostnaden för resan görs upp mellan de som 
samåker. Hemsidan ger inte några prisförslag.  
 
Åldersgruppen som främst använder sig av tjänsten är 21-25 år, de utgör 73 % av användarna. 
Därefter kommer 26-30 år, 839 st (26 %). De yrkesverksamma utgör 1784 st (56 %), 
studerande 992 st, pensionärer 38 st, arbetslösa 131 st. Männen är 2020 st (64 %) och 
kvinnorna 1148 st (36 %). Det finns ingen utvärdering på hur lång avstånden för resorna är 
och inte hur stor andelen matchningar som faktiskt görs. 
 
Antalet unika besökare/träffar (beräknat per IP-nummer) var  
-januari 832 st (27 personer om dagen) 
-juli 1626 st besökare (52 st per dag) 
 

Knatteligan – samåkning i idrotten 
Jan Ögren Fjellestad, Idrottsfolkhögskolan 
 
Idrotten är en bra rörelse om man vill arbeta med samåkning eftersom det görs väldigt mycket 
resor i samband med denna. Enligt Jan Ögren kan 5 % av alla fritidsresor hänföras till idrott. 
Mest resor görs i samband med matcher och träningar, men även mycket resor sker i 
sammanband med evenemang.  
 
När man började med projektet insåg man fort att det inte lönade sig att prata om 
miljöfördelar för att få de som är engagerade i idrotten att samåka. Det kunde ha en positiv 
förstärkning men de flesta vill se direkta fördelar för sin egen konkreta livssituation. För att få 
folk engagerade startade man ”Knatteligan”. Med Disney’s godkännande kunde man använda 
Knatte, Fnatte och Tjatte som ”varumärke” för projektet, vilket hjälpte till att skapa en 
samhörighet runt något välkänt begrepp. Det var viktigt att ge de som deltog i projektet en 
känsla av samhörighet och att de skulle själva få ut något av det.  
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Man valde sig att arbeta med fem distrikt med 25 föreningar. Ett sätt att minska resorna var att 
samordna matcherna bättre genom att lägga dem geografiskt och tidsmässigt på samma 
punkter så att folk kunde koordinera sitt resande lättare. 
 
I föreningarna utsåg man trafikambassadörer och anordnade kurser i snålkörning. Ett sätt att 
få människor mer medvetna var att skriva ett ”matchprotokoll” som bestod av namn, nummer 
på spelare och personnummer som ett ”riktigt” matchprotokoll. Man skulle även ange antalet 
medföljande i bilen man färdats med till matchen/träning. De som skickad in protokollen 
kunde sedan vinna ett stort pris. 
 
Varje förening skulle skriva sitt eget trafikmål och om man är med i föreningen ska man följa 
föreningens policy. Föreningarnas resepolicy finns fortfarande kvar i många klubbar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att folk blev mer medvetna om hur mycket skjutsande det 
faktiskt är runt matcher och träningar. Samåkandet ökade faktiskt under den period som 
projektet drevs. Det blev lättare att få folk medvetna om trafiksäkerhet när man hade mål som 
föreningen hade ställt upp. För den enskilde föräldern är det lättare att referera till föreningens 
policy istället för att moralisera miljö och säkerhet i allra största allmänhet. Människor vill 
även se en direkt egennytta av samåkningen för att tycka att det är intressant, exempelvis 
tidsbesparingar och säkerhet vid åkning till träningar och matcher. 
 
En tråkig erfarenhet från projektet var att så länge det fanns någon som drev projektet fanns 
engagemang, men när det var slut var det många som återgick till gamla vanor 
 

Svensk Samåkningstjänst  
Lars Pousette och Rolf Petterson, Datessa 
 
Datessa tillhandahåller en samåkningstjänst för arbetspendling. Meningen är att tjänsten ska 
gå att använda till resor i tjänsten också. Tjänsten riktar sig främst till företag och kommuner, 
som får betala 5000 kr för själva tjänsten och dessutom omkring 12 kr per anställd och år. 
Konceptet säljs in med argumentet att företagen sparar pengar på samåkning som de får 
goodwill. Den största besparingen som företaget gör är att minska P-platskostnader. Det kan 
kosta omkring 50 000 kr till att bygga en P-plats. Tjänsten erbjuder möjligheten att välja kön, 
bilmodell och ålder för potentiella samåkare. En viktig aspekt har varit säkerheten, man ska 
veta vem man åker med och alla som registreras måsta ange sin identitet.  
 
Problemet med tjänsten är samma som i projektets början, dvs. det är för få som lägger in 
annonser för att systemet ska växa. Det är synd för det finns intresse och i vissa områden, 
speciellt i Stockholm kan man hitta nästan exakta eller helt exakta matchningar för vissa 
rutter. Det är mycket kostsamt att driva projektet och det går fortfarande med förlust och det 
är personalkostnaderna är den största kostnadsposten.  
 
För att utvärdera tjänsten ställer Datessa frågor till de registrerade. Det finns en ovilja att 
svara p g a rädsla för avslöjande av fusk med resebidrag. Den typiske samåkaren är man och 
mellan 30 och 40 år.  
 
När det gäller betalningen rekommenderar Datessa att göra upp innan resan. Betalningen 
utgör även en vanlig anledning till att folk blir osams, varför det finns exempel från Datessa 
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på hemsidan hur man gör upp med betalningen. En rekommendation är att dela på den 
faktiska kostnaden.  
  
Det bästa exemplet på framgången för Datessa har varit Astra Zeneca där det har funnits två 
medarbetare som varit engagerade i projektet för att få det att fungera. En annan bidragande 
faktor till framgången är att högsta ledningen har gått ut och förespråkat samåkning. Det 
hjälper de anställda att bli motiverade när man ser att det finns en djupare förankring av 
projektet i företaget. Astra Zeneca har en pedagogisk karta med nålar som visar vilka 
möjligheter till samåkning som finns. Även Saab Scania i Södertälje använder sig av Svensk 
samåkningstjänst.  
 
Det är ett problem att upprätthålla tanken med samåkning efter att kampanjperioden är över. 
En bidragande orsak till att intresset för samåkning inte sprids är att människor som samåker 
inte berättar det vidare vilket innebär att den naturliga spridningsvägen inte fungerar. Den 
interna marknadsföringen blir en extra kostnad för företagen och det är även svårt att mäta 
vilken effekt den har. Det är svårt att endast använda elektronisk marknadsföring, det bästa är 
att någon på företaget arbetar aktivt med tjänstens marknadsföring, till exempel tar upp ämnet 
på arbetsträffar. 
 

Samåkning i Karlstad  
Hasse Zimmerman, Karlstads kommun 
 
Sedan 1996 har man försökt att få företag att bli mer miljöanpassade och 2003 anlitade man 
Svensk samåkningstjänst för samåkning. Kommunen, landstinget och universitet samverkar 
och några stora företag som Metso och Ericsson är intresserade. 
 
Marknadsföring sker via lönespecifikation, bordskommunikatörer, interna infoblad, intranät 
och tidningar. Nästa steg för att marknadsföra projektet har skett genom att man lappat bilar, 
använt morötter med priser i en tävling för de som registrerat sig. Man började med att ringa 
in grupper av potentiella samåkare där man vägde in avståndsaspekter. De som långpendlar 
kanske är mer intresserade då bensinkostnaderna är väldigt höga. Även individuell 
marknadsföring till boende längs väg 62 har gjorts. 
 
Upp emot 17 000 personer har möjlighet att samåka. Runt hälften av dem som blivit 
tillfrågade har varit positiva till samåkning om arbetstider passar och samåkaren bor nära. En 
observation som kan göras är att vissa har anmärkt att det kan vara skönt att slippa passa 
busstider. Under en tvåårsperiod har ca 170 registreringar gjorts. Hur många som faktiskt 
samåkt är okänt.  
 
Det finns potential för samåkning, men för att få bättre effekt borde man satsa mer på 
information. Uppföljningen var nästan omöjlig. De som faktiskt deltog ville inte visa sig i 
media och berätta att de sparat pengar vilket gör att det saknas förebilder. Projektet var/är 
även dyrt i förhållande till effekten. Ett talande exempel är de 60 000 kronor man satsat på 
Karlstad universitet med resultatet med endast två säkra samåkningar. Det fattas även 
kunskaper om vilka det är som samåker. Samarbete mellan flera organisationer och företag 
ökar kraften i arbetet.  
 
Hockeybussen i Karlstad är ett projekt för samåkning i samband med resor till Färjestads BKs 
hemmamatcher på Löfbergs lila arena. Innan arenan invigdes reste 80 % med bil till 
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matcherna och efter invigningen reste 70 % med bil. Hockeybussen innebar en ökad 
bussåkning med 10 %, vilket kan räknas om till en ökad samåkning från 2,6 till 3,2 personer 
per bil. En intressant iakttagelse här var att ökningen av samåkningen skedde utan 
marknadsföring. Däremot höjdes eller infördes P-avgifter. Det visar att även summor som 20 
kr kan påverka beteendemönster.  
 

Intelligent samåkning 
Per Schillander, Vägverket 
 
Projektet pågick mellan 1998 och 2005 och innebar utvecklandet av en helt ny teknik med en 
webbapplikation med ruttplanering. Trots mycket teknikutveckling handlade projektet till stor 
del om marknadsföring. Idén var att skapa en ”cool” image där man anspelar på konceptet 
”person som glider till jobbet med en privatchaufför”. För att komma rätt genomfördes 
förstudier med fokusgrupper i kombination med prylar som nackkuddar och solglasögon.  
 
Projektets mål var att nå ut till 40 000 potentiella samåkare, där 10 000 går in som användare 
och varav 25 % sedan faktiskt samåker. Strategin var att sålla fram stora och bra företag som 
befanns sig på platser med dålig lokaltrafik.  
 
Projektet var dyrt och komplicerat och är nu nedlagt. Projektets brist var framförallt att man 
försökte sälja in tjänsten innan den var tekniskt färdig. Dessutom var det svårt att engagera 
arbetsgivarna och svårt att driva projektet när det drar ut på tiden. Skulle man få göra om 
projektet idag skulle mindre energi läggas ner på systemet och mer på marknadsföring och 
uppföljning.  
 

Samåkning i kollektivkörfält på Ekerö  
Ove Lindqvist, Vägverket  
 
Syftet var att skapa en effektivare och mer miljöanpassad trafik där samma mängd människor 
förflyttar sig med färre fordon. Avståndet mellan Ekerö och Stockholm dit de flesta pendlar är 
9 km. Vägen utgörs av ett körfält och en bussfil. En förundersökning visade att 75 % reste 
ensam i personbil och 21 % reste två personer. De som samåkte skulle få möjlighet att köra i 
bussfilen och på så sätt slippa stå i kö. Det finns god kollektivtrafik på den utvalda sträckan. I 
projektet valde man att definiera samåkning som 3 personer eller fler som åker i samma bil. 
 
Man använde sig av mycket marknadsföring i lokal media och reaktionerna på projektet var 
mycket positiva. I en enkät undersökte man hur ofta man körde i bussfilen på Ekerövägen 
med minst 2 passagerare i bilen. Svaren blev: dagligen 22 %, flera gånger per vecka 22 %, 
några gånger per vecka 17 %, prövat enstaka gånger 41 %. Av dem som kört i bussfil reste 
över 90 % med någon i familjen.  
 
Under projektets gång märkte man en viss ökning av ”smitare”, dvs. personer som körde i 
bussfilen utan medpassagerare. Det förekom även att personer plockade upp väntande 
bussresenärer för att kunna utnyttja möjligheten att använda bussfilen.  
 
Restiden och tidsbesparingen var det främsta argumentet till att samåka. En starkt bidragande 
faktor hos dem som samåkte var känslan av att kunna glida förbi kön. Tidsbesparingen för en 
samåkare som körde i bussfilen var 10-15 min som tyvärr åts upp av de 10-15 min det tog den 
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genomsnittliga samåkaren att hämta sin medpassagerare. Vägverket kom ändå fram till att 
man gjorde en tidsvinst på 12 min per resa.  
 
Projektet är nu avslutat men Vägverket skulle önska fortsätta projektet i samband med att 
trängselförsöket startar i Stockholm för att se om det får någon effekt på samåkningen. 
 

Samåkning – framgångsfaktorer och lärdomar 
Karin Lundgren, Envia 

Samåkning som begrepp 
Samåkning kan vara samordnad eller spontan, det gäller vid både fritids-, pendlings- och 
tjänsteresor. Den potentielle samåkaren pendlar ensam till arbetet, oftast mer än 2 mil. 
Samåkningen ger mer komfort och minkskar kostnaderna, t ex i form av minskade utgifter för 
bensin och parkering. De sociala aspekterna är att det är mer trevligt att ha sällskap och det är 
även vanligt att samåka inom familjen. Enligt studier i USA kan samåkning öka om det finns 
reserverad plats på vägarna, på parkeringar och det finns en brist i kollektivtrafiken. Det är 
även viktigt för föraren att denne slipper åka långa omvägar för att hämta eller lämna 
samåkaren. 
 
I Holland får de som väljer att arbeta nära hemmet bidrag av staten. Om reseavdragssystemet 
ändrades i Sverige kanske fler skulle välja att samåka. I USA har man liknande skatteregler 
som i Sverige men där finns inga alternativ till bilåkandet. Det som skiljer Holland och USA 
åt är att i Holland är det väldigt trångt på vägarna och kollektivtrafiken är väl utbyggd. I 
Sverige är det inte särskilt trångt och vi har en hyfsad kollektivtrafik. I Danmark får man 
samma reseavdrag oavsett färdsätt vilket bidrar till ökad samåkning.  
 
Det är svårt att sälja in argumentet att samåkning bidrar till minskad trängsel eftersom den 
samåkande personen inte upplever att det är minskad trafik när han/hon själv sitter i två 
personer i stället för en i kön. I Holland har man sålt in samåkning som något häftigt där man 
kan hitta sin partner. 

Idéer från Vägverket 1997 
 En tjänst för samåkning skall leda till att trafikant, företag och samhälle tjänar på 

tjänsten. Privat: minskad restid & ökad bekvämlighet. Företag: minskade utgifter 
 Samåkning måste främjas av ledningen. I USA finns en lag på att alla företag ska ha 

en plan om samåkning för de anställda 
 Samåkningspoolen bör omfatta en tillräckligt stor grupp ca 2000 personer för att det 

ska finnas en bra möjlighet till matchning 
 Tjänsten måste ha hög kvalitet 
 Tjänsten måste marknadsföras 

 
För att få effekt krävs: 
-styrande incitament (NL) morötter och piskor, t ex dyr parkering före ensampendlare  
-samåkningssamordnare (USA) 
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Resultat 2005 
Intresse 

- 1-5 % anmäler sig generellt 
- Intresset högre då finns p-problem och kollektivtrafikproblem, vilket var fallet hos 

Astra där 30 % av de anställda var intresserade. 
 
Ett problem är att de som deltar ofta kliver ur systemet när de väl funnit sin 
samåkningspartner, vilket gör att det är svårt att göra någon uppföljning och utvärdering. 
 
Den enskildes uppfattning: Människor anser att det inte är värt det då det inte upplever att de 
får en personlig vinning på att samåka. 
Företagens uppfattning: Kostnader för matchningssystem och information har uppfattats som 
hög. 

Slutsats 2005  
Det ska finnas en vinst för den enskilde annars försvinner intresset efter ett tag. Det måste 
finnas vinster för verksamheten och en engagerad ledning. Även bristen på god kollektivtrafik 
är en viktig faktor. De som samåker ska bo och arbeta nära varandra. Det måste även finnas 
en reservlösning för den som väljer att samåka i fall man blir plötsligt sjuk eller tvingas ändra 
hemresan. Kostnaden för tjänsten får inte var för hög.  

Viktiga framgångsfaktorer 
Tyngdpunkten varierar beroende från vems perspektiv man ser det ifrån – jämför ovanstående 
om vinster för den enskilde, företaget respektive samhället. Andra faktorer är: 

 Platsens lokalisering och karaktär, tillgång till kollektivtrafik och parkeringar.  
 Psykologiska påverkansfaktorer, trygghet och säkerhet. Det kan antas att man i 

Sverige känner sig tryggare av att åka kollektivtrafik än att samåka, medan det kan 
vara det motsatta i USA. 

 Ekonomiska styrmedel, t ex bidrag och avgifter. I USA är bensinpriset mycket lägre, 
vilket ger andra förutsättningar. 

 Teknikens möjligheter  
 Samverkan med andra aktörer 

 
I USA har lagändringar vart ett starkt bidragande incitament. Även skattelättnader som gynnar 
samåkning bidrar till ökad samåkning. I Holland har myndigheterna byggt P-platser i city för  
dem som samåker.  
 
Vad kan vi lära oss? 
Förundersökningar utifrån vissa parametrar kanske bättre behöver utvärderas: 
- finns det behov av ett system? 
- är p-platser viktiga? 
- spelar kollektivtrafikens utbyggnad någon roll? 
 
Saker som går att förbättra: Problem- och vinstanalys, marknadsföring och utvärdering. 
 
Kommentarer: Centralsjukhuset i Karlstad har inför fri parkering kvällar och söndagar när det 
är dåligt med kollektivtrafik, det missgynnar samåkningen eftersom det finns gratis parkering. 
Vid medeldistans är kollektivtrafik ett gott alternativ, vid långdistans måste man se till 
effekterna. Definiera målgruppen och fastställa incitament för ökat samåkande.  
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I Holland har man tagit bort p-platser på vissa ställen som incitament för minskat 
ensambilåkande. Marknadsvärdet på mark och därmed p-platser varierar från storstad till 
småstad. 

Projekt i Göteborg 
I Ingared söder om Alingsås ställdes en minibuss till förfogande och en trafikkommitté 
upprättades som fastställde en tidtabell. Ett ’vanpool-system’ liknande det som används i 
USA. Förarna ställde upp gratis. Linjen gick mellan tågstationen och en strategisk 
trafikknutpunkt. Byabussen blev succé och ersattes med en reguljär busslinje. Även ett 
liknande försök i Edsbyn föll väl ut med en reguljär buss som följd.  
 
Ett liknande projekt påbörjades i Härryda. Där blev det tyvärr inte lyckat eftersom de boende 
inte upplevde någon personlig vinst.  
 
Ett annat exempel på ett lyckat projekt är ett i Kanada. Framgången berodde främst på att 
kundunderlaget var stort vilket gjorde att det blev lätt att få matchningar. Men projektet har 
nästan gått för bra då den ”tagit” folk som vanligtvis åkt buss, dvs. ersatt till viss del 
kollektivtrafiken. Samåkning är inte lika viktigt i de städer där kollektivtrafiken redan 
fungerar bra. 
 

Avslutning av samåkningskonferensen 
 
Konferensen avslutades med en diskussion om samåkningens möjligheter. Bland 
kommentarerna noterades följande.  
 

 På Sandviken Steel, där det arbetar mest män, åker bussen fram till dörren medan 
bussen med anställda (mest kvinnor) på Sjukhuset stannar långt ifrån entrén. 
Sandviken som är privatägt ville till skillnad från landstinget minska på bilarna på 
området för att få bättre markanvändning. Om sjukhuset hade varit privat kanske det 
hade även där införts en ändring av antalet p-platser för de anställda.  

 
 I Karlstad har man haft problem med personal som tar upp p-platser efter att 

sjukvården koncentrerats till Karlstad. Nu har man infört ett system med bommar för 
att minska bilåkningen. En utvärdering av detta försök är på gång. 

 
 Det är till en början mycket bra att samla kompetenta människor vid ett tillfälle som 

detta för att utbyta och ta vara på de erfarenheter som finns. 
 

 Det är mycket som ska analyseras. Något som är mycket viktigt är att göra en 
förundersökning för att se vilka behov som finns. Ibland kanske det inte är lönt att 
arbeta med samåkning. Man måste även se upp för att inte ta marknadsandelar från 
busstrafiken.  

 
 När analysen görs måste aspekter som att förutsättningarna kan ändras fort och då 

måste åtgärder kunna sättas in snabbt, t.ex. när bensinpriset höjs. 
 

 För den enskilde är det bra med ekonomiska bidrag och en garanti för hemresa, 
kombinerat med aktiviteter från företagets sida. 
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 Den största psykologiska tröskeln har, enligt undersökningar i USA, visat sig vara att 
det inte är ’coolt’ att samåka. I Europa har samåkning fått en ’sunkstämpel’. 

 
 Det är främst på landsbygden som det samåks. I många kommuner, t ex Borlänge är 

det stora områden med få boende vilket inte gör kollektivtrafiken lönsam.  
 

 Nästan samtliga föredragshållare har påpekat vikten av intensiv marknadsföring följt 
av tydlig uppföljning vid projektets slut. 

 
 Det är svårt att utvärdera vilka som faktiskt samåker, vilket mycket beror på att när 

man hittar någon att samåka med så ”försvinner man ur systemet”. 
 

 Enkäter är svåra att genomföra. Exempelvis har Datessa genomfört en enkät där 80-99 
% säger sig villiga att svara, men endast 10 % gör det sedan faktiskt. Anonyma 
enkäter är lättast att genomföra. Det finns även de som anser att det är möjligt att göra 
bra utvärderingar och tar resvaneundersökningar på Astra Zeneca som exempel.  

 
På vilka sätt önskar deltagarna att Vägverket underlättar och stimulerar samåkning?  

 Vägverket bör fokusera på att upphandla tekniska system som man kan erbjuda 
marknaden.  

 Undanröja hinder för samåkning  
 Arbeta för samåkningsfiler  
 Vägverket bör dela med sig av sin kompetens och agera bollplank för kommuner som 

är intresserade av samåkning. Det bidrar till att undvika misstag som gjorts vid 
tidigare projekt. Ett bra initiativ från Vägverket är informationsbladet ”Hållbara råd 
för samåkning”.  

 Sumo skulle kunna byggas ut. 
 
//  
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