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Elfordonspooler för en levande planet
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En blandad pool
Eftersom vi inte ägs av någon biltillverkare kan vi
koppla upp alla bilmärken och bilmodeller.
En poolbil ersätter 5-10 odelade bilar
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Vi strävar efter att skapa en blandning av olika typer
av fordon, baserat på användarnas nuvarande och
kommande transportbehov.

PROJEKTMÅL
►

Koncept för mobilitetshubbar i
Skellefteå, tillämpbart i småoch medelstora svenska städer.

►

Affärsmodell för hubbkoncept.

►

Ta fram en ny
”mobilitetsstandard” som
beskriver drivkrafter för att
lyckas med hubben.
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VISION
”Det ska vara enkelt att leva gott
här utan att behöva äga bil”.

FRÅN PARKERINGSNORM TILL MOBILITETSNORM

PARKERINGSNORM
Höga parkeringstal, baseras på nuv.
bilinnehav
Kommunen bestämmer hur det ska
planeras
Parkering garanteras för de som kör sällan
Lång kö till parkering vid fastigheter
Analoga parkeringslösningar
Billig parkering.
Vakanta platser och låg beläggningsgrad
Personliga och privata p-platser
Synliga och dolda subventioner av
parkering
Gratis eller billig parkering på gata
Dubbelsidig kantstensparkering
Offentlig yta används till parkering

MOBILITETSNORM
VILKA STEG MÅSTE TAS I
SKELLEFTEÅ?
•

Uppgradera kommunala
parkeringsnormer.

•

Genomföra
parkeringsdeklarationer

•

Digitalisera parkeringen

•

Samverkan mellan aktörer

•

Samnyttjande av
parkeringsanläggningar

•

Börja implementeringen nu

•

Konvertera fordonsparken

Låga och flexibla parkeringstal
Planera för flexibla lösningar, omvärlden
påverkar över tid
Mobilitetshubb
möjliggörare för
Marknaden
hittar nyaen
lösningar
Planera
förattraktiva
gång, cykel,lösningar
kollektivtrafik och
flexibla
mobilitet
Planera för mesta transportnytta,
energieffektivt
Ingen parkeringskö
Digitala parkeringslösningar.
Effektivt nyttjande och flexibel prissättning
på parkering, marknadamekanismer
Parkera i zon, tillståndsparkering
Samnyttjande av parkering
Parkering på gata är begränsad
Dubbelsidig kantstensparkering borttagen
Offentlig yta används till allmänheten
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KONCEPTHUBBAR
Perifera hubbar
►
►
►

Hubb i mindre samhälle/by
Hubb vid extern målpunkt (naturområden, externhandel)
Bostadsnära hubb central eller semicentralt

Centrala hubbar
►
►

►

Centrumhubb – stor (kan vara flera)
Centrumhubb – liten (kan vara flera och lite mer externa än den ”stora”)
Centrumhubb – mini (måste vara flera)

Arbetsplatshubbar
►
►

Hubb nära större arbetsplats (stor)
Hubb nära större arbetsplats (liten)

Flygplatshubb
Digitala tjänster

Hubb i mindre samhälle/by

• Minst 400 personer som bor inom 500 m
gångavstånd.
• Förutsättningar för denna typ av hubb finns i en
rad av de kringliggande orterna.
Tjänster och funktioner
•

Bilpool

•

Kollektivtrafik

•

Kontorshotell/kontorscaféer

•

Litet elfordon i pool

•

Matutlämningsskåp

•

Obemannade butiker

•

Paketskåp

•

Parkeringsplats att hyra för samägt

•

Pendelparkering bil

•

Plats för semistrukturerad privat kollektivtrafik

•

Säker och bekväm cykelparkering

•

Skåp för delning av utrustning

•

Väderskyddat utrymme för att vänta på kollektivtrafiken

•

Återvinningscentral

•

Digitalt forum

Centrala hubbar

• Baseras på dag- och nattbefolkningen samt även antalet
målpunkter i området (affärer, parker, restauranger,
service etcetera).
• Förutsättningar för denna typ av hubb finns i samtliga
prickar i kartan, bättre ju gulare prick.

Tjänster och funktioner
BILPOOL (S)
KOLLEKTIVTRAFIK (S)(M)
KONTORSHOTELL/KONTORSCAFÉER (S)(M)
LÅNECYKELSTATION (S)(M)(L)
LITET ELFORDON I POOL (S)(M)
MATUTLÄMNINGSSKÅP (S)(M)
PAKETSKÅP (S)(M)
Parkeringsplats att hyra för samägt fordon (M)
PLATS FÖR SEMISTRUKTURERAD PRIVAT KOLLEKTIVTRAFIK (S)(M)
POLCYKLAR (S)(M)
SÄKER OCH BEKVÄM CYKELPARKERING (S)(M)
SAMÅKNINGS-/LIFTZON VILKEN OCKSÅ KAN ANVÄNDAS FÖR TAXI (S)(M)
SKÅP FÖR DELNING AV UTRUSTNING (S)(M)
YTA AVSATT FÖR MICROMOBILITET (S)(M)(L)
ÅTERVINNINGSCENTRAL (M).

AFFÄRSMODELL
Politiska
mål

►

Stat
► Kommun
► Landsting
► Fastighetsägare
► Arbetsgivare
► Organisation
► Hushåll

Affärsmål

Nyckelsuccéer

Drivkrafter

Intäkter

Hinder
Barriärer
Kostnader
Målkonflikter
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8 stora mobilitetshubbar
= 80 elbilar
9 små hubbar
= 36 elbilar
Plus elcyklar och lastcyklar

Ledord:
Utgör ryggraden i mobilitetsstrategin
Alltid tillgängliga bilar
Stor valfrihet
Kort promenadavstånd från bostaden

En liten mobilitetshubb ca 4 bilar
2 citybilar Honda E
2 mellanklass Nissan Leaf
Ledord:
Kompletterar de stora
mobilitetshubbarna
Hushållets behov styr
Bilarna står nästan utanför den egna
entrédörren
Som egen bil, fast mycket smartare
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Det här vill vi göra
I området bor 1600
människor som behöver

En stor mobilitetshubb är ca 10 bilar
5 vanliga bilar
Skåpbil och minibuss
3 Premiumbilar (Tesla eller Polestar)

Ett levande poolnätverk
Med över 300 elbilar i flera länder är Move About ett
av världens största nätverk av elfordonspooler. För er
innebär detta att ni utöver er egen pool också får
tillgång till samma smarta mobilitetstjänst på över 70
andra platser runt om i Sverige.
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Så oavsett om din resa är lokal eller på andra sidan
landet finns det ett laddat elfordon redo för dig.

