
Välkomna till 
Tema Mobilitet – samtal om behov
Fullmäktigesalen, Lidbeckska

Inledning 13:00
Samtal 1:  Besöksmål och Turism
Samtal 2: Städers mobilitet och resor mellan stad och land
Fika 14:00 
Samtal 3: Framtidens mobilitet - hållbart resande
Avslutning ca 15:00
Slutord/korta summeringar



Skaraborgs 
behov?





Privatbil 1.2 - Personbil 2.0 (3.0, 4.0)  

Man ska kunna komma hem!

Går det att ersätta andra- eller 
tredjebilen?



Behov
idag och framöver





Tema Mobilitet – vilka behov finns i Skaraborg?

Intro samtal 1: Ska man kunna turista, och/eller nå besöksmål i Skaraborg utan 
privatbil? 

Hållbara transporter till landsbygdens 
besöksmål
Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle



SMaRT- Hållbara transporter till 
landsbygdens besöksmål

smartprojekt.se

2022-04-29



Bakgrund Västra Skaraborg
”The last mile-problematiken”

• Starka reseanledningar på landsbygden inom områdena Natur, Kultur och Mat
• Många besöksmål på landsbygden går ej att nå utan egen bil

Stort antal besökare per år, till exempel:
Läckö Slott 300 000 besökare
Skara sommarland 300 000 besökare
Hornborgasjön 145 000 besökare
Vara konserthus 120 000 besökare
Spikens fiskehamn 100 000 besökare
Husaby kyrka 80 000 besökare

• Framtidens resenärer kommer ställa högre krav på hållbara transportlösningar
• Landsbygdens struktur av resealternativ ställs på sin spets och kan komma att 

väljas bort
• 95% av besökarna till vår destination kommer med egen bil
• 45% (ca 70% 2021) av dem uppger att de skulle kunna tänka sig ett annat 

mer hållbart transportsätt om det fanns tillgängliga och pålitliga alternativ
• De alternativa mobilitetslösningar som finns idag testats uteslutande i 

storstadsområden



Hit vill vi nå!

• Natur- och kulturintresserade personer som vill resa till vårt område vet att man kan komma 
hit med tåg och fortsätta med hållbara transporter till alla de besöksmål som de vill se och 
uppleva. Även boende i kommunerna i Västra Skaraborg vet att de kan boka sitt eget 
designade paket i en app och med digitala bekräftelser genomföra sin resa i flera dagar. 

• Med en kombination av elbil, elcykel, kollektivtrafik, behovsstyrd trafik, taxi och vandring kan 
de genomföra sin egen unika upplevelse. 

• På alla platser de besöker känner de att aktörerna och dess medarbetare är stolta över att 
vara en del av en hållbar destination. Om problem uppstår finns alltid någon att fråga för att 
få hjälp eller svar på frågan.

• Näringsidkarna samverkar i hela området och tack vare den marknadsföring som 
turistorganisationerna erbjuder och de tekniska lösningar som kommunerna tillhandahåller
är det hållbara resandet en del av företagens ekonomiska framgång och image.



Hur når vi dit? 

• Attraktiva resecentrum som nav för fortsatt 
resande
o Utforma och utrusta naven 

• Bokningsfunktion som gör det enkelt för 
kunden att besöka och för aktörer att 
hantera
o Knyta ihop aktörer och 

transportlösningar på ett, för kunden, 
enkelt och tillgängligt sätt

• Förslag på resor i Västra Skaraborg 
anpassade för elcykel och elbil
o Reseförslag läggs in i appen Läckö-

Kinnekulle
• Kommunikation

o Framtagna Personas för respektive 
målgrupp



 I vår och sommar ska vi testa intresset och utvärdera
användandet av hållbara transporter  i Västra Skaraborg

 Elbil – Elcykel – Evenemangstransport – Podtaxi

 Målet är att besökare ska kunna ta sig till besöksmål 
och restauranger utanför centralorterna utan egen bil

 Alla tester genomförs i samverkan med näringslivet



Igenkänning på nav i varje kommun
 Resecentrum i 5 kommuner 

- Samarbetar med 1-2 boendeanläggningar per kommun (hotell, vandrarhem, camping)

 Syfte: Besökarna får ett liknande välkomnande i alla kommuner
- med fokus på information och hållbarhet 

 Mål: Göra det enkelt för besökare att använda hållbara transportalternativ

Grästorp                  Hällekis                  Lidköping               Skara                       Vara



Test med Elcykel – uthyrning, laddning och intresse

 3 veckor per kommun – utformning av tjänsten
 Bokas och betalas i Destinationsbokningssystemet Towni
 Hämtas och lämnas på boendenaven i resp kommun
 Sköts av Evalds 

 Det finns framtagna cykelrutter för hela Västra Skaraborg 
i appen ”LäcköKinnekulle” 

 Att göra: Paketera och marknadsföra varandra, informera gäster



Test med Evenemangstransport

 Syfte: Få fler att välja att åka buss till konserter och andra evenemang

 Vara konserthus – bussar i april
 Läckö sessions och Läcköoperan 
 Lilla Björkö 
 Körs av Nybergs buss & Sparlunds taxi
 Att göra: marknadsföra till gäster OCH till lokalinvånare



Test med Elbil – uthyrning, laddning och intresse

 3 bilar tillgängliga under sommaren
 Bokas i Towni
 Hämtas och lämnas på bestämda platser
 Det finns färdiga reseförslag i appen

”LäcköKinnekulle”

 Att göra: paketera/samverka med andra aktörer
och marknadsföra till befintliga gäster utan bil



Test med anropsstyrd trafik

Syfte: att erbjuda transport ”the last mile” 

 Test i alla kommuner under juli månad kl 10-22 
(så länge testbudgeten räcker)

 Körs av Lidköpings taxi och Sparlunds buss
 Förbokas i Towni minst 2 timmar i förväg

 Att göra: Informera boende, besökare,
restauranggäster m.fl om möjligheten



Slutsats
Besöksnäringen en viktig näring för landsbygden

- Skapar arbetstillfällen och skatteintäkter
Vi måste agera tillsammans för att lösa 

problematiken
- Besöksnäringen måste se sig som behovsägare

- Det offentliga måste skapa förutsättningar för 
flexibla behovsanpassade lösningar



Frågor?

• Anna Ohlin Ek
Vd Destination Läckö-Kinnekulle
Tel 0510-20096
E-post: anna.ohlinek@lackokinnekulle.se



Tema Mobilitet – vilka behov finns i Skaraborg?

Samtal 1

Ska man kunna turista, och/eller nå 
besöksmål i Skaraborg utan privatbil? 

Hur ser behoven ut?



Tema Mobilitet – vilka behov finns i Skaraborg?

Samtal 2: Hur planerar vi för städernas mobilitet – och 
resor mellan stad och land?
Hur ser behoven ut?

Intro:
Falköpings trafikplan – vilka behov finns i staden och på landet?
Ida Elf & Therese Broman, Falköpings kommun 
Är privatbilen enda lösningen för tillgänglighet i glesare geografier?
Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund 

(Fika 14:00) 



Behov och utmaningar Falköpings Trafikplan
Skapa förutsättningar och beteende för ett  minskat bilåkande i tätort

Skapa attraktiv stadsmiljö 

Mobilitet på landsbygd 



Tema Mobilitet – vilka behov finns i Skaraborg?

Samtal 3: Framtidens mobilitet – vad görs, och vad behöver 
göras för ett transporteffektivt samhälle och helaresan-
lösningar?
Vilka behov finns, och går det att få till ett ökat hållbart 
resande?

Intro
Karin Ryberg, Västtrafik (5 min)
Jens Tångefjord, Svensk kollektivtrafik (5 min)

(Avslutning ca 15:00)



Fm: Röda kvarn – Skaraborgs kommuner och nätverksstaden
Em: Tema Mobilitet – vilka behov finns i Skaraborg?

Samtal 1:  Besöksmål och Turism
Samtal 2: Städers mobilitet och resor mellan 
stad och land
Samtal 3: Framtidens mobilitet - hållbart 
resande

Avslutning
Slutord/korta summeringar



Tack för idag!

Trevlig helg!
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