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Om studien

n Den här förstudien är framtagen av 
Södra Årefjällen (Turism) ekonomisk 
förening, som verkar för hållbara fjäll-
upp levelser i världsklass för boende 
och besökare i Södra Åre fjällen.  
Företag inom besöks näringen är 
motorn i föreningen som nyligen har 
breddat sitt uppdrag till att även  
verka för boende i Södra Årefjällen.
n Utvecklingsarbetet sker genom 
ideellt och betalt arbete. Finansiering 
sker med hjälp av serviceavgifter från 

föreningens medlemmar och genom 
sam arbeten med olika aktörer. 
n Den här förstudien har finansierats 
med hjälp av projektstöd från Leader. 
n Rapporten blev klar i mars 2020. 
Rapportförfattare är Tobias Persson, 
frilansjournalist med fokus på hållbart 
företagande, som har arbetat med 
Södra Årefjällen ekonomisk förening 
under de senaste månaderna. 
n För frågor om projektet, kontakta 
per-ivar.persson@sodraarefjallen.se.



I början av november inledde vi en process som 
har rullat snabbare än vad vi vågat drömma om.  
Efter knappt två års förberedande arbete med  
att utforma en plan för hållbar utveckling i Södra 
Årefjällen, Vision 2030, påbörjade vi arbetet med 
att förankra agendan hos lokalbefolkningen. Det 
övergripande målet med planen är att nå fossilfri
het till 2030 i Södra Årefjällen med Undersåker, 
vilket ligger i linje med Region Jämtland Härje
dalens klimatmål1. 

Eftersom transporterna står för en större del  
av utsläppen, för såväl lokalbefolkningen som  
besöksnäringen, har arbetet inledningsvis haft 
stort fokus på detta område. 

Inom Vision 2030 finns ett mål om att det 
ska etableras ett transportsystem som bidrar till 
minskat bilberoendet i Södra Årefjällen med 
Undersåker. Kollektivtrafiken har succesivt för
sämrats i området, vilket skapar utmaningar i att 
minska de fossila utsläppen i området då lokal
befolkningen blir väldigt beroende av den egna 
bilen. Samtidigt finns det vissa samhällsgrup
per, såsom ungdomar och pensionärer, som har 
svårigheter att transportera sig i området som en 

följd av att kollektivtrafiken succesivt dragit ned 
på turtätheten. Projektet bör därför inte enbart 
ses som en viktig klimatåtgärd utan även en fråga 
om att förbättra servicen i området. 

Behov av nytänkande kring lokala transporter
Södra Årefjällen lever till stora delar på besöks
näringen. Eftersom turismen är viktig för social 
och ekonomisk hållbarhet i området handlar 
det här projektet lika mycket om besöksnäring
ens möjligheter att erbjuda klimatsmarta lokala 
transporter. De lokala transporter som erbjuds 
idag uppfyller inte besöksnäringens behov, vilket 
till stor del beror på att regionen inte har haft 
möjlighet att prioritera detta i sin kollektivtrafik
budget. Södra Årefjällen ekonomisk förening ser 
emellertid en tillväxt i besökare som vill anlända 
med tåg till området och därmed en ökad efter
frågan på klimatvänliga lokala transporter. 

Södra Årefjällen ekonomisk förening ser ett 
behov av nytänkande kring de lokala transpor

Inledning: Nytänkande och samverkan   behövs för minskat bilberoende i glesbygd
n Södra Årefjällen ekonomisk förening verkar för fossilfrihet till 2030  
i kombination med utökad service för boende och besöksnäring. 
n Bristen på klimatsmarta lokala transporter är det största hindret för att 
minska koldioxidutsläppen. Det behövs nytänkande för att lösa problemet. 

1. Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands Län: Energi och klimatstrategi 2020
2030 (Region Jämtland Härjedalen och Länstyrelsen Jämtlands län, 2019)

4 Minskat bilberoende i Södra Årefjällen

https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf
https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf


Inledning: Nytänkande och samverkan   behövs för minskat bilberoende i glesbygd

Foto: Fjällfotografen

Södra Årefjällen ekonomisk förening 5

terna i Södra Årefjällen med Undersåker. Klimat
förändringen och delningsekonomin skapar ett 
stort förändringstryck i samhället och här ser vi 
möjligheter till att förbättra utbudet av kollektiva 
transportmedel. Vår hypotes är att det i glesbygd 
finns ett stort behov av samverkan och att samord
na olika transportbehov i ett gemensamt system 
med syfte att skapa en grund för en attraktiv och 
ekonomiskt hållbar transporttjänst. Ytterligare  
ett transportbehov som vi tror kan inkluderas  
i systemet rör varor och paket, vilket vi har skrivit 
om i en tidigare rapport. 

Region Jämtland Härjedalen har precis påbör
jat arbetet med en ny upphandling för kollektiv
trafik från år 2022. I möten med företrädare från 
Åre kommun har det framkommit att det finns 
en efterfrågan på inslag av delningsekonomi 
och andra nya idéer för att lösa utmaningen i att 
kunna erbjuda en god kollektivtrafik till en rimlig 
peng. De idéer och arbetet som presenteras i den 
här rapporten kan ses som ett inspel till den  
pågående upphandlingen. Vi ser ett starkt behov 
av nytänkande och samordning av transportbehov 
för att kunna utveckla ett kollektivtransport
system som erbjuder ett alternativ till den privat
ägda bilen i Södra Årefjällen med Undersåker. 

Samverkan mellan privat, offentligt och ideelt
I rapporten beskriver vi våra arbetshypoteser, hur 
vårt projekt utvecklas och vad nästa steg är. Vi 

skriver så att andra ska förstå hur vi går till väga, 
hur vi resonerar och vilka avväganden vi har 
gjort. Därtill har vi en omvärldsbevakning där vi 
tittar närmare på liknande projekt som vi hämtar 
inspiration från. 

Arbetet som beskrivs i rapporten har finansie
rats av Leader som är en metod för lokalt ledd 
utveckling av landsbygden inom EU. En viktig 
del i Leaderprojekt är att sammankoppla ideellt 
engagemang med den offentliga sektorn och det 
privata näringslivet. I det här projektet har vi sett 
hur stark den här metoden är för att arbeta med 
landsbygdsutveckling. Initiativet till Vision 2030 
kommer från besöksnäringen i Södra Årefjällen 
och under arbetets gång har ideella förmågor 
inkluderats. Sedan november 2019 arbetar Södra 
Årefjällen ekonomisk förening tillsammans med 
Åre kommun i arbetet med att driva utvecklingen 
kring ett nytt transportsystem i Södra Årefjällen 
med Undersåker. 

När vi satte igång arbetet med den här för
studien var tanken att mycket tid skulle vigas åt 
utredningsarbete. Så har även varit fallet men vi 
har dessutom kunnat påbörja förverkligandet av 
ett nytt lokalt transportsystem i Södra Årefjäl
len med Undersåker. Först ut är en ny tjänst för 
samåkning som lanserades i mitten av februari. 
Vi arbetar redan med flera projekt för att bygga 
ut transportsystemet ytterligare under året. Resan 
mot Vision 2030 har alltså redan börjat. n

https://www.fjallfotografen.se/
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Södra Årefjällen ligger i Åre kommun i Jämtland. 
Området består av jordbruksbygder, skogsmark 
samt vidsträckta fjällområden. Inne i Södra Åre
fjällen finns flera välkända fjällorter och besöks
näringen har betydande roll för området. I Södra 
Årefjällen och Undersåker bor det drygt 1 100 
personer, varav 450 bor inne i Södra Årefjällen 
söder om Indalsälven.

Södra Årefjällen sträcker sig från Undersåker 
och Edsåsdalen i norr till Vålådalen i sydväst.  
Undersåker är den största byn där det finns  
offentlig service såsom skola, förskola och en  
livsmedelsbutik. I Undersåker finns också en 
tågstation och busstrafik med tätare turer till de 
större orterna Åre, Järpen och Östersund. Inne  
i Södra Årefjällen är det emellertid ett skralt  
utbud av offentlig service, men det finns en  

lanthandel i Ottsjö och i princip alla byar har 
någon form av pensionat eller hotellverksamhet.    

Bättre lönsamhet och hållbarhet från turismen
En projektgrupp med representanter från styrel
sen i Södra Årefjällen ekonomisk förening har  
sedan knappt två år tillbaka arbetat fram en  
vision för utveckling av bygden de kommande  
tio åren: Vision 2030 – Hållbara fjällupplevelser  
i världsklass.2 I grunden handlar Vision 2030 om 
att öka hållbarheten i Södra Årefjällen med  

5 km

Edsåsdalen

2. Projektgruppen består av projektledarna PerIvar Persson och Ola 
Bergqvist som är styrelseledamöter i Södra Årefjällen ekonomisk förening. 
Tobias Persson har bidragit till projektgruppens arbete med den här 
förstudien, bland annat genom utredningsarbete och kommunikations
insatser. För frågor om Södra Årefjällens arbete med Vision 2030,  
vänligen kontakta perivar.persson@sodraarefjallen.se. 

Vision 2030 – för en hållbar  
utveckling i Södra Årefjällen 
n Besöksnäringen i Södra Årefjällen har utvecklat en strategisk plan för 
att öka hållbarheten på orten ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. Planen riktar sig mot lokalbefolkningen och besöksnäringen.   
n Transporter av personer och varor är den stora akilleshälen ur klimat-
synpunkt, men även en viktig fråga för att öka servicen i Södra Årefjällen.
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Undersåker ur ett miljömässigt, socialt och  
ekonomiskt perspektiv. Målet med visionen är  
att skapa en livskraftig och hållbar byggd för  
såväl lokalbefolkningen som besöksnäringen.  

En grundläggande drivkraft till visionen från 
besöksnäringens perspektiv är att öka lönsam
heten och möjligheten att ha verksamhet året 
runt. Södra Årefjällen ekonomisk förening ser 
emellertid att denna ökade verksamhet behöver 
ske på ett sätt som ger tillbaka till bygden, exem
pelvis genom att skapa fler arbetstillfällen och 
bättre underlag för service såsom transporter 
och livsmedelsbutiker. Det är också viktigt att 
turismen inte ökar på bekostnad av klimatet 
och miljön. Det handlar exempelvis om att 
styra bort från ohållbara resmönster, såsom flyg 
och långväga bilresor. Det handlar också om 
att minska trycket på det alltmer överbelastade 
naturreservatet genom att erbjuda alternativ  
för vandring och aktiviteter utanför natur
reservatet. 

Transporter en akilleshäl ur klimatsynpunkt
Vision 2030 kan i sin helhet ses mot bakgrund  
av Jämtland läns energi och klimatstrategi där 
det framgår att besöksnäringen behöver fortsätta 
sitt arbete för minskad klimatpåverkan och styra 
bort från ohållbara resmönster: ”Detta kan göras 
genom att paketera attraktiva produkter och 
erbjudanden och skapa innovativa affärsmodel
ler, där besökaren kan turista med lägre klimat
påverkan”, står det i planen som är framtagen av 
Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen 
Jämtlands län.3

Transporter är en akilleshäl ur ett klimatpers
pektiv för att visionen ska kunna nås, både vad 
gäller boende och besöksnäring. I hela Jämtlands 
län står transporter för 47 procent av de totala 
växthusgasutsläppen där personbilar, utrikes
flyg och tunga lastbilar är särskilt stora källor till 
växthusgasutsläpp.4 Därför ligger fokus i projek
tet inledningsvis framför allt på transporter av 
personer och varor. Även om klimatfrågan kan 
ses som en tillräcklig drivkraft för att samordna 
transporter bör det tilläggas att frågan om per
sontransporter är relevant ur ett serviceperspek
tiv för såväl lokalbefolkning som besöksnäringen 
i Södra Årefjällen med Undersåker.

Flera utvecklingsområden inom Vision 2030
Vision 2030 är formulerad som en framtidsbild 
av Södra Årefjällen år 2030, och den är uppdelad 
i fem områden. Nedan beskrivs de tre utveck
lingsområden som är av särskild relevans för 
frågan om hållbara persontransporter.5

1 Fjällupplevelsen börjar vid tågstationen. 
En nygammal led som sträcker sig från  

Undersåkers tågstation in till de olika byarna  
i Södra Årefjällen ska återupprättas. Turister  
ska om så önskas kunna påbörja sin vandring, 
cykeltur eller längskidtur vid tågstationen där 
det även ska finnas möjlighet att hyra utrustning. 
Transport av bagage och annan utrustning ska då 
kunna erbjudas för att underlätta resan till fots.  

2 Klimatsmarta transporter i Södra Årefjällen. 
En större del av turisterna ska kunna ta sig till 

Södra Årefjällen med tåg för att minska klimat
belastningen från turismen. Detta förutsätter  
emellertid att det finns goda möjligheter till  
transfer och transporter under vistelsen i Södra 
Årefjällen. Samtidigt kan ett transportsystem 
underlätta för klimatsmart mobilitet för lokal
befolkningen, och möjligheten att transportera 
varor på ett klimatsmart sätt. Det här området 
handlar om att minska bilberoendet och mängden 
tomma varutransporter genom att utveckla ett 
system för samordning av transporter. Samåkning, 
anropsstyrda minibussar, hyrcykelsystem samt 
samordnade transporter av varor och paket är någ
ra åtgärder som har diskuterats.

3 Ett ledsystem med gemensam förvaltning. 
En viktig del av visionen är att öppna upp hela 

Södra Årefjällen för besökare utan bil. Södra Åre
fjällen erbjuder leder för vandring, cykling, ridning 
och skidåkning utspritt i olika byar. För besökare 
utan egen bil behövs det emellertid tillgång till 
lokala transporter för att hela Södra Årefjällen ska 
vara tillgängligt oavsett vilken del man bor i. n

3 & 4. Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands Län: Energi och klimatstrategi 2020
2030 (Region Jämtland Härjedalen och Länstyrelsen Jämtlands län, 2019)
5. De två områdena som inte presenteras här är ”Klimatsmart och lokal 
gastronomi” samt ”Klimatsmart boende, lokaler och elproduktion”. På vår 
hemsida kan du se en presentation av hela Vision 2030: sodraarefjallen.se/
vision2030/

7Södra Årefjällen ekonomisk förening 

https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf
https://www.regionjh.se/download/18.4a3c293316e6bb217af106e/1574329956241/Fossilbr%C3%A4nslefritt%202030%20J%C3%A4mtlands%20l%C3%A4n%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf
https://sodraarefjallen.se/vision-2030/
https://sodraarefjallen.se/vision-2030/


Södra Årefjällen ekonomisk förenings projekt
grupp genomförde under november 2019 flera 
olika aktiviteter med syfte att förankra Vision 
2030 hos lokalbefolkniningen. Ett annat syfte 
med mötena var att samla in information om 
transportbehoven i Södra Årefjällen med  
Undersåker. Aktiviteterna har bestått av:

1 Bymöten med lokalbefolkning. Nio möten 
har arrangerats i två omgångar med totalt 70 

unika privatpersoner och företagare i Södra Åre
fjällen med Undersåker. Under mötena har visio
nen presenterats och diskuterats. Under den andra 
mötesomgången låg särskilt stort fokus på att lära 
om lokalbefolkningens transportbehov. 

2 Enkät om transportbehoven. Responden
terna har fått svara på frågor om deras behov 

av paketleveranser samt tankar om samåkning 

och kollektivtrafik. Enkäten delades ut under den 
andra mötesomgången av bymötena.

3 Möten med företagare. Projektgruppen har 
träffat representanter från Åredalens Folk

högskola, Åre Fjällsätra, Vålådalen Fjällstation, 
Trillevallens Högfjällshotell, Ica OttsjöBua och 
Köjagården i Edsåsdalen. Företrädare från Vallbo 
Fjällgård representeras som en del av projekt
gruppen. Fokus under dessa möten har legat på 
att få en bild av företagarnas transportbehov vad 
gäller varor och besökare.     

På de kommande sidorna presenteras de tankar 
om behov och lösningar kring persontransporter 
som har framkommit under mötena.6
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6. En längre redogörelse om mötena finns i dokumentet Transportsitua
tionen i Södra Årefjällen (2019)

Samlade transportbehov för  
företag och privatpersoner
n Under november 2019 har möten med lokalbefolkning och före tagare  
i Södra Årefjällen arrangerats för att utreda de samlade transportbehoven. 
n Brist på kollektivtrafik tvingar in lokalbefolkningen i ett bilberoende.  
För besöksnäringen är bristen på lokala transportalternativ en affärsrisk.

Per-Ivar Persson från Södra Årefjällen 
ekonomisk förening presenterar arbetet med 
Vision 2030 under ett bymöte i Edsåsdalen.

Minskat bilberoende i Södra Årefjällen
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Lokalbefolkningens perspektiv 
Tillgången till kollektiva transportmedel 
beskrivs som usel i Södra Årefjällen.  
Lokalboende är fast i ett bilberoende  
vilket påverkar klimatet och utsatta  
grupper utan körkort, såsom exempel - 
vis ungdomar och äldre personer.

Sammantaget har mötesdeltagarna instämt  
i bilden att transportsituationen i Södra Åre
fjällen tvingar in dem i ett bilberoende. Flera 
mötesdeltagare har konstaterat att tillgången 
på kollektivtransporter successivt har blivit allt 
sämre. Bara för ett par år sedan gick bussen flera 
gånger om dagen i Södra Årefjällen. Idag går det 
en linjebuss två gångar om dagen, på morgonen 
och eftermiddagen anpassat efter skolbarnens 
schema. Till detta tillkommer möjligheten att 
boka anropsstyrd transport vid ett tillfälle på 
eftermiddagen.

Flera lokalinvånare som arbetar i Åre eller 
Järpen påpekar att bussen inte är ett realistiskt 
alternativ för dem. Det beror till stor del på att 
turtätheten är för låg för att kunna anpassa sig 
till. Flera personer lyfter att de skulle kunna ta 
bussen in till jobbet på morgonen, men då har de 
inte möjlighet att komma hem eftersom den sista 
bussen går för tidigt för de som arbetar fram till 
klockan fem eller senare. Ytterligare ett problem 
som en del upplever med bussen är att resan  
tar för lång tid för de som bor längre in i Södra 
Årefjällen eftersom bussen går igenom flera av  
de andra byarna. 

 
Vanligast att resa med egen bil
En betydande majoritet av lokalbefolkningens 
resor sker idag med egen bil; ofta med flera tom
ma platser i bilen. Viss informell samordning av 
transporter, exempelvis i form av samåkning, sker 
idag bland delar av lokalbefolkningen men inte 
på ett strukturerat vis. Cykling som transport
medel används till viss del i delar av Södra Åre
fjällen och Undersåker, men brist på cykelvägar 
– främst längs E14 – hindrar många från att cykla 
på grund av att det upplevs som osäkert. Under 
delar av året innebär även väder och avstånd ett 

hinder för att lösa transportbehoven med cykel.  
Tillsammans med den enkät som delades ut 

under mötesomgång två har deltagarna även fått 
fylla i en matris som beskriver deras transport
behov. Matrisen visar att en förhållandevis stor 
del av transporterna idag består av resor till 
affärer och annan service. En annat stort trans
portbehov rör rekreationsresor för nöje och träffa 
vänner i Södra Årefjällen, Undersåker, Åre och 
Järpen. Det här är resor som för många sker flera 
gånger i månaden och ofta med oregelbundna 
tider som inte följer något schema. Ungefär en 
tredjedel av respondenterna åker dagligen eller 
flera dagar i veckan till ett arbete som sker på 
samma plats varje dag. Tidpunkten för dessa 
resor är till stor del regelbunden. Matrisen visar 
också att det är en förhållandevis liten andel av 
respondenterna som är i behov av egen bil på 
grund av allergi, egen hund, barnstol eller andra 
anledningar. 

I och med att en förhållandevis liten andel av 
lokalbefolkningen i Södra Årefjällen med Under
såker, ungefär fyra procent, har fyllt i matrisen 
bör man vara försiktig att dra några direkta slut
satser. En grupp som har varit svårare att fånga 
upp under bymötena är barnfamiljer och ung
domar, vilket också påverkar utfallet av matrisen. 
Däremot kan vi utifrån matrisen se att det finns 
en komplexitet i att det finns många olika typer 
av transportbehov i Södra Årefjällen.  

Efterfrågan på samåkning genom mobilapp
De lösningsåtgärder för transportsituationen som 
framför allt har diskuterats under bymötena är 
samåkning och någon form av kollektivtranspor
ter i minibussar. Tidigt under mötena framkom 
det att flera mötesdeltagare såg ett behov av  
att diskutera vilka lösningsåtgärder som kan  
införas på kort sikt, parallellt med mer långt
gående projekt.

Samåkning har lyfts fram som en åtgärd som 
går att börja med redan idag. Någon form av 
mobilapplikation för samordning av samåkning 
och andra potentiella transporter har efterfrågats. 
När appar har diskuterats har det återkommande 
nämnts att det behövs en enda app som löser flera 
olika behov och att en förutsättning för att den 
ska slå igenom är att den är enkel att använda. 
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Några andra utmaningar med samåkning som 
har diskuterats under mötena är juridiska aspek
ter kring betalning och försäkring. En annan 
farhåga är att flera mötesdeltagare upplever en 
oro för att plocka upp okända liftare längs vägen. 
En mötesdeltagare konstaterade å sin sida att 
Södra Årefjällen verkligen skulle sticka ut med 
sitt värdskap om turister upptäckte att de kan få 
skjuts med lokalbefolkningen. 

Miljö och pengar drivkraft för samåkning
Enkäten visar att det finns ett intresse för att – 
åtminstone till viss del – lägga ut och efterfråga 
resor i ett nätverk för samåkning. Flera respon
denter nämner miljö och ekonomi genom spar
ade bränslepengar som viktiga incitament till 
att samåka mer. De hinder för att samåka som 
nämns i störst utsträckning är bristen på flexibi
litet och svårigheten att synka tider med andra. 
Flera respondenter nämner också att det finns  
utmaningar med samåkning eftersom det  
i många fall är få som åker exakt samma sträcka. 
Dessutom kan det vara svårt att precisera när 

man åker. För en del finns det behov av flexibilitet 
för att kunna hämta barn på dagis alternativt  
ha med sig hund eller diverse prylar under trans
porten. En annan stor utmaning som flera lyfter 
är att det finns en oro för risken att inte lyckas 
lösa hemresan ifall man har lämnat hemmet  
utan bilen. 

I diskussionerna kring en potentiell tjänst för 
samåkning kom det också fram att många tycker 
att det vore bra med förbestämda priser för att 
dela på resans kostnader, så att diskussionen inte 
behöver dyka upp under resan. Dessutom önskar 
många någon form av förbestämda digitala håll
platser så att föraren inte känner sig tvungen att 
köra hela vägen fram till dörren vid hämtning 
och lämning. Flera personer lyfte också att det 
vore bra att ha någon form av strukturerade inci
tament inkluderade i tjänsten. Ett sådant incita
ment skulle kunna vara att återkommande lyfta 
fram eller ge pris till månadens samåkare. Ett  
annat incitament som nämns är att det vore bra 
om det på något vis syns att man gör ett miljö
smart val när man samåker. Slutligen underströk 
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Ändamål med resan
Till/från Dagligen 

eller alla 
vardagar

Flera 
gånger 

per vecka

Flera 
gånger 

per 
månad

Högst en 
gång per 
månad

Aldrig Regel-
bundet 
samma 
tid eller 

efter  
schema

Oregel-
bundna 

tider 
som inte 

följer 
något 

schema

Helt 
spontant

Jag 
behöver 
ha med 
verktyg 

eller 
utrust-

ning

Jag 
behöver 
ha med 

hund

Jag är 
allergisk 
och tål 
inte t ex 

hund

Jag 
behöver 
stöd för 

funk-
tions-
hinder

Barnen 
behöver 
bilstol

Det är 
obehag-
ligt att 

åka med 
personer 
jag inte 
känner

Arbete på samma plats (t ex 
kontor, butik)

6 7 1 2 14 10 7 1 2 3 1 2 1

Arbete på olika platser (tex 
byggarbetsplats)

1 3 6 1 16 10 2 3 1

Affär/service i Undersåker 7 20 5 3 2 21 6 2 1 1

Affär/service i Åre 2 13 16 5 1 21 8 2 2 1 1

Affär/service i Järpen 3 23 11 1 27 7 2 2 1 1

Affär/service i Östersund 4 28 5 22 7 2 1 1

Undersåkers station (även 
busstation) för egen resa vidare 1 4 18 10 7 15 2 1 1

Undersåkers station (även 
busstation) för lämna/hämta 

andra
1 4 21 7 4 17 3 1 1

Vänner inom Södra Årefjällen 16 18 3 13 19 3 1

Utflykt av nöjeskaraktär 1 20 17 1 2 9 24 1 4 1 1

Grannbyar för att gå led/åka 
skidor eller annan aktivitet

4 13 15 3 1 13 15 5 1 1

Antal respondenter

Hur ofta? Planeringsgrad Har du behov av egen bil vid dessa resor, varför?

41 respondenter. Urvalet i den här enkäten består till stor del av människor som har haft möjlighet att avvara tid på vardagkvällar för möte, vilket 
innebär att det i större utsträckning fångar den del av lokalbefolkning som är pensionärer, hemmaarbetare och de som driver verksamhet i Södra 

Årefjällen. Exempelvis barnfamiljer har varit svårare att fånga upp för den här gången. 

Minskat bilberoende i Södra Årefjällen

Resultatet av matrisen över lokalbefolkningens transportbehov. Matrisen fylldes i av deltagarna under den andra vändan av bymöten i november. 



flera av mötesdeltagarna att det är viktigt att  
samåkning ses som ett komplement till någon 
form av busstrafik som behöver vara grunden  
i ett fungerande transportsystem.   

Tätare bussturer kan öka betalningsviljan
I enkäten ställdes också frågan till respondenter
na om vad som skulle krävas för att de skulle vara 
villiga att betala för att åka mer kollektivt. En  
väldigt stor del av respondenterna svarar tätare 
turer. En annan faktor som påverkar betalnings
viljan för flera respondenter är att kostnaderna 
inte får överstiga kostnaden för att ta bilen. 
Dessutom påpekas att det är viktigt med en 
synkning mellan bussen och tågen för transport 
mellan Undersåker och exempelvis Järpen, Åre 
eller Östersund. Flera respondenter påpekar att 
det är särskilt prioriterat att utvidga busstrafiken 
med turer som ansluter till tåget på morgon och 
eftermiddag för ökad möjlighet till jobbpendling. 
Samtidigt påpekar många respondenter att det 
finns ett behov av turer som går mitt på dagen, 
delvis för att minska risken att bli strandad  
i Undersåker hela dagen om man har lämnat 
bilen hemma. Vidare lyfter en del personer att det 
finns ett behov av turer som går in i Södra Åre
fjällen på morgonen.

Svaren i enkäten visar också på en potentiell 
motsättning mellan komfort och tidsåtgång för 
bussresan. En del respondenter vill inte gå för 
långt till och från busshållplatsen, speciellt när 
man har bagage, medan andra säger att bussresan 
inte får ta för lång tid. En mötesdeltagare konsta
terade att det inte funkar med traditionell kollek
tivtrafik i dennes fall eftersom det är så väldigt få 
som bor där personen bor och att det är cirka två 
kilometer ut till huvudvägen. 

I diskussionerna om kollektivtrafik har det 
även diskuterats möjligheten att införa någon 
form av minibussar som kör lokalbefolkning 
och besökare. Ett behov som har lyfts fram flera 
gånger i denna kontext är möjligheten att förboka 
platser i bussen så att man vet att det kommer en 
buss och att man får en plats i denna. En annan 
funktion med att förboka platser kan vara att den 
aktör som ansvarar för busstrafiken får en möjlig
het att i förväg veta hur många som väntas stiga 
på vid olika hållplatser.   

Företagarnas perspektiv 
För besöksnäringen innebär transport-
situationen en affärsrisk. Risken är att 
turister som vill åka tåg väljer bort Södra 
Årefjällen på grund av bristen på lokala 
transportmöjligheter. Samtidigt tappar 
besöksnäringen möjligheter att begränsa 
sin klimatpåverkan eftersom många  
besökare väljer bilen före tåget.

En betydande del av de gäster som bor på de 
stora boendeanläggningarna i Södra Årefjäl
len anländer idag med bil. Representanter från 
Vålådalen Fjällstation och Trillevallens Fjällhotell 
uppskattar att 5060 procent av alla övernatt 
  ande gäster anländer i egen bil idag. Till Köja  
i Edsåsdalen uppskattas andelen bilåkare ligga på 
20 procent. Till detta tillkommer bilåkning till 
och från boendeanläggningar i Ottsjö och Vallbo, 
samt stugor i Södra Årefjällen. Därtill tillkommer 
dagbesökare från exempelvis Östersund och Åre. 

Andelen besökare som anländer till Södra 
Årefjällen med tåg har ökat under senare år enligt 
flera representanter från besöksnäringen. Trans
portsituationen upplevs som problematisk efter
som det är en låg servicegrad för besökare utan 
bil som möter stora utmaningar i att transportera 
sig från tågstationen i Undersåker och vidare in 
i Södra Årefjällen. En del företagare har till och 
med uttryckt att detta innebär en affärsrisk efter
som besökare som vill åka tåg riskerar att välja 
andra destinationer. Sam tidigt lyfter flera företa
gare att turismen i princip skulle kunna vara bilfri 
i Södra Årefjällen om det fanns ett fungerande 
lokalt transportsystem på plats. Bristen på ett 
fungerande transportsystem som inte är beroen
de av bilar anses alltså minska möjligheterna för 
företagen inom besöksnäringen att minska sin 
klimatbelastning genom hela värdekedjan. 

Brist på transfer mellan tåget och boendet
Det främsta problemet när det gäller transporter 
inom Södra Årefjällen är bristen på möjligheter 
till transfer mellan tåget och boendeanläggning
en. Morgonbussen i Södra Årefjällen är exem
pelvis inte synkroniserad med morgontåget som 
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anländer söderifrån eller det eftermiddagståg 
som går söderut. Länstrafiken erbjuder dock 
möjligheten att boka anropsstyrda minibussar  
i anslutning till eftermiddagståget under vardagar 
och en möjlighet att åka till och från nattåget på 
helgerna. I övrigt finns möjlighet att åka taxi från 
något av bolagen i Åre. Taxibilarna har en lång 
framkörningssträcka vilket innebär att kostnaden 
drar iväg för gäster som anländer i små grupper. 
Besöksnäringen har också upplevt problem med 
tillgång till taxi eftersom samtliga taxibolag kan 
vara fullbokade under högsäsong.  

Transfern mellan tåget och anläggningen är 
emellertid bara en del av besökarnas transport
behov. Flera anläggningar ser att besökare efter
frågar möjligheten att röra sig mellan byar för 
att upptäcka mer av Södra Årefjällen. Det här är 
tydligast för Åre Fjällsätra i Undersåker som har 
upplevt att aspirerande tågresenärer väljer bort 
hotellet på grund av att gästerna inte har möjlig
het att ta dagsturer in i dalen. Flera anläggningar 
säger att besökare aktivt frågar om det är möjligt 
att besöka andra delar av Södra Årefjällen, bland 
annat för att upptäcka nya spår och leder. 

Efterfrågar samordnad transportlösning
Majoriteten av anläggningarna i Södra Årefjällen 
äger idag en eller två minibussar som de använ
der för att transportera gäster så gott det går  
i brist på andra alternativ. Det handlar nästan ute
slutande om transferresor till och från tåget, men 
stundtals även transport till andra byar och ut
flyktsmål. Flera av företrädarna från pensionaten 
och hotellen upplever att arbetet med att planera 
och utföra transporter kräver väldigt mycket tid 
och resurser, men arbetet beskrivs som en nöd
vändig service för att få nöjda och återkommande 
gäster. Till viss del finns det idag också en infor
mell samordning av transferresor då gäster bokar 
taxi tillsammans för att fylla upp hela fordonet. 

Företagen inom besöksnäringen ser ett  
behov av att förbättra transportsystemet i Södra 
Åre fjällen. De främsta drivkrafterna är att öka 
lönsamhet, få nöjdare kunder och minska klimat
påverkan som verksamheten bidrar till. 

Mötena med besöksnäringen har till stor del 
fokuserat på deras befintliga behov, men i enstaka 
fall har transportlösningar diskuterats utifrån 

Freelways system för att samordna transporter. 
Det har visat sig att det finns ett intresse för att 
samordna de befintliga bussarna i ett gemensamt 
system. De aktörer som idag kör gäster i mini
bussar skulle gärna minska arbetsbördan genom 
någon form av samordning av transporterna  
i Södra Årefjällen. Ännu en drivkraft till att få till 
ett transportsystem är att man vill kunna erbjuda 
gäster möjligheten att transportera sig inom  
Södra Årefjällen så att de får ut mer av resan. 

Utmaning med variation i säsonger
En av utmaningarna som lyfts fram med ett 
samordnat transportsystem är att det finns vissa 
perioder under året då det kommer väldigt många 
besökare och andra perioder då det kommer väl
digt få. Sportlov och påskveckan är två exempel 
på veckor med högt tryck. En tydlig trend inom 
Södra Årefjällens besöksnäring är också att som
marsäsongen växer snabbare än vintern. För vissa 
delar av Södra Årefjällen, exempelvis Trillevallen 
och Edsåsdalen, är vintersäsongen fort farande 
störst medan exempelvis Vålådalen ser att trycket 
på sommaren nu börjat gå om vintersäsongen. 
Ett samordnat transportsystem behöver ta hänsyn 
till variationerna mellan säsonger för att det ska 
fungera. Detta eftersom det periodvis skulle  
behövas flera minibussar – eller en större buss 
– för att hämta och lämna besökare vid tågsta
tionen och andra potentiella resmål. 

När kollektivtransporter har diskuterats har det 
också lyfts tankar om att det åtminstone under 
vissa delar av året kan finnas en poäng i att bus
sen går vidare till Åre för att hämta upp turister 
som vill besöka Södra Årefjällen. Många turister 
som bor i Åre besöker Södra Årefjällen under 
dagsturer, med långa bilresor som följd. För  
besöksnäringen i Södra Årefjällen kan det dock 
vara tveksamt om det finns en kommersiell grund 
för att hämta dessa turister, givet att biljettpriset  
i bussen kanske inte täcker upp för alla kostnader. 

Slutligen har det också kommit fram att det 
finns ett behov av att inleda en dialog med SJ 
och övriga tågoperatörer ifall man vill att bil
beroendet för turister i Södra Årefjällen ska  
kunna minska. Många besökare drar sig för att 
välja tåget på grund av svårigheter att ta med 
cykel och annan utrustning. n
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Projektgruppen inom Södra Årefjällen ekono
misk förening arbetar utifrån en hypotes om att 
det behövs en terminal vid tågstationen i Under
såker. Terminalen är tänkt att fungera som en 
hubb för vidare transport till Åre, Järpen, Öster
sund eller andra orter dit det går att ta sig med 
tåg eller de bussar som idag går längs med E14 
– och förhoppningsvis kan gå via Undersåkers 

tågstation i framtiden. För resor från Södra  
Årefjällen och Undersåker är tanken alltså att 
terminalen ska fungera som en omlastningsplats 
för vid are transport med tåg eller annan buss. 
Omvänt gäller det då att terminalen vid resor  
till Södra Årefjällen fungerar som en hubb som 
samlar ihop människor för vidare transport ut  
i olika delar av Södra Årefjällen och kransdelar  

Hypotesen: Flera transportalternativ  
i en app med en terminal i Undersåker
n Tågstationen i Undersåker är en naturlig terminal för vidare transporter  
till och från Södra Årefjällen. Både för lokalbefolkningen och besökare. 
n Samåkning, anropsstyrda fordon och hyrcyklar. Flera olika transport-
möjligheter för att ta sig till terminalen kan erbjudas i en samlad app.

Edsåsdalen

Trillevallen
Vallbo

Vålådalen

Terminal 
i Undersåker

Ottsjö
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Åre
Järpen

Östersund

Stockholm

Göteborg

Malmö

Vår idé utgår från tågstationen 
i Undersåker som en hubb 
för vidare transport. Här finns 
tågstationen och busslinjer ute 
vid E14. Vårt arbete består  
i att på ett klimatsmart sätt lösa 
transporterna för sträckan till 
och från hubben.

Vidare transport 
från Undersåker



av Undersåker. Tanken är också att terminalen 
ska fungera som en omlastningscentral för varor 
och paket (läs mer i rutan nedanför). 

Utgångspunkten är att terminalen behöver  
utformas så att den blir en attraktiv social sam
lingsplats, både för lokalbefolkning och besöks
näring. Här kan exempelvis finnas ett enklare 
men bemannat fik och ordentliga sittplatser där 
det går att arbeta, vila eller vara social i väntan 
på vidare transport. Vid terminalen kan man 
även tänka sig att det bör finnas utrymme för 
ytterli gare kommers, exempelvis för uthyrning 

av utrustning som turister kan tänkas behöva för 
skidåkning eller fjällvandring. Om folk ska vara 
villiga att ställa bilen, framför allt lokalbefolk
ningen, tror vi att tidsförlusten behöver kompen
seras med andra positiva upplevelser av social 
tillvaro eller möjligheter utnyttja väntetiden väl 
vilket terminalen kan designas för att erbjuda. 
Dessutom är det viktigt att terminalen upplevs 
som trygg under kvällstid. 

Flera transportalternativ i en och samma app
Södra Årefjällen ekonomisk förening arbetar 
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Hypotesen bygger på att terminalen även 
ska användas som en omlastningscentral för 
varor och paket. Genom att dessutom kombi-
nera transporter av varor och människor kan 
ytterligare nyttor uppstå. 

När det gäller transporter av varor och paket  
ser utmaningen lite annorlunda ut jämfört med 
persontransporter. Kort sagt har privatpersoner 
idag väldigt svårt att få paket hemskickade.  
Paketen skickas istället till ombud i antingen  
Järpen eller Åre, vilket skapar onödiga transporter 
i de fall paket uthämtning inte synkas med en  
annan aktivitet. Företagen har inte lika stora 
problem att få paket och större matleveranser från 
grossister skickade till dörren. 
Problemet är istället främst att 
det går många stora lastbilar in 
i de olika byarna i Södra Årefjäl-
len. Flera olika operatörer kan 
behöva köra långa sträckor för 
att leverera enstaka paket, vilket 
resulterar i onödiga utsläpp. Ur 
en servicesynpunkt finns det 
också utmaningar för företag att 
få leveranser av lokalproducerade 
livsmedel, samtidigt som många 
upplever att paketleveranserna 
inte kommer tillräckligt ofta. 

Flera tänkbara nyttor
Idén med omlastningscentra-
len bygger på att transporter 
av varor och paket ska kunna 

samordnas för vidare utkörning i Södra Årefjällen. 
En samordnad distribution skulle potentiellt kunna 
öka möjligheterna för privatpersoner att få paket 
levererade hem till dörren, medan klimatavtrycket 
från företagens värdekedja skulle kunna minska. 
Dessutom skulle en samordnad varudistribution 
kunna bidra till lokal produktion av livsmedel  
genom att öka möjligheterna för restauranger  
och livsmedelsbutiker att handla direkt från livs-
medelsproducenter i Jämtland. Slutligen skulle  
en upparbetad distributionsapparat för varor  
i Södra Årefjällen potentiellt kunna bidra till affärs-
utveckling, exempelvis genom att besöksnäringen 
kan erbjuda transporter av bagage mellan byar 
eller att lanthandeln i Ottsjö kan erbjuda hem-

leverans av mat.

Kombination av varor och människor
Hypotesen bygger inte bara på att 
transporter av varor samordnas, 
utan även möjligheten att köra varor 
och människor i samma transport 
eller åtminstone av samma organi-
sation som kan nå en större skala 
i mängden körningar för att skapa 
ekonomiskt hållbara arbetstillfällen. 

I januari publicerades ytterligare 
en rapport där vi presenterar våra 
idéer kring samordnad distribution 
av varor och paket i Södra Årefjäl-
len. Rapporten har finansierats av 
Coompanion och går att läsa på 
www.sodraarefjallen.se/samord-
nad-varudistribution. 

Omlastningscentral för varor och paket

Minskat bilberoende i Södra Årefjällen
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utifrån hypotesen att det behövs ett lokalt trans
portsystem som innehåller flera olika transport
alternativ för att klara av att täcka den bekväm
lighet som bilen erbjuder. Enligt hypotesen bör 
det finnas en stomme av anropsstyrda fordon, 
antagligen någon form av minibussar som i bästa 
fall kan drivas på el. Dessa skulle kunna gå under 
fasta tider men enbart köra in i de byar där resor 
har bokats. Här är också tanken att det behövs 
en flödesoptimering som exempelvis i första 
hand kan baseras på skol och kontorstider samt 
tågtrafiken söderut och söderifrån. En tanke med 
dessa bussar är också att de ska kunna erbjuda 
turister möjligheten att åka mellan byar, vilket 
potentiellt skapar resebehov och därmed intäkter 
under andra tider på dygnet. Traditionell taxi och 
offentligt arrangerad kollektivtrafik kan också 
tänkas vara en del av stommen i det lokala trans
portsystemet.

Att bygga upp ett kollektivtransportsystem 
med anropsstyrda fordon som täcker alla behov 
är förstås väldigt dyrt och därför behöver det 
kombineras med andra transportalternativ. Ett 
sådant är samåkning, vilket på sikt också skulle 
kunna ske i elfordon som bokas genom bilpooler. 
Därtill finns det utrymme för andra lätta trans
portalternativ såsom exempelvis elcyklar och  
elscootrar som kan hyras. Dessa skulle med för 
del kunna hyras och lämnas in på flera olika platser  
i Södra Årefjällen med Undersåker, men då krävs 
förstås någon form av logistik för att kunna trans
portera cyklar mellan uthyrningsplatser. Denna 
logistik är emellertid något som potentiellt skulle 
kunna arrangeras inom transportsystemet, där 
det exempelvis finns idéer om att besöksnäringen 
ska kunna erbjuda transporter av väskor och ut
rustning för turister som transporterar sig till fots 
eller på cykel mellan byar. Här kan man exempel
vis tänka sig att minibussar går med släp under 
vissa turer, där det även skulle kunna vara möjligt 
att lasta på andra typer av varuleveranser som har 
lämnats av vid terminalen i Undersåker.

Flera potentiella nyttor med systemet
Det finns många alternativ som kombinerat kan 
skapa ett bra alternativ till den frihet som den 
egna bilen ger. Men för att det ska fungera på ett 
praktiskt sätt ser vi ett behov av att kunna samla 

in alla olika transportalternativ i en gemensam 
mobilapp. Fördelen med att samla ihop de olika 
tjänsterna är att det skapar tydlighet för använ
daren kring olika transportalternativ som finns 
tillgängliga vid en specifik tidpunkt. En optimal 
lösning vore om appen klarar av att koppla sam
man och visa hur användaren tar sig från punkt 
a till b genom att kombinera olika transportalter
nativ. Appen är tänkt att kunna användas av såväl 
lokalbefolkning som besökare. 

Under arbetets gång har ett antal olika poten
tiella nyttor med ett klimatsmart, samordnat 
transportsystem i Södra Årefjällen identifierats:  

1 Minskat bilberoende för lokalbefolkningen. 
Här ser vi nyttor såväl ur ett klimatperspek

tiv som ur ett serviceperspektiv. För att kunna 
minska klimatpåverkan från persontransporter 
behöver de totala körsträckorna minska vilket 
kan ske genom att fler personer åker i samma 
fordon. Serviceperspektivet handlar mycket om 
att öka friheten för de grupper som idag inte har 
körkort eller möjlighet att köra bil, exempelvis 
ungdomar under 18 år eller äldre sjuka perso
ner. Därtill kan också nämnas att ett samordnat 
transportsystem kan tänkas ge positiva effekter 
socialt genom att människor som bor på orten 
lär känna varandra.

2 Minskat klimatavtryck från besöksnäringen.  
I dag anländer många besökare med egen bil. 

Givet att bilen går på fossila drivmedel innebär 
det en betydande klimatpåverkan i besöksnäring
ens värdekedja. Genom att erbjuda ett lokalt 
transportsystem blir det enklare för besökare att 
anlända till Södra Årefjällen med tåg. Det finns 
en betydande potential att minska utsläppen från 
transporter genom att flera besökare åker tåg, 
oavsett om det är turister från Stockholm eller 
besökare som kommer från Östersund alternativt 
Åre över dagen. 

Ur ett affärsperspektiv kan man också se detta 
som en åtgärd för att minimera de marknads
risker som följer ifall trenden med efterfrågan på 
tågresor ökar. Omvänt kan man säga att det är en 
enorm affärsmöjlighet att erbjuda klimatsmarta 
resor när en ökande del av kundsegmentet ser ut 
att prioritera klimatsmarta resor.
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3 
Affärsutveckling för besöksnäringen. Två 
viktiga delar i Vision 2030 är att öka den 

ekonomiska hållbarheten för besöksnäringen 
utan att öka trycket på Vålådalens naturreservat. 
Dessa mål kan nås genom att tillgängliggöra flera 
av de vackra naturområden och aktiviteter som 
ligger norr om naturreservatet. Det kan exempel
vis handla om en kajaktur på Ottsjön eller en 
dagsutflykt till en anslutande by för vandring följt 
av restaurangbesök. Genom att förbättra möjlig
heten att transportera sig inom Södra Årefjällen 
kan besöksnäringen gemensamt erbjuda ett 
mer mångfacetterat paket för besökare. Om fler 
besökare rör sig i Södra Årefjällen kan man också 
tänka sig att det finns mer utrymme för affärs
utveckling för ett ökat utbud av aktiviteter. 

I vilket utsträckning de här nyttorna kan 
uppnås beror givetvis på hur utvecklat transport
systemet är. I viss mån är möjligheten att minska 
bilberoendet i Södra Årefjällen också beroende av 
hur transportsystemen utvecklas på andra orter, 
exempelvis Åre och Järpen, eftersom det blir en 
del av reseupplevelsen för pendlare som ställer 
bilen hemma. Det handlar alltså om att den sista 
sträckan – och första på hemvägen – också behö
ver vara smidig för att underlätta för privatperso
ner att lämna bilen hemma.

Det finns så klart flera utmaningar, men vårt 
perspektiv är att transportsystemet gradvis kan 
utvecklas. Utgångspunkten är att det är bättre att 
komma igång tidigt med försöksverksamheter 
som kan utvecklas med tiden. n

Det pratas mycket om elbilar som lösning för 
att minska utsläppen från transportsektorn. 
Fordonstillverkare lanserar nya elbilsmodeller 
i ett snabbt tempo, med allt längre räckvidd 
och lägre pris. Det här med delningsekonomi 
kan verka krångligt när tekniken tycks lösa 
problemen – varför lägger vi då så lite fokus 
på elektrifiering? 

Så som vi förstår det är att elektrifierade fordon är 
en viktig del i omställningen för att nå fossilfrihet 
till 2030. Men ur en miljösynpunkt är det viktigt att 
minska de totala körsträckorna för att öka resurs-
effektiviteten i transportsektorn. Även elbilar har 
en miljöpåverkan vid produktion och återvinning, 
medan vägslitage följer med en miljöpåverkan  
i sig. Samtidigt tar det tid att byta ut alla fordon till 
elbilar då dessa i dag kostar förhållandevis mycket 
och andrahandsmarknaden ännu inte är så stor.

Region Jämtland Härjedalen skriver också  
i sin klimatstrategi att ett första steg för att minska 
utsläppen från personbilar – som är den enskilt 
största utsläppskällan i länet – är att minska 
på mängden transporter och kombinera olika 
färdsätt, exempelvis att cykla eller ta bussen till 
tågstationen. 

Dessutom är det viktigt att understryka att  
vår vision även handlar om att öka service och  

tillgänglighet i Södra Årefjällen. De grupper som 
idag har svårt att transportera sig eftersom de 
saknar bil eller körkort får det inte bättre för att 
elbilar rullas ut på marknaden. 

Anpassning till minskat bilberoende i storstäder
På sikt är det möjligt att behovet av att äga bil 
kommer minska i storstadsregionerna, i takt med 
nya mobilitetstjänster som rullas ut i städerna. För 
besöksnäringen i Södra Årefjällen är det här en 
affärsrisk om det inte finns en möjlighet att trans-
portera sig i området utan egen bil. Å andra sidan 
kan man också se det som att ökade möjligheter 
att semestra i Sverige utan bil också bidrar till att 
minska behovet av bilägande i storstäderna – eller 
åtminstone minska behovet av att äga en SUV för 
storstadsbor. 

Det finns många drivkrafter till att arbeta med 
beteendeförändringar och andra typer av åtgärder 
parallellt med bränslebyte och teknikutveckling. 
I vår vision har elektrifierade fordon en viktig roll 
att fylla för att succesivt användas i anropsstyrda 
kollektivtransporter. Dessutom ser vi att det finns 
en möjlighet att investera i elbilar genom lokala 
bilpooler. Vi ser alltså att elektrifiering har en viktig 
roll att fylla framöver, men som en del av ett större 
paket av åtgärder för att minska de transport-
relaterade koldioxidutsläppen i Södra Årefjällen.

Men elbilarna löser ju snart klimatproblemen? 

Minskat bilberoende i Södra Årefjällen



I det här avsnittet tittar vi lite närmare på andra intressanta 
projekt för att hämta inspiration till arbetet i Södra Årefjällen. 

Inspiration i Sverige



Skattungbyn är ett samhälle i Orsa kommun  
i norra Dalarna med drygt 320 fastboende. 
Ortens byutvecklingsförening har varit drivande 
i att förbättra möjligheterna att transportera sig 
mer miljövänligt. En lösning som man såg var att 
samåka mer vid resor mellan Skattungbyn och 
närliggande tätorter, vilket lokalinvånarna har 
gjort med hjälp av Freelways digitala app sedan 
hösten 2018. Det innebär att lokalinvånare kan 
lägga ut och boka samåkningsresor i en sluten 
grupp som byutvecklingsföreningen organiserar  
i Freelways app. 

Parallellt med projektet i Skattungbyn har 
Dalatrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken 
i Region Dalarna, arbetat på ett annat projekt 
med Freelway. Dalatrafik befann sig i ett läge där 
de var i behov av nytänkande för att lyckas med 

att förbättra den lokala servicen och samtidigt 
förhålla sig till pågående besparingskrav. Freel
way och Dalatrafik utvecklade en idé som sedan 
kunde förverkligas tillsammans med Skattungbyn 
och IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Den lösning som utvecklats innebär att Freel
wayanvändarna i Skattungbyn inte bara kan 
samåka i sina privata bilar. Nu kan de även boka 
in sig på resor som Dalatrafik tillhandahåller  
i Freelwayappen. En försöksverksamhet är igång 
i Skattungbyn sedan sommaren 2019.  

Serviceresor synliggörs i appen
I dagsläget lägger Dalatrafik inte ut linjestyrd 
trafik (bussar som går efter tidtabell) i Freel way
appen. I stället lägger de ut så kallade service
resor vilket innefattar ett fyrtiotal olika typer 

2 km
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Dalatrafik ökar fyllnadsgraden  
i offentliga servicetransporter  
n I somras inleddes en försöksverksamhet för att minska bilåkandet  
i Skattungbyn. Projektet går ut på att ökad fyllnadsgraden i privata bilar 
och kollektivtrafikfordon som kör på vägarna. 
n Med hjälp av Freelway har Dalatrafik utvecklat en tjänst för att synlig-
göra offentliga transporter som annars åker med flera tomma platser. 
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av resetjänster som Dalatrafik arbetar med. Det 
handlar om oregelbundna resor såsom exempel
vis anrops styrda transporter, färdtjänst, skol 
skjuts och sjukresor. Det här är resor som sker  i 
förhållandevis stor utsträckning men – fram tills 
nu – har skett under radarn för övriga resenärer 
som kan tänkas vara intresserade av att åka med. 
Freelways system bidrar alltså till att synliggöra 
de här transport erna och göra det möjligt för 
flera personer att boka in sig på resan. 

När en serviceresa bokas lägger Dalatrafik upp 
transporten i Freelwayappen så att det blir möj
ligt för andra användare att boka en ledig plats. 
Om någon person sedan bokar en av de lediga 
platserna går informationen direkt till Dalatrafik 
och det bolag som utför transporten, exempelvis 
det lokala taxibolaget. Den resenär som bokat in 
sig på resan kan då hämtas upp vid Dalatrafiks 
befintliga bussplatser och får åka på sitt månads
kort alternativt betala vanlig kollektivtrafiktaxa 
för resan. För den ursprungliga resenären som är 

i behov av serviceresean innebär det ingen större 
förändring, mer än att ett eller flera stopp läggs 
till på resan för att plocka upp fler passagerare. 

Planer på att öppna upp tjänsten för fler
Än så länge fungerar Dalatrafiks tjänst enbart för 
lokalbefolkningen i Skattungbyn, men Dalatrafiks 
ambition är att utöka försöksverksamheten till 
hela Orsa kommun. Det skulle i så fall innebära 
att vem som helst som befinner sig i Orsa kom
mun kommer kunna ladda ner Freelwayappen 
för att boka in sig på de serviceresor som Dala
trafik lägger upp i systemet. 

Den privata samåkningsdelen i Freelway kom
mer emeller tid bara finnas tillgänglig för de som 
är en del av Skattungbyns slutna grupp – såvida 
inte någon annan aktör i Orsa kommun tar initia
tiv till att skapa en egen samåkningsgrupp.8 n
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Tivedens nationalpark lockar varje år närmare  
100 000 besökare – som främst åker egen bil.  
Men sedan 2019 erbjuds ett alternativ till bilen  
för besökare som vill resa klimatsmart. 

Tivedens nationalpark i Västergötland lockar nära 
100 000 besökare per år. Området saknar kollek-
tivtrafik eftersom det är väldigt få människor som 
bor där. De allra flesta besökarna anländer därför 
till områdena runt Tiveden i egen bil, vilket rimmar 
dåligt med ett besöksmål som satsar på hållbarhet. 

Men inför 2019 års säsong testates ett nytt 
grepp för att minska bilberoendet från besöks-
näringen i Tiveden. Med ekonomiskt stöd av 
Leader testade Laxå kommun att starta en ny 
busslinje mellan mellan tågstationen i Laxå och 
Tivedens nationalpark samt omkringliggande 
boendeanläggningar. Tivedsbussen fokuserade 
särskilt på besöksnäringen och den gick tre dagar 
i veckan efter en fast tidtabell och var gratis för 
resenärer. Under våren och hösten var bussen 
enbart tillgänglig för besökare som övernattade  
vid boendeanläggningar i Tiveden, men under 

sommaren öppnades den även upp 
för dagbesökare.  

Laxå kommun har använt 
Freelway som bokningssystem för 
bussen. Turister som var intresse-
rade av att åka med bussen kunde 
boka en plats genom Laxå turist-
byrå eller någon av boendeanlägg-
ningarna, som sedan lade in en bokning  
i Freelways app. Kommunen valde också att anlita 
ett lokalt åkeri som stod för körningen av bussen. 

Försöksverksamheten blev lyckad med en stor 
efterfrågan på bussen. Från kommunens sida 
finns det planer på att fortsätta köra bussen även 
detta år, och att då även göra det möjligt för per-
sonal och fastboende i Tiveden att boka in sig på 
bussen i mån av plats. Dessutom finns det tankar 
på att skruva på en affärsmodell så att resenärerna 
får bära kostnaden för bussen.7 

Tivedensbussen minskar bilberoendet

7. Informationen i det här avsnittet är hämtad från Laxå turistbyrås 
informationssida om Tivedsbussen och samtal med Freelways vd 
Tobias Forngren. 
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8. Informationen i det här avsnittet är hämtad från Orsa kommuns hem
sida – Skattungbyn testar nytt sätt att resa kollektivt (2019) – och samtal  
med Freelways vd Tobias Forngren. 

https://www.tiveden.se/artiklar/tivedsbussen-2019/#anchor
https://www.tiveden.se/artiklar/tivedsbussen-2019/#anchor
https://orsa.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2019-06-19-skattungbyn-testar-nytt-satt-att-resa-kollektivt.html?sv.12.2a24f8de1641683d12560bf.route=/current-id&sv.target=12.2a24f8de1641683d12560bf


Det är i orterna Timmersdala (915 invånare), 
Lundsbrunn (892) och Broddetorp (139) som 
projektet KomILand ska testa möjligheterna att 
förbättra tillgängligheten på transporter i gles
bygd. Projektet fokuserar i första hand på att öka 
tillgängligheten genom förbättrade transportmöj
ligheter för lokalbefolkning i glesbygd. Minskad 
klimatpåverkan har inte varit en primär drivkraft 
även om det är en nytta som följer med i de fall 
då färre väljer att resa med egen bil.  

Bakom försöksverksamheter döljer sig flera års 
arbete med utredning och utveckling där flera 
organisationer har varit involverade. Projektet 
finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregi
onen. Förstudien till projektet visar att det finns 
ett behov av att introducera flera olika mobilitets
tjänster på en och samma gång. I förstudien  

påpekas att en nackdel med en enda transport
tjänst är att den inte är tillräcklig för att vara ett 
reellt alternativ till den egna bilen och för att till
godose ett hushålls behov av transporter. Förstu
dien visar också på ett behov av att integrera hela 
tjänste utbudet, inklusive betalning och eventuell 
eko nomisk ersättning, i ett samlat system för att 
tjänsten ska bli attraktiv. 

Egenutvecklad app med olika mobilitetstjänster
KomILand blir det första projektet i svensk lands
bygd där flera olika typer av mobilitetstjänster 
introduceras i en och samma app. Vid lansering
en kommer lokalbefolkningen kunna använda 
appen för att hitta kollektivtrafikresor och boka 
anropsstyrda transporter. Appen kommer även 
innehålla en dynamisk reseplanerare för sam

Skaraborgs-projekt erbjuder 
flera transportjänster i en app
n Under mars 2020 ska en försöksverksamhet för kombinerad mobilitet 
inledas på tre orter i Skaraborg. En enda app kommer kunna erbjuda 
lokal befolkningen flera olika typer av transportlösningar, exempelvis  
sam åkning och kollektivtrafik men även möjligheter att låna minibussar. 
n Projektet KomILand pågår fram till årsskiftet och följs tätt av forskare. 

5 km
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åkning. KomILand har också placerat ut eldrivna 
minibussar i de tre orterna, som ortsbefolkningen 
kan boka mot en timkostnad för att samåka i.
Dessutom innehåller appen en tjänst som gör det 
möjligt för privatpersoner att hyra bilar mellan 
varandra. För uthyrningstjänsterna testas en lös
ning med digitala nycklar som gör det smidigare 
att låna minibussen eller grannens bil – nyckeln 
ska helt enkelt kunna delas direkt i appen. Slut
ligen finns det även en tjänst för att boka taxi. 

Det finns planer på att lägga till fler tjänster 
i appen framöver. Det handlar exempelvis om 
uthyrning av elscootrar, släpkärror och andra 
fordon. Det finns också planer på att integrera 
en tjänst för pakethämtning. En annan idé är att 
införa tidsbundna samåknings resor för specifika 
ändamål, såsom besök till mataffären eller kyrkan.

KomILand har valt att i samarbete med Smart 
Resenär utveckla en egen app som samlar ihop 
alla olika transporttjänster. Appen integererar 
också flera mobilitetstjänster från andra företag. 
För att göra tjänsten så användarvänlig som 
möjligt har KomILand valt ett upplägg där de ska 
lägga ut för användarnas samlade resekostnader, 
och sedan skicka en totalfaktura i slutet av varje 
månad. KomILand har också tagit en del andra 
kostnader på egen hand, exempelvis för inköp  
av de minibussar som finns att hyra i appen.

Kollektivtrafiken en nödvändig partner
En viktig slutsats i förstudie arbetet är att det är 
viktigt att samverka med den offentliga kollektiv
trafiken. Detta eftersom det finns ett behov av att 
kunna integrera information om tidtabeller och 
betalningsmöjlig heter för kollektivtrafiken. De 
forskare och experter som är involverade i pro
jektet påpekar också att en robust kollektivtrafik 
är nödvändig för att nå en kritisk massa och få 
lönsamhet i tjänster för kombinerad mobilitet. 
Samtidigt konstaterar de att den traditionella kol
lektivtrafiken får nya kunder när den kombineras 
med andra tjänster som bidrar till att lösa frihets
gapet mellan kollektivtrafik och den egna bilen. 

KomILand finansieras genom projektfinan
siering och projektet ska vara klart vid årsskiftet. 
De partners som ingår i projektet är Skaraborgs 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, 
RISE, IVL, VTI/K2, Samtrafiken, Västtrafik och 
Smart Resenär. Dessutom har man rekryterat 
flera lokala KomILandambassadörer som hjälper 
till med att mobilisera lokalbefolkningen.9 n

9. Informationen i det här avsnittet är hämtad från KomILands förstudie 
Kombinerade mobilitetstjänster på landsbygd och i mindre tätorter – 
resultat från förstudien KomILand (2018) samt möte med projektledaren 
Magnus Fredricson från Skaraborgs kommunalförbund.

Precis innan lanseringen av den här rapporten nåddes vi av nyheten om 
att datumet för utrullningen av KomILandprojektet pausas tills vidare på 
grund av situationen med Covid19. 
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KomILand-projektet testar att ställa ut minibussar 
som bybefolkningen får dela på. Ett liknande initia-
tiv har sedan länge testats i Kölsillre.

2012 inleddes projektet Byabussen då en mini-
buss ställdes ut i den lilla byn Kölsillre i Ånge 
kommun. Bussen var tänkt som ett komplement 
till den existerande kollektivtrafiken. Byborna själva 
fick ordna med körning av minibussen, som kunde 
bokas genom en webbaserad bokningssida.

Minibussen visade sig vara billigare och  
smidigare än traditionell kollektivtrafik, samtidigt 
som den förde folk i bygden närmare varandra. 
Trots det lades minibussen ned 2015 efter att de 
projektpengar som finansierat bussen var slut. 

Kommunen var inte heller beredda 
att gå in med egna pengar, trots att 
minibussen använts flitigt och var 
uppskattad av byborna. 

Men det dröjde inte länge innan 
räddningen kom. Ett par månader 
efter nedläggningen klev en privat-
person in och köpte tillbaka mini-
bussen så att byinvånarna i Kölsillre 
kunde fortsätta samåka i den.10 

Byborna i Kölsillre delar på en byabuss

10. Projektet drevs av Region Västernorrland, Ånge kommun och 
länstrafiken med finansiering från EU. Källor: Region Västernorr
land: Glädje vid invigning av byabuss i Kölsillre (2012), Region 
Västernorrland: Byabussen uppmärksammas av EUkommissionen 
(2012), ÖstersundsPosten: Byabussen räddad av privatperson (2016).

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1252359/FULLTEXT01.pdf
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1252359/FULLTEXT01.pdf
https://www.rvn.se/sv/v1/Arkiv/Nyhetsarkiv/Gladje-vid-invigning-av-byabuss-i-Kolsillre/?fbclid=IwAR2VoPLYJPOp9fOyvrWBEMfvuCN7J0laSk5qXEBYSqts6gsG8sMbk7Oytc4
https://www.rvn.se/sv/v1/Arkiv/Nyhetsarkiv/Gladje-vid-invigning-av-byabuss-i-Kolsillre/?fbclid=IwAR2VoPLYJPOp9fOyvrWBEMfvuCN7J0laSk5qXEBYSqts6gsG8sMbk7Oytc4
https://www.rvn.se/sv/v1/Arkiv/Nyhetsarkiv/Byabussen-uppmarksammas-av-EU-kommissionen/
https://www.rvn.se/sv/v1/Arkiv/Nyhetsarkiv/Byabussen-uppmarksammas-av-EU-kommissionen/
https://www.rvn.se/sv/v1/Arkiv/Nyhetsarkiv/Byabussen-uppmarksammas-av-EU-kommissionen/
https://www.op.se/artikel/byabussen-raddad-av-privatperson


Självkörande bilar på vägarna må låta futuristiskt 
men det kanske inte är så långt bort ändå, fram
för allt inte i glesbygd. Ett projekt som samlar 
flera partners vill redan under nästa år komma 
igång med försöksverksamheter för att testa själv
körande eldriva fordon i Västerbotten. Projektet 
samlar flera partners, däribland Region Väster
botten samt flera univer sitet och företag. 

I ett första steg är planen att inom något år 
komma igång med att testa självkörande mini
bussar mellan Storuman och den lilla byn  
Ensamheten där det bor 16 personer. Tanken är 
att försöka få tillstånd från myndigheterna att 
köra sträckan mellan orterna som är förhållan
devis lång men inte särskilt trafikerad. Under 
försöksperioden väntas fordonet gå i uppemot  
30 kilometer timmen. Genom försöksprojektet 

vill man visa att självkörande fordon inte är en 
omöjlighet. Valet att genomföra testerna i gles
bygd anses vara en fördel eftersom ny teknik och 
nya processer utvecklas bäst i en hanterbar skala 
i enkla miljöer – glest mellan fordonen och ett 
enkelt vägnät sägs därmed vara en fördel.

En av flera projektpartners är Einride, ett 
svenskt företag som redan har fått tillstånd att 
köra med självkörande lastbilar på svensk allmän 
väg – om än bara ett par hundra meter mellan två 
lagerlokaler och endast i 5 kilometer i timmen. 
Genom samarbetet med Einride har projektet  
redan tillgång till teknik för att utföra testerna. 
Projektgruppen arbetar nu med ansökningar för 
att få igång ett projekt där självkörande fordon 
ska testas. Sedan tidigare pågår ett förberedande 
projekt för att analysera behov och genomförande.

10 km

Pilotprojekt för självkörande 
fordon på gång i Västerbotten
n Anropsstyrda självkörande fordon på vägarna redan inom några år. Det 
är målet för ett projekt i Region Västerbotten som involverar flera partners 
från näringsliv och akademin. 
n Tekniken finns för att inleda tester i lägre hastigheter. Förhoppningen  
är att tester med självkörande fordon ska inledas redan nästa år. 
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Koppling till projekt för drönare
Även om fordonen ska vara självkörande är 
tanken att de dessutom ska vara fjärrstyrda, så att 
det är möjligt för en människa att gripa in och ta 
över fordonet vid behov. Tanken är att förlägga 
en styrcentral i Storuman. Plattformen ska var 
utformad för att även kunna styra andra typer 
av transportslag, såsom exempelvis självflygande 
drönare. Programvaran för plattformen är redan 
under utveckling inom projektet ”Morgon dagens 
brevduvor för god och nära vård – först på 
landsbygden”, som syftar till att utveckla en fast 
flyglinje för drönare. Drönarprojektet har stark 
koppling till projektet med självkörande fordon 
då de två fordonsslagen ska vara en del av ett 
gemensamt nytt transportsystem. 

En starkt drivande part i utvecklingen av de 

här projekten är Glesbygdsmedicinskt centrum  
i Storuman, som är en enhet för forskning och  
utveckling i Region Västerbotten. Hälso och 
sjukvård i glesbygd är en utmaning där det  
nya transportsystemet ska bidra till att minska  
behovet av långa bilresor för sjukbesök och för 
hämtning av läkemedel på apotek. Projektet 
ska möta utmaningarna genom att introducera 
självkörande elektriska fordon i vårdflödet. Den 
kostnads reduktion som självkörande fordon 
antas leda till sägs vara extra viktig i vården på 
glesbygd. En stark drivkraft till projekten är 
därför att få till billigare, mer hållbara och bättre 
vårdtransporter i glesbygden.12 n

12. Informationen i det här avsnittet är hämtad från samtal med Per  
Ödling, professor i telekommunikation vid Lunds universitet, samt under
lag såsom projektbeskrivningar som vi har fått ta del av.  

Sjöbo och Tomelilla kommun har genomfört en  
förstudie kring framtidens kollektivtrafik på lands-
bygden. I den läsvärda slutrapporten som kom i maj 
2019 finns ett avsnitt om självkörande fordon. 

Förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på 
landsbygden är goda men tester behöver genom-
föras för att utveckla och anpassa tekniken efter 
landsbygdens förutsättningar. Det är 
en av huvudslutsatserna i den förstudie 
som Sjöbo och Tomelilla kommun har 
genomfört tillsammans med konsult-
byrån Tyréns. Bland annat lyfter de att 
självkörande fordon skulle passa bra 
som en lösning för transporter den 
första och sista milen, alltså sträckan 
mellan hållplatsen och målpunkten. På 
så vis blir det enklare att åka kollektivt 
för den som har långt eller svårt att ta 
sig till en hållplats. 

I förstudien konstateras att det rent 
trafikmässigt och tekniskt kan vara lättare att  
implementera självkörande fordon på landsbygden 
eftersom trafiksituationen är mindre komplex än 
i stadsmiljö. De tester som hittills har genomförts 
har gjorts med minibussar i låga hastigheter på 
korta sträckor i stadsmiljö. Författarna till förstu-
dien påpekar att tekniken behöver utvecklas så att 

den kan framföras längre sträckor 
på allmän väg för att den ska kunna 
vara ett komplement till traditionell 
kollektivtrafik på landsbygden.

I förstudien framgår att Skellef-
teå kommun planerar ett pilotpro-
jekt – "Rullande busskur" – med 
start hösten 2019 där tester av 

självkörande minibussar 
ska genomföras. Utifrån erfarenheterna 
från detta projekt tänker sig Sjöbo och 
Tomelilla kommun att initiera ytterligare 
pilotprojekt för att bidra till att utveckla 
tekniken för självkörande fordon.

Förstudien visar också att inställningen 
till självkörande fordon är något mer  
negativ bland boende på landsbygden, inte 
minst bland äldre personer som sannolikt 
är en av de primära målgrupperna. Förfat-
tarna till förstudien påpekar därför att det 
är viktigt att jobba med beteendepåverk-

ande åtgärder för att självkörande fordon 
ska få acceptans. De påpekar också att om de 
självkörande fordonen inte delas så erhålls varken 
kostnadseffektivitet, färre fordon eller färre resor.11

Sjöbo har utrett självkörande fordon

11. Informationen i det här avsnittet är hämtad från Sjöbo kommuns 
förstudie Framtidens kollektivtrafik på landsbygden (2019).
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https://www.sjobo.se/download/18.1270af9316a3d8e7817d735/1559136782785/Framtidens%20kollektivtrafik%20p%C3%A5%20landsbygden_190528.pdf
https://www.sjobo.se/download/18.1270af9316a3d8e78179421/1558444428414/Framtidens%20kollektivtrafik%20p%C3%A5%20landsbygden_kortversion_190521.pdf


Full fart framåt  
mot Vision 2030 



Under det senaste året har Södra Årefjällen eko
nomisk förenings projektgrupp för Vision 2030 
presenterat utvecklingsagendan för flera olika 
intressenter utöver de som är direkt berörda  
i bygden.13 Visionen har bland annat presenterats 
för den politiska ledningen och tjänstemän i Åre 
kommun, Region Jämtland Härjedalen och Läns
styrelsen Jämtland inklusive Landshövdingen 
som har visat intresse för detta 
arbete. Kontakter har också 
knutits med energi och klimat 
rådgivare på Region Jämtland 
Härjedalen för att få hjälp med 
att förmedla information om 
åtgärder för energieffektivise
ring, installation av förnybar 
energi samt bränslebyte för 
företag och lokalbefolkning.

I november gick arbetet in 
i en aktiv fas i samband med 
de möten med lokalbefolkning 
och lokala företag som tidigare 
har redogjorts för i rapporten. 
Sedan november arbetar också 
två personer på halvtid i Åre 
kommun för att utreda möjligheterna till samord
nade transporter i Södra Årefjällen med Unders
åker.14 Kommunens projekt lägger särskild tyngd 
på varutransporter. Arbetet sker i samverkan med 
Södra Årefjällen ekonomisk förening för att få till 
synergier mellan projekten. Kommunens utred
ningsarbete pågår till hösten 2020. 

Arbetar tillsammans med externa partners
En stor anledning till att projektet har kunnat 
gå fort fram är att vi tidigt fick kontakt med två 
viktiga partners. I november arrangerades ett 
möte med två forskare från det statliga forsk

ningsinstitutet RISE, däribland Maria Schnurr 
som är sociolog och expert inom hållbar mobilitet 
på forskningsinstitutet RISE. Maria Schnurr satte 
oss i kontakt med Tobias Forngren som är vd för 
Freelway. I slutet av november kom Freelways vd 
Tobias Forngren och Maria Schnurr upp till Södra 
Årefjällen för att träffa projektgrupperna i Södra 
Årefjällen ekonomisk förening och Åre kommun 

samt företagare i Södra Åre
fjällen och Undersåker.  

Efter detta besök beslutades 
om ett fortsatt samarbete med 
Freelway för att kunna använda 
deras digitala verktyg i Södra 
Årefjällen. En anledning till 
att vi snabbt fattade tycke för 
Freelways tjänst var att flera 
olika transportalternativ kan 
integreras i en och samma app. 
Dessutom hade de erfaren
heter av liknande försöksverk
samheter för transporter  
i glesbygd. Beslutet att gå vida
re med Freelway som partner 
har också inneburit att vi utan 

några större utvecklingskostnader har kunnat gå 
fram och testa våra idéer för att arbeta upp ett  
lokalt transportsystem. Vi har resonerat som så 
att det är bättre att vi använder befintlig teknik 
och arbetar med beteendeförändringar snarare än 
att vi lägger resurser på att utveckla ny teknik. 

Utvecklingen i Södra Årefjällen
n Sedan bymötena i november 2019 är arbetet med Vision 2030 inne  
i en mer aktiv fas. Arbetet sker numera i samverkan med Åre kommun.
n Under februari 2020 lanserades en samåkningstjänst i Södra Årefjällen. 
Flera projekt för att bygga ut transportsystemet är redan på gång.

13. Projektledare för Vision 2030 är PerIvar Persson och Ola Bergqvist 
som är styrelseledamöter i Södra Årefjällen ekonomisk förening. Tobias 
Persson har bidragit med utredningsarbete och kommunikationsinsatser. 
För mer information kontakta perivar.persson@sodraarefjallen.se.
14. Ola Bergqvist anställdes av kommunen för att i samarbete med Mathias 
Magnusson från Åre kommun driva projektet om samordnade servicelös 
ningar för Södra Årefjällen. För mer information om Åre kommuns arbete, 
se projektplanen Innovativa och samordnade servicelösningar för Unders
åker och Södra Årefjällen med hållbarhet i centrum (Åre kommun, 2019).
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I början av februari mötte vi riksdags-
ledamoten Anna-Caren Sätherberg (S) 
för att prata om våra projekt. Hon 
sitter i riksdagens trafikutskott som 
för tillfället utreder möjligheterna att 
förbättra mobiliteten på landsbygd. 
Bland annat ser de över vad de finns 
för tillgänglig forskning på området, 
och en tidig slutsats är att det finns 
väldigt lite forskning som rör mobilitet 
just på landsbygden. I samband med 
mötet blev vi inbjudna att delta i en 
hearing i riksdagen den 26 mars, då 
trafikutskottet ska hålla en öppen ut-
frågning om mobilitet på landsbygden.

Hearing i riksdagen
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https://www.dropbox.com/s/te6n5a8gnkrq0qk/Projektplan%20Innovativa%20och%20samordnande%20servicel%C3%B6sningar%20f%C3%B6r%20Unders%C3%A5ker%20och%20S%C3%B6dra%20%C3%85refj%C3%A4llen.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/te6n5a8gnkrq0qk/Projektplan%20Innovativa%20och%20samordnande%20servicel%C3%B6sningar%20f%C3%B6r%20Unders%C3%A5ker%20och%20S%C3%B6dra%20%C3%85refj%C3%A4llen.docx?dl=0


Tjänst för samåkning 
lanserades i februari
n Med hjälp av Freelways system kunde vi 
snabbt komma igång med en samåkningstjänst 
i Södra Årefjällen. Flera samåkningsresor har 
redan bokats genom tjänsten.

I mitten av februari lanserade vi en samåknings
tjänst i Södra Årefjällen med Undersåker. Tjäns
ten bygger på Freelways digitala system som har 
anpassats till Södra Årefjällen. Bland annat har vi 
lagt in lokala digitala hållplatser som finns som 
förval i appen när erbjudna eller efterfrågade 
samåkningsresor läggs in i systemet. Vi har valt 
att ha en sluten grupp för samåkningstjänsten för 
att användarna ska känna sig trygga. Det innebär 
att vi håller gruppen sluten för de 1 100 personer 
som bor i Södra Årefjällen med Undersåker. Men 
vi bjuder även in folk som verkar i Södra Årefjäl
len eller har en annan lokal anknytning, exempel
vis genom att de har stuga eller verkar på orten. 
Södra Årefjällen ekonomisk förening garanterar 
tryggheten i samåkningstjänsten genom att vi 

godkänner alla användare innan de får ett konto. 
Som en del i projektet har Freelway på uppdrag 

av Södra Årefjällen ekonomisk förening utvecklat 
en betalningsfunktion som är integrerad direkt  
i appen. Det innebär att varje samåkningsresa  
automatiskt ersätts med en fast kostnad som 
hämtas från medpassagerarens reskassa som 
finns i appen. Priset som vi har enats om är  
1 krona per kilometer och passagerare. Syftet 
med den automatiska betalfunktionen är att 
undvika obekväma diskussioner om ersättning. 
Under bymötena fanns det en gemensam uppfatt
ning om att ekonomisk ersättning kan öka incita
menten till att lägga ut resor för samåkning, men 
att det samtidigt är en diskussion som är jobbig 
att behöva lyfta. I den betalfunktion som används 
i Södra Årefjällen finns det också en möjlighet 
för föraren att istället efterskänka pengarna till en 
fond för vidareutveckling av transportsystemet. 
Detta är ett manuellt val som dyker upp i förarens 
telefon före varje resa.  

Samåkning inom lagens gränser
I och med att samåkningen sker i en sluten grupp 
och ersättningen ligger på en nivå som motsva
rar kostnader för drivmedel och liknande är det 
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Representanter från Södra Årefjällen ekonomisk förening 
och Åre kommun tillsammans med Maria Schnurr från 

RISE under en intensiv mötesdag i november 2019. 
Tobias Forngren från Freelway håller i kameran. 
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enligt Skatteverket okej att avgift tas ut av föraren. 
Den slutna gruppen är att jämföra med en ”bytes
ring” där medlemmarna kan byta tjänster mellan 
varandra. Därmed har varken Freelway, Södra 
Årefjällen ekonomisk förening eller medlemmar
na i samåkningstjänsten något ansvar att lämna 
kontrolluppgifter till Skatteverket. Samåkning vid 
arbetspendling innebär dock att förarens avdrags
rätt för arbetsresor reduceras, då den anses ha del 
ats med medpassageraren. Om resorna erbjuds 
på uppdrag, det vill säga när föraren inte planerar 
att göra resan själv, är de däremot skattepliktiga.15

Södra Årefjällen ekonomisk förening är bestäl
lare av Freelwaysystemet. Utöver mindre utveck
lingskostnader för anpassning av Freelwayappen 
har kostnaderna hittills huvudsakligen bestått  
i arbetstid för att engagera lokalbefolkningen. Det 
handlar dels om de inledande bymötena under 
november månad som har varit viktiga för att 
skapa inkludering och engagemang. Därtill har 
ännu en omgång bymöten arrangerats inför lan
seringen av tjänsten med fokus på att lära ut ur 
Freelwayappen fungerar. Inför detta möte har en 
separat utbildning skett med ett gäng dedikerade 
samåkningsambassadörer som har fått i uppdrag 
att sprida ordet om den nya samåkningstjänsten 
och visa hur den fungerar för nya användare. 

Tjänsten har redan gett resultat
Tjänsten har officiellt varit igång sedan den 12 
februari och idag (15 mars) har vi 104 anslutna 
användare. Det finns så gott som dagligen annon
ser erbjudanden och efterfrågan om samåkning  
i appen. Totalt har 16 samåkningsresor genom

förts med hjälp av appen. Vi arbetar kontinuerligt 
än idag med att öka engagemanget för att fler ska 
ansluta sig till samåkningsgruppen och använda 
den regelbundet för samåkning. Vår förhoppning 
är att engagemanget ska öka ytterligare i takt med 
att ytterligare tjänster läggs till i vårt lokalanpas
sade Freelwaysystem. 

Näsa steg: Paket och 
anropsstyrda fordon
n Parallellt med utrullningen av Södra Årefjäl-
lens samåkningstjänst pågår flera projekt för 
att utveckla transportsystemet med hjälp av 
Freelways digitala tjänst.

Näst på tur är en pakethämtningstjänst som 
kommer integreras i samma app som nu används 
för samåkning. Denna tjänst fungerar så att 
den som har ett paket att hämta ut vid något av 
ombuden i Åre eller Järpen kan annonsera detta 
i appen för att få hjälp med uthämtning. Tjänsten 
kommer inledningsvis enbart fungera för paket 
som skickats med PostNord eftersom den bygger 
på PostNords tjänst för digital legitimering. Det 
innebär att en paketmottagare genom PostNords 
app kan legitimera sig på distans och dela en  
digital kod med den som ska hämta ut paketet. 
Planen är att tjänsten ska lanseras någon gång  
i april. Även här kommer vi arbeta med den  
slutna gruppen för att säkerställa tryggheten.

Som en del av Åre kommuns förstudie finns 
också idéer kring att använda den här paket

hämtningstjänsten i Freelway 
för att samordna trans
porter av större varu
leveranser. Fokus ligger 
då framför allt på att un
derlätta för restauranger, 
lanthandeln i Ottsjö med 
flera att få leveranser av 
lokalproducerad mat och 
andra livsmedel som inte 
köps från de stora grossis
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15. Källor till de uppgifterna finns under följande sidor på  
Skatteverkets hemsida: Ställningstagande: Avdrag för arbets
resor vid samåkning (2008) och Ställnings
tagande: Beskattning av medlem 
i Bytesring (2009). Skatte verket 
gör också ett förtydligande om 
samåkning på sin hemsida: ”Om du 
samåker med exempelvis en kollega 
eller granne och ni enbart delar på 
bensinkostnad och liknande, ska du 
inte ta upp sådan ersättning i dekla
rationen. Motsvarande gäller även om 
du får kontakt med den du ska samåka 
med via till exempel en mobilappli
kation eller ett nätverk som vänder sig 
till allmänheten.” (Skatteverket.se: Köra 
personer mot betalning i privat bil, hämtad 
20200226)
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327477.html?date=2008-09-22&q=sam%C3%A5kning
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327477.html?date=2008-09-22&q=sam%C3%A5kning
https://www.skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/stallningstaganden/2009/stallningstaganden2009/13131922409111.5.2e56d4ba1202f95012080006787.html
https://www.skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/stallningstaganden/2009/stallningstaganden2009/13131922409111.5.2e56d4ba1202f95012080006787.html
https://www.skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/stallningstaganden/2009/stallningstaganden2009/13131922409111.5.2e56d4ba1202f95012080006787.html
https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/delningsekonomi/korapersonermotbetalningiprivatbil.4.361dc8c15312eff6fd813b.html
https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/delningsekonomi/korapersonermotbetalningiprivatbil.4.361dc8c15312eff6fd813b.html
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På längre sikt kommer det behövas 
större investeringar för att få till en 
ordentlig terminal som kan bli en 
naturlig samlingspunkt, väntplats och 
omlastningscentral för varor i Under-
såker. Men redan till sommaren ser 
det ut som att vi får till en bra tillfällig 
lösning till en gemytlig terminal.  
I mitten av februari träffade vi ägarna 
till stationshuset som ligger vid tåg-
stationen i Undersåker för att berätta 
om våra idéer. De visade intresse för 
att arbeta tillsammans kring detta.  
Till sommaren är planen att göra  
mindre korrigeringar av interiören  
i den befintliga stationsbyggnaden så 
att den bättre kan uppfylla behoven 
av den terminal vi beskriver. Dess-
utom är tanken att någon form av 
kafé ska öppnas i terminalen. 

Terminalen på gång

terna. Tanken är då att använda kylsläp som fylls 
vid terminalen i Undersåker och därefter används 
för samordnade leveranser i Södra Årefjällen. 

Mål att testa anropsstyrd trafik till sommaren
Till sommaren finns planer på en försöksverk
samhet för att administrera anropsstyrd buss
trafik i Södra Årefjällen. Fokus ligger på att lösa 
turisters transferresor mellan tågstationen och 
boendeanläggningen samt eventuella resor inom 
Södra Årefjällen. Tanken är att transportsystemet 
ska finansieras genom resekostnader. Tjänsten 
kommer administreras i Freelways app som även 
öppnas upp för besökare som inte är en del av 
den slutna samåkningsgruppen. 

Upplägget är tänkt att fungera på liknande 
sätt som Dalatrafik arbetar med att synliggöra 
sina serviceresor: så fort en resa har bokats av en 
besökare så dyker transporten upp i Freel way. 
Resterande platser i det bokade fordonet blir då 
synliga och bokningsbara för andra besökare eller 
fastboende som kan åka med i de platser som 
ännu inte har bokats. Tanken är att kostnaden 
ska vara lägre för lokalbefolkningen. På så vis kan 
besöksnäringen ge tillbaka till bygden genom att 
erbjuda transportmöjligheter för lokalbefolkning
en. För lokalbefolkningen kommer de här resor
na ligga i samma flöde som de 
privata samåkningsresorna vil
ket förhoppningsvis bidrar till 
att skapa en mer kritisk massa 
av olika alternativ till bilen. 

Eftersom transferresor mel
lan tågstationen och hotellen är 
en viktig del i projektet pågår 
också arbete med att integrera 
vårt lokala transportsystem 
inom Freelway med SJ:s bok
ningssystem. Diskussioner har 
inletts med SJ och tanken är att 
det ska bli möjligt att direkt  
i SJ:s bokningssystem köpa resa 
hela vägen fram till de olika by
arna i Södra Årefjällen. När en 
resa som kräver lokal transport 
i Södra Årefjällen har bokats 
kommer de övriga platserna 
i fordonet dyka upp som en 

bokningsbar resa för andra användare i Freelway 
appen. SJ har visat stort intresse och vi arbetar  
nu vidare med Freelway för att hitta ett eko
nomiskt och teknisk gångbar lösning. Konkret 
skulle lösningen innebära att besökarna slipper 
bekymra sig för hur de ska transportera sig från 
tågstationen, samtidigt som Freelways system 
bidrar till att öka fyllnadsgraden i transporterna 
genom att synliggöra dem så att fler kan åka med.   

För att hela projektet med anropsstyrda trans
porter ska gå att genomföra behöver vi reda ut 
en del frågor kring finansiering, försäkring och 
juridiska aspekter. Det finns idéer om att starta 
ett eget mobilitetsbolag som ett dotterbolag till 
Södra Årefjällen ekonomisk förening. Rent juri
diskt skulle det vara ett taxibolag som kan köra 
minibussar med upp till åtta passagerare, och 
lokalinvånare som innehar taxiförarlegitimation 
skulle köra bussen. En annan idé är att arbeta 
med redan etablerade bussföretag. Den exakta 
utformningen är ännu under utredning. Vår  
förhoppning är dock att vi redan till sommaren ska 
kunna inleda någon form av försöksverksamhet.

Klart med test under Fjällmaratonveckan
Oavsett hur det går med det större projektet 
för anropsstyrda transporter är det klart att en 

försöksverksamhet kommer 
genomföras tillsammans med 
Fjällmaraton, som är en vecka 
i juli fylld med löptävlingar 
som lockar närmare 3 000 del
tagare. Tanken är att med hjälp 
av Freelways app administrera 
resebokningar mellan boende
anläggningar och loppen som 
sker på olika platser i Södra 
Årefjällen och Åre. I det här 
fallet kommer abonnerade 
bussar användas för själva 
körningen, men Freel ways 
system gör det möjligt att boka 
biljetten digitalt och dessutom 
vara säker på att det finns plats 
i bussen. Tidigare år har admi
nistrationen bakom bokningen 
utförts manuellt av tävlings
ledarna, vilket har resulterat  
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i mycket arbete på obekväma arbetstider nära 
inpå de olika loppen. 

Det finns också planer på att i god tid före 
Fjällmaratonveckan skicka ut information om 
Freelway till alla löpare och då även bjuda in till 
en sluten samåkningsgrupp som är dedikerad för 
Fjällmaraton. Tanken är att stimulera lång väga 
resenärer att försöka samåka till Södra Årefjällen, 
men samtidigt att skapa möjligheter för tävlings
deltagare att sam åka under veckan. 

Planer på större 
innovationsprojekt
n Under det senaste året har vi knutit täta  
kontakter med Region Jämtland Härjedalen 
som är intresserade av vårt projekt.

Södra Årefjällen ekonomisk förening har sedan 
en tid tillbaka haft kontakt med Erik Noaksson 
som är innovationsstrateg på Region Jämtland 
Härjedalen. Han har visat ett stort intresse för vår 
vision och försöker hjälpa oss med att få till stånd 
ett större innovationsprojekt i Södra Årefjällen.

I slutet av mars deltog en representant från 
projektgruppen i Södra Årefjällen i ett möte vid 
Uppsala universitet. Under mötet deltog forskare 

från Institutionen för samhällsbyggnad och in
dustriell teknik vid Uppsala Universitet och Rise, 
samt representanter för Region Jämtland Härje
dalen och Tröndelags fylkeskommune. Mötet 
var initierat av Region Jämtland Härjedalen som 
vill få mer muskler från akademin när det gäller 
innovation. Södra Årefjällen ekonomisk förening 
bidrog med att presentera en arena för innova
tionsutveckling. 

Under mötet kom vi fram till att regionen ska 
formulera konkreta frågeställningar som vi vill 
ha hjälp av akademin att belysa och forska kring. 
Alla var överens om att forskningen ska vara kon
kret och innovationsinriktad. Förhoppningsvis 
kan detta leda till att Södra Årefjällen får stöd  
i att beskriva nuläget och utmaningarna i det 
förändringsarbete vi står inför, samt att kontinu
erligt ge underlag för den systemförändring som 
är nödvändig. Inte minst kan forskningen bidra 
till att ge underlag för politiken att anpassa lag
stiftning och tillämpning så att en lokalt driven 
bygdeutveckling blir möjlig.

Tanken från Södra Årefjällen ekonomisk för
ening är inte att vi vill utveckla nya fordon eller 
system. I stället vill vi på ett mer snabbfotat sätt 
testa hur befintlig teknik kan användas för att 
utveckla boende och företagande på landsbyg
den. En intressant del i detta kan vara att studera 
beteendeförändringar och hur vi som bor och 
verkar i landsbygd vill ta till oss av den nya tidens 
utmaningar och möjligheter. n
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Tekniken i sig löser inte alla våra 
utmaningar. En stor del av vårt 
arbete handlar om att stimulera 
beteende förändringar hos privat-
personer och före tagare för att 
öka sam ordningen. Därför har vi 
lagt en hel del resurser på arbete 
med kommu nikationsinsatser 
utöver alla bymöten. I januari 
lanserade vi ett digitalt nyhetsbrev 
tillsammans med en ny hemsida 
där vi berättar om utvecklingen: 
www.sodraarefjallen.se.

Följ oss på webben

Bild på utbildning 
av ambassadörer?

Freelways vd Tobias Forngren utbildar Södra Årefjällens lokala 
samåknings-ambassadörer i hur Freelways app fungerar.

Södra Årefjällen ekonomisk förening 

http://www.sodraarefjallen.se


Avslutande reflektioner
n Arbetet med ett klimatsmart transportsystem i Södra Årefjällen har  
bara börjat. Mer insatser krävs för att etablera ett transportsystem som 
erbjuder ett gott alternativ till den egna bilen. Bland annat kring lätta 
transporter och etablering av bilpooler. 
n Inom närtid siktar vi på att knyta närmare kontakter med kollektiv-
trafikmyndigheten och ökade dialoger med närliggande orter i Jämtland. 
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I den här rapporten presenteras det arbete som 
hittills har skett inom det projekt som påbörjades 
för drygt två år sedan men har intensifierats  
sedan november 2019. Mycket arbete återstår  
för att nå vår vision men vi är stolta över vad  
vi hittills har åstadkommit. Vår utgångspunkt  
i projektet har varit att fokusera på att arbeta  
med beteendeförändringar utifrån den tekniken 
som finns idag. Vi ser att de tekniska lösningarna  
för att kunna minska klimatpåverkan och öka 
servicen i Södra Årefjällen i stor utsträckning  
redan finns tillgängliga. Det här angreppssättet 
har gjort det möjligt för oss att röra oss snabbt 
framåt utan att ta på oss allt för stora kostnader.  

Vårt projekt har bara börjat men vi vill redan 
nu lyfta fram ett par reflektioner och utmaningar 
som vi stött på, samt några tankar om områden 
vi ser att vi behöver arbeta vidare med framöver.

1 Juridiskt pussel för att få ihop vår lösning
En av de lösningar som vi ser för att få till 

anrops styrda transporter på ett ekonomiskt håll
bart sätt i Södra Årefjällen är att använda perso
nal inom besöksnäringen som chaufförer, efter att 
de fått stöd att ta taxiförarlegitimation. Tanken 
är då att körningarna kan kombineras med annat 
arbete vid boendeanläggningarna, vilket i vissa 
fall till och med skulle kunna motivera nyanställ
ningar eftersom det blir lättare att fylla upp en 
tjänst. Tanken är sedan att samordna personalen 
inom besöksnäringen för att utföra transporter på 
uppdrag av Södra Årefjällen ekonomisk förenings 
egna taxibolag. 

Den här typen av kreativa lösningar skapar  
en del utmaningar juridiskt och försäkrings

mässigt. Vi har en del arbete kvar att utreda detta 
i detalj vilket är högt prioriterat den närmsta 
tiden. Säkerligen finns det en del lagstiftning som 
hade gjort gott i att korrigeras för att underlätta 
för nya mobilitetslösningar i glesbygd, men våra 
tankar om detta är något vi får återkomma med.

2 Stöd från den offentliga kollektivtrafiken
Som vi nämnde i inledningen ser vi ett behov 

av nytänkande inför kommande upphandling av 
ny kollektivtrafik i Region Jämtland Härjedalen. 
Erfarenheterna från KomILandprojektet i Skara
borg visar att den offentliga kollektivtrafiken 
behövs som en viktig grund för att kunna minska 
bilberoendet med hjälp av kombinerade mobili
tetstjänster. Samtidigt ser vi intressanta exempel 
från Dalatrafik som testar att synliggöra service
transporter i Freelway, vilket skulle kunna vara en 
tänkbar lösning även i Södra Årefjällen. 

För vår del finns en bakläxa i att vi behöver  
lägga mer krut på att framöver driva dialoger 
med Länstrafiken och Region Jämtland Härjeda
len kring behovet av nytänkande för att stötta de 
idéer som Södra Årefjällen ekonomisk förening 
arbetar med. Om det blir så att vi startar upp ett 
eget bolag för transporter inom Södra Årefjällen 
vill vi också ha en möjlighet att vara med i kom
mande upphandling av kollektivtrafiken. Vi tror 
att våra lösningar kan bidra till en bra och kost
nadseffektiv mobilitet lokalt i Södra Årefjällen 
och i Undersåkers kransbyar. 

3 Sista och första milen på andra orter
Våra projekt bygger på så kallade intermodala 

transporter, alltså att en resa kan ske med flera 
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olika transportsätt. Här finns en risk får vårt  
projekt eftersom vi inte kontrollerar utvecklingen 
av den sista och första sträckan i den andra änden. 
Vi syftar då exempelvis på möjligheten för arbets
pendlare från Södra Årefjällen att transportera sig 
inom Järpen eller Åre, eller möjligheten för att ta 
sig till och från tågstationen i Östersund för längd
skidåkare som regelbundet besöker Vålådalen. 

Vi ser därför att det framöver finns ett behov av 
att öka dialogerna med andra tätorter i längs tåg 
och busstråken i Jämtland för att tillsammans 
arbeta med den här typen av intermodala trans
porter som kan bidra till ett mer klimatsmart 
resande.  

4 Mer fokus på lätta transporter
Under bymötena var det flera personer som  

lyfte att det finns ett behov av flera olika typer  
av transporter för att möta alla olika transport
behov. I den här rapporten har mycket fokus legat 
på samåkning och anropsstyrda fordon. Vi vill 
emellertid understryka att vi fortsatt ser ett behov 
av att även arbeta med lätta transporter, exempel
vis uthyrningstjänster för elcyklar eller elscootrar. 
Lätta fordon skulle kunna fylla en särskilt stor roll 
i transportsystemet under sommaren och övriga 
varmare månader, för såväl lokalbefolkning som 
besökare. Om lätta fordon kan hyras och lämnas 
på flera platser i Södra Årefjällen kan de bidra till 
att minska oron för att inte komma hem för de 
som lämnar bilen hemma. Det finns också flera 
positiva hälsofördelar med att stimulera till mer 
cykel och gång. 

Framöver behöver vi därför parallellt med våra 
pågående projekt arbeta vidare med att stimulera 
nya möjligheter att hyra lätta transporter i Södra 
Årefjällen. Det skulle kunna ske i Södra Årefjäl
len ekonomisk förenings regi men även genom 
någon av medlemsföretagen alternativt en ny 
entreprenör. Oavsett vem som tar initiativ ser  
vi en nytta med att försöka integrera den här 
typen av transportmedel i vårt befintliga digitala 
transportsystem.  

5 Bilpooler för att ställa om fordonsflottan
I Södra Årefjällen är det idag vanligt att 

lokal boende har minst två bilar per hushåll och 
precis som i övriga Sverige dominerar ännu 

fossilbilar. En målsättning med vår vision är att 
transportsystemet successivt ska uppfylla lokal
befolkningens transportbehov på ett så pass 
bra sätt att de framöver – när det är dags – kan 
överväga att inte köpa en ny bil. Vi tror att en 
viktig förutsättning för detta är att det finns andra 
möjligheter att få tillgång till en bil när behov 
uppstår och här ser vi bilpooler som en bra lös
ning. Gemensamma bilpooler kan också bidra till 
att snabbare ställa om till en fordonsflotta med en 
större andel elbilar i Södra Årefjällen. Samtidigt 
kan möjligheten att smidigt hyra en bil lokalt bidra 
till att turister väljer att anlända utan egen bil.

Vi behöver framöver arbeta vidare med att 
utveckla våra idéer kring hur bilpooler kan vara 
en del av det nya transportsystemet för att minska 
behovet av att äga egen bil. Samtidigt ser vi att det 
kan finnas en möjlighet och styrka i att försöka 
etablera kontakt med partners, exempelvis något 
bilpoolsföretag, för att få till stånd bilpooler  
i Södra Årefjällen. Återigen ser vi att det är en 
fördel om bokning av bilpoolsbilar kan integreras 
i det befintliga digitala transportsystemet.   

6 Självkörande intressant men inte hela svaret
Det är ännu ett tag till självkörande fordon 

på riktigt kan rulla på vägarna, men projektet  
i Västerbotten visar att det kanske inte dröjer allt 
för länge innan självkörande fordon kan vara 
verklighet i glesbygder. Vi följer med intresse  
utvecklingen men noterar samtidigt att själv
körande fordon i sig nödvändigtvis inte är en  
lösning för mer klimat smart resande. Vi ser en 
risk att de totala körsträckorna ökar med själv
körande fordon såvida körningarna inte samord
nas. För att självkörande fordon ska vara hållbara 
och ge mervärde till samhället ser vi att det 
behövs en beteendeförändring, och det är samma 
beteendeförändring som vi jobbar med nu för 
att få en mer effektiv användning av befintliga 
fordon. Samtidigt ser vi en potentiell fördel  
i att kostnaderna för kollektiva transporter kan 
minska rejät med självkörande fordon som inte 
kräver en chaufför. 

Vi kommer fortsätta följa utvecklingen och 
hoppas kunna knyta närmare kontakter med 
aktörerna inom de pågående forskningsprojekten 
kring självkörande fordon i glesbygd. n



n Den här förstudien är framtagen av Södra Årefjällen (Turism) ekonomisk 
förening, som verkar för hållbara fjäll upp levelser i världsklass för boende 
och besökare i Södra Åre fjällen. Företag inom besöks näringen är motorn 
i föreningen som nyligen har breddat sitt uppdrag till att även verka för 
boende i Södra Årefjällen.
n Utvecklingsarbetet sker genom ideellt och betalt arbete. Finansiering sker 
med hjälp av serviceavgifter från föreningens medlemmar och samarbeten 
med olika aktörer. 
n Den här förstudien har finansierats med hjälp av projektstöd från Leader. 
n Rapporten blev klar i mars 2020. Rapportförfattare är Tobias Persson, 
frilansjournalist med fokus på hållbart företagande, som har arbetat med 
Södra Årefjällen ekonomisk förening under de senaste månaderna. 
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